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Sayın Valim, Değerli Protokol Üyeleri, Seçkin Bilim İnsanları, Değerli Konuklar ve Sevgili Öğrenciler,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği işbirliği ve
Muğla Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları
Kongresi’ne hoşgeldiniz.
Bilginin sevgiyle buluştuğu Üniversitemizde, yeşilin, mavi ile bütünleştiği Muğla’da sizleri konuk
etmekten onur duyuyoruz.
Değerli konuklar,
Günümüzde eğitim sistemi, bir ülkenin kimliğinin en önemli göstergesi haline gelmiştir. PISA, TIMSS gibi
uluslararası çalışmalara dayanan ekonomik modelleme analizleri eğitim sistemlerinin ulusların işgücünde
meydana getirdiği küçük ilerlemelerin ülkelerin refah düzeylerine büyük etkilerinin olabileceğini
göstermektedir. Benzer şekilde, Dünya Değerler Araştırması verileri eğitim düzeyi arttıkça farklılıklara
karşı hoşgörü ve demokrasinin gerekliliklerini anlama düzeyinin de arttığını göstermektedir. Ancak, IV.
Milli Eğitim Şurasında da belirtildiği gibi gerçek demokrasinin güvencesi vicdanlarda, etik bir anlayışa
sahip olmakta yatmaktadır. Dolayısıyla demokrasi ve etik arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Bu
pencereden bakarak bu yıl Kongre teması Demokratik Değerler Eğitimi ve Bilimde Etik: Değerler ve
İlkeler” olarak belirlenmiştir.
Dört gün sürecek olan Kongremiz, ilk üç gün iki çağrılı konuşma, iki panel, iki çalıştay ve 98 paralel
oturumun yanı sıra son gün ilimizi kültürel ve doğal zenginlikleri bakımından tanıtmayı amaçlayan Kültür
Gezisini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Kongremizde, 22 eğitim alanından 509 bildiri kabul edilmiş,
çağrılı konuşmacılar ve panel bildirileriyle birlikte toplamda 520 sunum yapılacaktır. Grafikten de
anlaşılacağı üzere bu yıl kongremize yoğun bir ilgi gösterilmiştir. Ülkemizin dört bir yanından sadece
üniversitelerden değil diğer kamu kurum ve kuruluşlarından dileyici olarak gelen katılımcılarımız da
bulunmaktadır.
Kongremiz süresince sizleri en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Bunun için ulaşım ve diğer konularla ilgili
ayrıntılı bilgilere web sayfamızdan veya kayıt masasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kongremizde oturum
aralarında, yemek sonralarında, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim
Dalı öğretim üyelerinin karma resim sergisini, Rektörlük Binamız içindeki müzeyi ve Kültür Merkezimizin
hemen yanındaki Doğal Yaşam Parkını ziyaret edebilirsiniz.
Kongremizin dördüncü günü gerçekleştirilecek olan Kültür Gezisi için sizlere iki seçenek sunuyoruz. İlk
seçenek olan Akyaka Mavi Tur Tekne Gezisi çerçevesinde mavi koylar ve tarihi Sedir Adası ziyaret
edilecek, eşsiz doğanın ve tarihin muhteşem buluşmasına tanık olacaksınız. İkinci seçenek olan Kültür
Gezisinde Muğla’da hayat bulmuş uygarlıkları tanıma fırsatı bulacaksınız. Katılmak istediğiniz geziyi kayıt
masasına bildirmenizi önemle rica ediyoruz.
Geniş katılımlı kongremizin, kendini eğitime adamış bilim insanlarına ve öğrencilerine kongre
temalarında farklı bakış açıları kazandıracağına ve ileriye dönük işbirliği fırsatları yaratacağına bütün
kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, kongrenin gerçekleşmesinde, katılımlarından dolayı değerli
katılımcılara; kongremize verdiği desteklerinden ötürü Muğla Valisi Sayın Esengül Civelek’e ve Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Osman Gürün’e; sağladıkları imkânlardan dolayı üniversitemiz
Rektörü Sn. Prof. Dr. Mansur Harmandar’a ve Eğitim Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Volkan
Coşkun’a şükranlarımızı sunuyoruz.
Kongrenin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Sn. Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal’a ve düzenleme
kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte, başta Muğla Sıtkı Koçman Vakfı
olmak üzere çeşitli konularda kongremize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyoruz.
Kongrenin, etik ilkelere dayanan, bilimin rehberlik ettiği, demokrasilerin yerleşmesine hizmet eden,
verimli bir kongre olmasını dilerim.
Saygılarımla.
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Dear distinguished international participants,
Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education welcomes you to the Second International Congress
of Contemporary Educational Research, the theme of which is “Democratic Values Education and Ethics
in Science: Values and Principles”
Your participation and contribution to our Congress have already made this a memorable experience for
us. We hope the Congress will be exceptionally memorable and productive for you as well. Welcome to
the Congress and Muğla.

Yrd. Doç. Dr. Semra TİCAN BAŞARAN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
President of the Organization Committee

Sayfa xix

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Rektör Vekilim ve Dekanım, Sayın
Protokol Üyeleri, Değerli Bilim İnsanları, Değerli Konuklarımız ve Sevgili Öğrenciler,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği işbirliği ve Muğla Büyükşehir
Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen “2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi” dolayısıyla
Ülkemize, Muğla’ya ve Üniversitemize hoşgeldiniz.
Sehr geehrte Ehrengäste, Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
Anlässlich des “Internationalen Kongresses für Zeitgenössische Pädagogische Forschung”, die die Mugla
Sıtkı Koçman Universität in Zusammenarbeit mit dem Verband für Zeitgenössische Pädagogische
Forschung und mit Unterstützung des Oberbürgermeisters organisiert, heiße ich Sie in der Türkei, in
Muğla und an unserer Universität herzlich willkommen.
Muğla Vali Yardımcısı Sayın Rıza Dalan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Cumhur Çoban ve
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Prof.Dr. Mustafa Volkan Coşkun, katılarak
kongremizi onurlandırdılar.
Hoşgeldiniz. Onur verdiniz.
TÜBA Şeref Üyesi Sayın Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın
Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Cemal Güzel ve Sayın
Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa Çakır, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ve Sayın Doç. Dr. Bilal Duman,
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Turan Paker, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay ve Ankara, İzmir ve Schwaebisch Hall gibi kentlerde uzun yıllar Goethe
Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmış olan Dr. Hans Werner Schmidt davetimizi kabul ederek davetli
konuşmacılar olarak kongremize teşrif etmişler ve bizleri onurlandırmışlardır.
Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl ki kongremizde “Demokratik Değerler Eğitimi” ve “Bilimde Etik:
Değerler İlkeler” konularını birbiriyle olan ilintisi içinde ele alarak kongremizin ana temaları olarak
belirledik. Konu seçimi, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız acı tecrübe sonrasında şekillendi.
Kongre süresince tartışılacak konuya açıklık getirmek üzere, öncelikle birkaç noktaya kısaca değinmek
istiyorum.
Günümüzde dünyada ve ülkemizde de yapılan birçok araştırma, akademik etik dışı davranışların önemli
bir sorun olarak ortaya çıktığını göstermektedir. “Akademik sahtekarlık” başlıklı sayısız çalışma ortaya
konulmakta ve bu konuya önemle dikkat çekilmektedir. Üniversite öğrencileri, kendilerinden beklenen
araştırma çalışmalarını tümden veya kısmen internetten kopyalayabilmekte ya da sınavlarda kopya
çekmekte ve bunları normal görme eğiliminde olabilmektedirler. Son yıllarda bilimsel araştırmalarda
başka etik dışı çarpıtmalar da gözlenebilmektedir.
Nedeni ne olursa olsun, bu türden davranışlar herşeyden önce üniversitenin gerçek görevi ve varlık
nedeni ile çelişmektedir. Ayrıca bilim insanları, kişilerin mesleki hayatlarındaki ahlaki ve etik olmayan
davranışlarının arkasında, üniversite yıllarındaki bu türden alışkanlıklara işaret etmektedirler.
Sonuç olarak, toplumun en üst katmanlarında görev alacak olan üniversite öğrencileri, etik davranış
ölçütlerinden yoksun yetişmiş ve akademik bir kültür alamamışlarsa, demokratik bir toplumun geleceğini
de tehlikeye atarlar. Üniversiteler, gerçek görevleri ile çelişmeden, anılan işlevlerini doğru şekilde yerine
getirebilirse ancak, toplumda idealist demokratik değerler önemsenir, bunun eğitimi yapılır ve
demokratik bir toplum için önkoşul sağlanmış olur. Bu nedenle konunun ciddiyetle ele alınmasında yarar
vardır.
Diğer taraftan, bazı öğrencilerin kopya ödev teslim etme ve kopya çekme gibi adaletsiz ve ahlaki
olmayan davranışları, üniversite yılları öncesindeki eğitim hayatında da ciddiyetle ele alınmalıdır. Çünkü
bazı araştırmacılar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi döneminin, üniversite yıllarındaki olumsuz etik dışı
eğilim ve davranışları önemli ölçüde belirlediğini savunmaktadırlar.
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Demokratik ve mutlu bir toplumun geleceği için gerçekleştirilecek bir çağdaş eğitim; insanını herşeyden
önce demokratik ve adaletli bir toplumun saygın ve onurlu üyeleri olabilmeleri için eğitmelidir.
Bir toplumda demokratik değerlerin önemsenmesi için, ailelerin ve ilham kaynağı öğretmenlerin elinde
bilgili ve ahlaklı bireylerin yetişmesi gerekir. Çünkü, dünyadaki bugüne kadarki en yıkıcı kötülüklerin
sebebi, eksik akıl olmamıştır, eksik ahlak olmuştur hep. Mark Twain der ki: “eğitimin yapamayacağı
hiçbirşey yoktur. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; insanları melekler seviyesine çıkarabilir.”
Demokratik bir toplumun bireylerinden, savaş karşıtı olmaları beklenir. Çünkü, 20. yüzyıl dönümünden
beri dünyada ve yakın çevremizde yapılan savaşlar, savaşın, insan için, insan eliyle yaratılan en büyük
felaket olduğunu kanıtlamıştır. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyada son 300 yıldır yalnızca
26 günün savaşsız geçtiğini açıklayarak, insanlığın içinde bulunduğu vahim durumu ortaya koymuştur.
Demokratik bir toplumu gerçekleştirecek bireylerin kitap okuyor olması, bilgi arayışında olması beklenir.
Hz. Muhammed (S.A.V.) der ki, "Bilgi/bilim arayışında yola çıkan kişi, geri dönene kadar Allah
yolundadır." 11. yy. Karahanlılar döneminde hakanın en yakınında görev yapan Yusuf Has Hacib de
Kutadgu Bilig’te (Kutlu Bilgi, Mutluluk Veren Bilgi), “insanın değeri bilgi ve akıldan gelir” der. Ünlü
aydınlanma filozofu David Hume “insan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını
bilimden/bilgiden alır.” der.
Çağdaş bir eğitim sistemi, herşeyden önce yaşama sevgisi edinmiş mutlu bireyler yetiştirmeli. Çocuğa
herşeyden önce sevmeyi, gülmeyi, insan merkezli olmayı ve doğa sevgisini, ülke için ve insanlık için
ortaya konulan eserlerle ölümsüz olunabileceğini, “ölümün, tıpkı bir kalbur gibi önemsiz, kalitesiz ve
değersiz olanı elediğini, seçkin, kaliteli ve değerliyi dünyanın sonsuzluğuna bıraktığını“ öğretmeli.
Demokratik çağdaş bir eğitim sistemi; insanı birbiriyle yarıştıran değil, insanına bilgi yükleyen değil, onun
özgün bir karakter olarak toplumda var olabilmesine katkı veren; kaliteli bir yaşamın ne olduğunu
öğreten; çabayla ortaya konulanı değerli kılan, efendiliği"; "çalışmayı" ve "başarıyı" önemseyen; aklı
düşünmek ve sorgulamak için eğiten; öyle ki bilgili, bilinçli, söylediği söz, yaptığı hareketler ve gösterdiği
yol zamanla aşınmayan; her zaman doğru kalan; kendi kararları olan, zaman ve mekâna göre
değişmeyen; kendini değerli ve önemli şeyler yapmaya adayan; ülkesi ve insanlık için barışçıl düşleri ve
soylu amaçları olan; bu yolda insanlık savaşı veren, davranışları düşüncesine dayanan, kararlı ve
inandıklarından ödün vermeyen, gerçekçi, cesur, sağduyulu, saygılı, derin anlayan, doğruları sürekli
tekrarlayan, yaşananlardan ders alıp daha iyi bir gelecek için çalışan; birbirine hoşgörü ve saygı gösteren,
insan merkezli, ülkesine ve toplumuna kendi hikayesini yazdırabilecek bireyler yetiştiren; tüm bunlarla
insanlık onurunu dik tutarak gönüllerde saygı uyandıran ve birgün buna rağmen dünya ve insanlık dara
düştüğünde, ben elimden geleni yaptım diyebilen çağdaş bireyleri yetiştiren özellikler taşımalıdır.
Bu bağlamda, eğitime yapılan yatırımların, insanlığın nesnel ve bilimsel aydınlanmış geleceğine yapılan
yatırımlar olduğunu belirtmek istiyorum.
Bir ülke, gelecekte iyi olmak ve dünyayı iyi ve güzel yönünde yönlendirecek güce erişmek istiyorsa, özgün
demokratik ve etik değerleri benimseyip, herbir bireyini önemseyerek saygın ve onurlu şekilde ayakta
durabilmelidir.
Türk Tarihi’nde gerçekleştirdikleriyle ve fikirleriyle ölümsüzleşmiş Büyük Türk Devlet Adamı ve Büyük
Lider Mustafa Kemal Atatürk konuyla ilgili der ki:
“Bir millet, zenginliğiyle değil, αhlαk değeriyle ölçülür.”
“Ahlâk kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez.”
“Cumhuriyet ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür.”
Son olarak,
Muğla Valisi Sayın Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün,
kongremize en iyi ve en içten şekilde maddi ve manevi desteklerini sağlamışlardır. Kendilerine teşekkürü
bir borç biliyorum. Saygılarımı sunuyorum.
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Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Sayın Prof. Dr. Mansur Harmandar, her zaman içtenlikle belirttiğimiz gibi, bizleri babacan ve
nesnel yaklaşımlarıyla desteklemiş, kendilerinin maddi ve manevi destekleri hep arkamızda olmuştur.
Kendilerine çok teşekkür ediyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr.
Mustafa Volkan Coşkun’un arkamızdaki desteği olmasaydı, bu kongre böyle gerçekleşmezdi. Kendileri,
bizlere fakültede hemen her zaman hoşgörülü, nesnel, akılcı ve demokratik tavırlarla yaklaşmış,
kongremiz için de en güzel olanakları ve ortamları sunmuştur. Saygıyla çok teşekkür ederim.
Kongremize her zaman destek veren Sıtkı Koçman Vakfı’na çok teşekkür ederim.
Kongremizde büyük emekleri olan Kongre Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Yrd. Dr. Semra Tican Başaran’a,
düzenleme kurulu üyeleri olan herkese, özellikle de Doç.Dr. Şevki Kömür’e, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Aldan
Karademir’e, Yrd. Doç. Dr. Deniz Tekin Ersan’a, Yrd. Doç. Dr. Rıza Akyürek’e, sizler için güzel bir kongre
gerçekleştirebilmek adına son aylarda gece-gündüz çalışan adlarını tek tek sayamadığım pırıl pırıl
araştırma görevlisi genç akademisyen adaylarına, başta Orçin Karadağ, Kahraman Kılıç, Hilal Bilgin,
Şengül Balkaya, Büşra Akın ve Sercan Halat olmak üzere herkese ve öğrencilerimize çok teşekkür
ediyoruz. Bilimsel çalışmalarınız, tezleriniz, projeleriniz ve derslerinize ek olarak yaptığınız bu görevde,
biliyoruz ki çok yoruldunuz, ama herşey ülkemiz için.
Kentimiz, dört gün boyunca, Türkiye’nin hemen her bölgesi ve kentinden gelen ve Avrupa ülkelerinden
gelen bilim insanları, onların aileleri ve çocuklarıyla dolu olacak. Kentimizi ve üniversitemizi onurlandıran
tüm bilim insanlarına, Muğla’mızda aileleriyle birlikte unutulmaz günler geçirmelerini diliyorum.
Kongremizin, uluslar ve farklı kültürler arasında barışı sağlamaya, demokratik ve adaletli toplumlar
oluşturmaya ve bilim dünyasında anlamlı yollar katetmeye katkı vermesini temenni ediyorum.
Mit den Wünschen für einen erfolgreichen Kongress
Hochachtungsvoll
Başarılı bir kongre geçirmemizi diliyor,
Saygılarımı sunuyorum…
Prof.Dr. Nevide AKPINAR DELLAL
Kongre Başkanı / President of the Congress
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı /
President of the Organization Committee
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Değerli Katılımcılar ve Saygıdeğer Konuklar,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği (CEAD) işbirliğiyle
ve Muğla Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen, “2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları
Kongresi’nin açılış programına hoşgeldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Birey yaşamı boyunca, bir yandan eğitilmekte, diğer yandan da eğitmektedir. Tarih boyunca eğitme ve
eğitilme basamakları sürekli olarak değişim göstermiş; zamanla planlı, programlı ve uygulamalı bir alana
taşınmıştır. Bilindiği gibi, eğitme ve eğitilmeyle ilgili çalışmalara hiç durmadan devam edilmekte ve
konuyla ilgili olarak çağın gerekleri doğrultusunda aşamalar kaydedilmektedir.
Eğitimin temel basamağını hatta çatısını da hiç şüphesiz demokratik değerler oluşturmalıdır. Bu yönüyle
bakıldığında, kongrenin ana temasının “Demokratik Değerler Eğitimi ve Bilimde Etik: Değerler ve İlkeler”
olarak belirlenmesi çok anlamlı ve yerindedir.
Eğitim ile ilgili araştırmalar; BM, AB, UNESCO vb. uluslararası örgütler tarafından öncelikli olarak
desteklenmekte ve 21. yüzyılın problemlerinin çözümüne katkıda bulunmaktadır. ABD ve Avrupa’da
geçtiğimiz yüzyılda, eğitim araştırmaları için dernekler kurulmaya başlanmış ve bu kuruluşlar gönüllülük
esasına göre çalışan dernekler olması bakımından önem atfetmiş ve önemli sorumluluklar
üstlenmişlerdir. Ülkemizde de eğitim ile ilgili derneklerin kurulmaya başlanmasıyla önemli adımlar
atılmaya başlanmıştır. Bu anlamda, sempozyumda lokomotif görevi üstlenen Çağdaş Eğitim Araştırmaları
Derneği (CEAD)’ni gönülden takdir ve tebrik ediyorum.
Kongreler ve diğer bilimsel etkinlikler, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, bilimsel
çalışmaların paylaşıldığı etkileşimli ortamlar sunması ve gelecek için yeni çalışmaların temellerinin
atılmasına imkân sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu yönüyle, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak bilimsel etkinlikleri içtenlikle destekliyor, bu tür anlamlı etkinliklerin
paydaşı olmaktan onur duyuyoruz.
Kongrenin düzenlenmesinde önemli katkıları bulunan değerli meslektaşlarım; Çağdaş Eğitim
Araştırmaları Derneği Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal,
Kongre Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Yrd. Doç. Dr. Semra Tican Başaran ve düzenleme kurulu üyelerine
teşekkür ediyor; kongrenin planlanan amaçlara ulaşması ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalara ivme
kazandırması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN
Kongre Başkanı / President of the Congress
Eğitim Fakültesi Dekanı / Dean of the Faculty of Education
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DAVETLİ KONUŞMALAR – ÖZETLER /
ABSTRACTS OF KEYNOTE SPEECHES
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DÜNYADA ÇOK HIZLI ARTAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR VE
ÖNLEME ÇABALARI
Özer BEKAROĞLU
Prof. Dr., Türkiye Bilimler Akademisi, obek@itu.edu.tr
ÖZET
Yirmi yıl önce, özellikle kimyada bazı çok eski ve tanınmış bilimsel jurnaller makale azlığından kapanırken veya
başka jurnallerle birleşerek ad değiştirirken özellikle Çin, Hindistan, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve Singapur
gibi Asya ülkelerinin ortaya çıkışı ile bilimsel makale patlaması olmuştur. Mevcut jurnaller yeterli olmadığından bir
sürü yeni ve open-access adı altında ücretle makale basan jurnaller ortaya çıkmış ve çıkmakta olmalarına rağmen
bazı jurnaller aşırı sayıda gelen makalelerden ötürü 5-6 ay ileri tarihli sayılar çıkarmaya başlamıştır. Amerika’da
NSF’in her yıl yayımladığı tüm ülkeleri kapsayan ve 1000 sayfa civarındaki “Science and Engineering Indicators”
başlıklı raporları incelendiğinde bilimsel makalelerdeki bu artışla birlikte Amerika’nın bilimsel yayım sayısındaki
üstünlüğünün artık sona erdiği görülmektedir. 2017 yılında yayımlanan raporda, 2003 yılında tüm dünyada ve tüm
alanlarda yayımlanan makale sayısı 1,117,866 iken 2013 yılında bu sayı 2,199,704 yükselmiş buna göre yılda
ortalama %7 bir artış olmuştur. Asıl ilginç olan Çin tek başına Amerika ve toplam Avrupa Birliği ülkeleriyle hemen
hemen aynı sayıda makale yayımlamış olmasıdır (401,435) ve makale sayısında çok az farkla Amerika’dan (412,542)
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye 2013’de tüm alanlarda 30,402 makale sayısı ile 18. Sırada bulunmaktadır.
Ancak bilimsel kalite bibliometrik analizlere dayanılarak bulunmakta olup, bilindiği gibi makale sayısından çok farklı
bir sıra gösterebilmektedir. Makale sayısındaki bu artışla birlikte etik dışı davranışlarda artmakta ve buna bağlı
olarak ülkeler bu davranışları önlemek için yıllardır eğitim başta olmak üzere tedbirler almaya çalışmaktadır. Etik
ihlalleri ile ilgili Amerika’da her yıl 500, Almanya’da ise 100 üzerinde soruşturma ve işlem yapılmaktadır.
Amerika’da sanayide yapılan etik dışı davranışlardan ötürü her yıl iki milyar dolardan fazla maddi kayıp olduğu
bildirilmekte ve önlemek için yeni kanunlar çıkarılmaktadır. Çin, Hindistan gibi ülkeler için güvenilir resmi bilgiler
fazla olmamasına rağmen bilim dünyasına akseden yayım ve bazı anketlerden sayının yüksek olduğu tahmin
edilmektedir. Örneğin Çin de yapılan bir ankette tüm bilim adamlarının %55 nin etik dışı davrandığı ve araştırma
fonlarının sadece makale sayısına bakılarak verildiği ve kaliteye hiç bakılmadığı ve 2009 yılında iki yıl öncesine göre
beş kat daha fazla 150 milyon dolar değerinde sahte jurnal yayınlandığı rapor edilmiştir. Türkiye’de ise durum
önceki yıllara göre daha iyi değildir. Üniversitelerde ve çok az sayıda bazı kurumlarda etik komisyonları mevcut
olmakla beraber bunların önleyici ve yaptırım gücü bulunmamakta ve bu konuda eğitim ve kanuna dayanan ciddi
tedbirler henüz alınmamıştır.
Anahtar sözcükler: bilimde etik, etik dışı davranışlar, etik ihlaller, eğitim
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DEMOKRATİK ERDEMLER VE EĞİTİM ÜZERİNE
Hatice Nur ERKIZAN
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hnerkizan@yahoo.com
ÖZET
Burada genel olarak Aristotelesçi bir kavrayış içinden ama özel olarak M.C. Nussbaum’dan hareketle demokratik
erdemler /değerler ve bu değerlerin öznesi olan demokratik birey ele alınıp incelenmeye çalışılacaktır. Eğer insan
olan değil, olabilen bir varlık ise insani var oluşun statik bağlamından söz edilemez. İnsanın kendini kurması, başka
bir ifadeyle, yeşertmesidir arzulanan. Tüm bunları gerçekleştirebilmenin de yolu da eğitimden geçer. Nussbaum
“eğitimde sessizlik krizi”nden söz eder. Ona göre; bu krizin gerisinde tüm değerlere egemen olan ve her şeyi
kontrolü altına alan kâr düşüncesi yatmaktadır. Kâr düşüncesi kendini bir paradigma eşliğinde görünür kılar ki bu da
var olan her şeye bir muhasebeci gözüyle bakmak anlamına gelir. Bu paradigmanın adı Ekonomik Gelişme
Paradigması’dır. Bu paradigma insanın gelişmesi ve yeşermesi için merkezi bir öneme ve işleve sahip olan hayal
gücünü ve eleştiri yeteneğini neredeyse ortadan kaldırır. Çünkü demokrasinin/demokratik erdemlerin yerçekimi
yasası eleştiriden geçen kendini bilmedir. Sosyo-ekonomik gelişme ve ilerlemenin tek kaygı olarak görülmesi ise,
insanın amaç ve değerlerinin ihmali ile sonuçlanır ki bu da insanın, insani varlığını sürdürmesine doğrudan bir
tehdittir. Çünkü, insanın insani varlığını gerçekleştirmesi değerlerden bağımsız olamaz. İşte tam da bu noktada
Sokrates’ten bu yana bir kaygı olarak kendini duyuran “insanın kendini bilmesi ve yeşermesi” düşüncesi Nussbaum
ile birlikte yeni bir boyut kazanır. Nussbaum, Ekonomik Gelişme Paradigması’nın karşısına İnsani Gelişme
Paradigması’nı koyar. Ona göre, yaşamın temeline kâr düşüncesinin konulması yalnızca insanın kendini insan olarak
gerçekleştirmesini olanaksız; aynı zamanda demokrasi için de gerçek bir tehdit oluşturur. Ayrıca: eğitimde
Ekonomik Gelişme Paradigma’sı yalnızca bireyleri değil, ulus devletleri ve onların demokrasilerini de tehdit
etmektedir. Çünkü artık bireylerin rekabet etmesi değil, ulusların rekabet etmesi söz konusudur. Ekonomik gelişme
kaygısının eğitimde egemen olması ise tek bir nedenden kaynaklanmamaktadır. Özel sektör, iş ve finans sektörü
özellikle, politikacılar, politika oluşturucuları gibi kişi, kurum ve kuruluşlar ekonomik gelişmeyi her türlü iyinin
üstünde görmekteler. Ayrıca bu sayılanlara ek olarak, öğrencilerin ve ailelerin kendileri de dâhil buna edilebilir. Bu
baskılara maruz kalanlar ise, eğitim kurumları ve oralarda görev yapan eğitimciler olmaktadır. Hiç kuşkusuz ki
ekonomik gelişme bir ulus ve bir birey için önemli, gerekli ve anlamlıdır. Ancak sorulması gereken soru bir insanın
veya bir toplumun yeşermesinin yalnızca ekonomik gelişme ile mümkün olup olmadığıdır. Nussbaum son
zamanlarda yaptığı çalışmalarda bu konuları ele alarak ekonomik gelişmenin insani gelişme/yeşerme ile bağını ve
bu bağın insani gelişme aleyhine bozulmasını demokrasi ve demokratik değerler bakımından tehlikeleri üzerinde
durur. İşte bu çalışma, Nussbaum’dan hareketle; yukarıda çizilen çerçeve içerisinde ekonomik gelişme, eğitim,
demokrasi ve demokratik değerleri ele alıp incelemeyi amaçlar.
Anahtar sözcükler: eğitim, demokrasi, demokratik erdemler, Nussbaum, ekonomi, gelişme, insani yeşerme.
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AYDINLANMA BİRİKİMİNDEN HANGİ DEMOKRATİK DEĞERLER GELİŞTİRİLEBİLİR?
Onur Bilge KULA
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, obkula@hacettepe.edu.tr
ÖZET
İnsan aklının ve bilincinin dünyasallaşması ve bilimselleşmesi uğraşının sonucu olarak ortaya çıkan Aydınlanma
birikimi, birey kavramını öne çıkarır; çünkü insan özgür ve özerk davranma bilinci geliştirdiği ölçüde bireyleşebilir.
Aklın özgürleşmesiyse, duygu ve akıl ile donanmış insanın özgür ve özerk düşünme ve davranma etkinliği içinde
gerçekleşir. Özgür istenç de bu etkinlik içinde gelişir. Aklın ve istencin özgürleşmesinin başlıca iki koşulu vardır:
Birinci koşul, aklını özgürleştirmek isteyen insanın varlığıdır. İkincisiyse, bu insana özgürleştirme olanağı sağlayan
yasalar, bir başka deyişle, toplumsal düzendir. İkinci koşulun gerçekleşmesi, yönetenlerin insana aklını kamusal
alanda açık ve özgür olarak kullanma olanağı vermesi ve bunu kurumsallaştırmasıdır. İnsan olumluluk ve
olumsuzlukların kaynağı olduğu için, ‘İnsan nedir?’ sorusu irdelemeye katılmalıdır; çünkü insan kavramını
irdelemeden Aydınlanma birikiminin içerdiği değerleri açımlamak söz konusu olamaz. Bu bağlamda şu ilke
vurgulanmalıdır: Tekil insan, aklını özgürleştirebilmek için, korku ve tembelliği alt etmelidir. İnsan bu iki
olumsuzluktan kurtulmadan üretkenleşemez. Üretken bir etkenlik, özgür istencin başlıca kaynağı ve güvencesidir.
‘Aydınlanma Nedir?’ sorusuna yanıt arayan Immanuel Kant’ın tekil insana yaptığı çağrı da bu kapsamda
irdelenebilir. İnsanın insanlığını sürekli yetkinleştirmesi uğraşı, toplumsal ortamda gerçekleşir. Bu nedenle,
insanlaşmak ve aklını ve istencini özgürleştirmek isteyen insanlar açısından tolerans, çoğulculuk ve eşitlik gibi
değerler geçerlilik kazanmalı ve demokratik bir toplum düzeninde güvence altında alınmalıdır.
Anahtar sözcükler: aydınlanma, demokratik değerler, Immanuel Kant, aklın özgürleşmesi
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EVRENSELLİK, TEKİLLİK VE DEĞER SORUNU: NASIL BİR EĞİTİM?
Ali Osman GÜNDOĞAN
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gundogan@mu.edu.tr
ÖZET
Küreselleşme, evrensel bir kültürü dillendirirken post-modern durum da yerel, farklı ve tekil olan kültür unsularını
gündeme taşır. Her kültür, sahip olduğu ve teklif ettiği değer hükümleri ile kendisini ifade eder. Küreselleşme,
bütün dünya için evrensel olan değer hükümleri ile kendisini ifade etmeye çalışırken post-modern olan tutum da,
tam tersine yerel ve tekil olan değer hükümleri ile gündeme gelir ve küreselleşme, ekonomik boyutuyla yerel olanı
da dünyaya taşır. Bu açıdan küreselleşme hem evrensel bir kültür oluşturmaya çalışırken hem de farklı olanları bir
mağazaya toplar. Bu açıdan farklı olanların yan yana bulunduğu bir çağ, bugüne kadar yaşanmış değildir. Burada
ortaya çıkacak olan değer çatışması, nasıl ortadan kaldırılabilir ve eğitim bu noktada nasıl bir işleve sahiptir? sorusu
önem kazanmıştır.
Değer sorunu, felsefenin en eski sorunlarından birisidir ve felsefe özellikle değerlerin nesnelliği, öznelliği, kaynağı
gibi temel soruları tartışır. Bu açıdan değer sorunu, aynı zamanda etik alanın bir sorunudur. Etik sorunlar, önemli
ölçüde politik alanı da ilgilendirir ve politik alan etik alanın gerçekleşmesini de kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Politika,
küreselleşme ile birlikte evrensel boyutta düşünülmekte ve değer meselesini de etik olanın evrenselliğini de hesaba
kattığımızda evrensel bir boyuta taşımaktadır. Öyleyse eğitim, politik ve etik sahaların evrensel oluşlarını dikkate
alarak değer sorununa eğilmek zorundadır. Öyleyse temel sorumuz şudur: Demokrasi, bir politik tutum olarak
değerler konusunda nasıl bir zemin oluşturur?
Anahtar sözcükler: demokrasi, küreselleşme, evrensel kültür, değer sorunu, değer çatışması
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DEMOKRATİK AKIL VE EĞİTİM ÜZERİNE
Hatice Nur ERKIZAN
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hnerkizan@yahoo.com
ÖZET
İnsanın kendini bilmesi ve buna bağlı olarak kendinin ve içine doğduğu dünyanın değerlerini eleştirel düşünmenin
konusu haline getirebilmesi demokratik birey olmanın ilk ilkesidir. Yaşamı; salt fiziksel var-oluştan kurtaran
sorgulanmış yaşamdır. Sorgulayan birey hiçbir düşünceyi otorite olarak kabul etmez; çünkü inançlar ve düşünceler
gelenek, alışkanlık vb. şeyler tarafından bize ulaşmış olabilirler. Oysa; sorgulayan birey arkhe olarak yalnızca kendini
ve kendi aklını başlangıç olarak alır; her şeyi aklın sorgulama nesnesi haline getirir ve ancak bu sorgulamadan geriye
ayakta kalabilen düşünceleri izler. Bu kapasitenin gelişmesi sayesinde kişi söylenilenler, konuşulanlar, yazılanlar ve
tartışılanlar üzerine analitik, eleştirel ve tutarlı bir tavır geliştirerek kendi düşüncesini oluşturabilir. Var olanlar
üzerine böyle bir sorgulama basmakalıp düşüncelere, gelişigüzel fikirlere, gerçek-dışı iddialara ve yanlış akıl
yürütmelere ve elbette bir meydan okumadır. Çünkü; demokrasi kendisi için düşünebilen bireyler talep eder,
otoriteye/otoritelere başvurarak kendini haklı çıkarmaya çalışan bireyleri değil. Ancak bu sayede insan kendi
seçimlerini oluşturabilir, kendi kararlarını kendisi alabilir ve en önemlisi de düşündüğü gibi yaşayabilir. Demokrasi
iddia ve karşı iddiaların ticareti ya da karşılıklı alışverişi değildir. Demokrasinin ontik, epistemik ve etik öznesi olan
bireyin kendisi de içi boş iddiaların sahiplenicisi olamaz. Demokrasi, Sokrates’i izlersek, soylu ve uyuşuk bir ata
benzer, onu bu uyuşukluktan ise ancak ve ancak demokratik olabilen birey kurtarabilir. Günümüz demokrasileri
soylu ve uyuşuk at olma durumuna doğru hızla ilerlemekteler. Gelişigüzel, sıradan, tutarsız ve doğrulanması
mümkün olmayan iddialarla kamusal logos oyalanmaktadır. Gerçekten düşünmenin, tartışmanın, müzakerenin ve
eleştirinin yerini “sahte düşünce oyunları” almaktadır. Demokratik bireyin var-olması demokrasinin var-olmasının
koşuludur. Kamusal yapılanma insanların kendi seslerini duyurmalarına, kendi düşüncelerini oluşturmaya ve de
diğerlerinin düşüncelerine saygı duymaya olanak tanımalıdır. Bu ise diğerlerinin düşüncelerine saygı gösteren,
yaratıcı potansiyellerini eyleme dönüştüren, başkalarının acılarını, hüzünlerini ve öykülerini okuyabilen, anlayabilen
demokratik bireyin var-olmasına olanak tanınması ile mümkün olabilir. Tüm bu söylenenler ise ancak eğitim ile
mümkün olabilir ki eğitimin de bir felsefesi olmak durumundadır. Bu felsefe, Platon’da olduğu gibi, demokratik aklı
dışlayan, esoterik biçimlere bürünen ve karşısındaki ile kendini eşit görmeyen bir aklın, başka bir ifadeyle
demokratik-olmayan bir aklın içinden kendini kuran bir felsefe olamaz. Eğitimin, insanın kendi insani/ahlaki var
oluşunu gerçekleştirebilmesini sağlayabilmesi için demokratik-olmayan totaliter aklın müdahalesinden kurtulması
gerekir. Eğitim sayesinde böyle bir aklın yeşermesi sağlanabilir ve dolayısıyla da insani var oluşun gerçekleşmesi
mümkün olabilir.
Anahtar sözcükler: Aristoteles, demokratik akıl, eğitim, Nussbaum, Platon
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EĞİTİMDE NEYİ ES GEÇİYORUZ? DİYALOJİK DEMOKRASİ
Bilal DUMAN
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bduman@mu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmayla, eğitimde neyi es geçiyoruz? Eğitimde es geçtiklerimiz ve geçemediklerimiz nelerdir? Çözüm olarak
“diyalojik demokratik değerleri” ve “diyalojik iletişimi” okul ve sınıf ortamlarında nasıl uygulanabileceği ya da
uygulanmadığının altında yatan faktörler nelerdir? gibi soruları kartezyen bir şekilde tartışmaktadır. Başlangıçta
bütün mucitler aynı şeyi keşfettiler. Kendilerini ve beyinlerin nasıl çalıştığını, öğrendiğini ve güçlerini keşfettiler.
Evrende keşfetmiş olduğumuz en harikulade şey beynimizdir. Eğitim sistemimizin problematiği öncelikle kendimizi
keşfetmeyi es geçiyoruz. Kendini keşfedemeyen özdenetim ve öz yeterliliğin farkında olamaz. Kendini
keşfetmeden, beynin gücünü bilmeden, anlamlı ve keşfedici bir eğitimden bahsedilemez. Eğitimde neyi es
geçiyoruz? Anlam oluşturmayı, eleştirel düşünmeyi, yaratıcı düşünmeyi, akıl yürütme yollarını, eğitim ortamlarında
yaşantılara-deneyimlere dayalı öğrenmeyi, 21. yüzyıl becerilerini, bilişsel ve idrak esnekliğini, yetenek edinimini ve
yetenek güncelleştirilmesini, özgürleştiren disiplini-tutarlılığı, değişimci olmayı, değişim esnekliğini, akran
entelektüalizmini, innovatifçi olmayı, bireysel farklılıkların ve en önemlisi işbirliğine dayalı etkileşimli “diyalojik
demokratik değerleri”, karakter eğitimini öğrenmeyi es geçiyoruz. Bununla birlikte başarı psikolojisi için temel
koşullar olan; öz yeterlilik, aidiyet duygusu, içsel denetimi ve işbirliğine dayalı sinerjinin oluşturulmasını sağlayan
“başarma kültürünü” oluşturmayı es geçiyoruz. Bunlar olmayınca kriz ve kritik zamanlarda karşıt koşullanmayı,
korkuyu, stresi ve kaygılı davranışlar sergileme kültürünü oluşuyoruz ve entelektüel şizofrenik davranışlar
sergiliyoruz. Oysaki eğitim ve öğretim sistemimizde “entelektüel alçakgönüllülük, adil olmak, dirençlilik, tarafsızlık,
güvenilirlik, cesaret, empati, özerklik ve dürüstlük” (Paul – Elder 2001) gibi bazı ortak ve belirgin özellikleri
öğrenme–öğretme süreçlerinde yaşantıya dönüştürmemiz gerekiyor. Sağlıklı insana özgü olarak addedilen bu
özellikleri kazanıp tüm davranışlarımıza geçirmeyi es geçiyoruz. Buna karşılık eğitimde es geçmediğimiz örtük bir
şekilde bireyden birey, kurumlardan kurumlara tüm toplumu bir kangren gibi saran; entelektüel kibirden,
entelektüel şizofrenizmden, adaletsizlikten, zayıflıktan, taraflılıktan-torpililikten, güvensizlikten, örtük ve baskıcı
korkaklıktan, menfaat mabudlu bencillikten, kötüye uymacılıktan, tek tipolojik ve statükocu aynileştirmekten ve
yalanı doğru gibi söylemekten, hakikati, gerçek doğruyu tersyüz eden ikiyüzlülükten ve buna benzer davranışları
sergilemekten işimizin uzmanı ve işimizi iyi yapmadığımızdan dolayı es geçemiyoruz. Bu karşılaştırmalı karakter ve
değer sistemlerinin olumsuzlarına hep koşullanıp takılı kalıyoruz. Bu problemi çözmek için bireyler arasında ve
toplum içinde karşılıklı “diyalojik demokratik değer ve iletişimi” oluşturamıyoruz. O halde şu sorular tekrardan
gündeme geliyor. Eğitim sistemimiz hep evrensel işçi mi yetiştirecek? Bu sistemsizlik sisteminde bireysel ve
toplumsal yaşam söz konusu olduğunda, insanlar kendi kaderlerinin yalnızca nesneleri değil, efendileri nasıl
olabilecekler? İmal edilmiş belirsizlikler, bireysel ya da toplu varoluşumuzu nasıl ve neden şizofreniye
dönüştürmektedir? Riskin kaynaklarını ve konusunu eğitim ve öğretim sisteminde çözümleyici algoritmalara dayalı
olarak diyalojik demokrasi ekseninde neden tartışmaya açamıyoruz? Aslında çözüm kolay ve uygulanabilir. En
büyük demokratik değer özgürce diyalojik bir şekilde «soru sormayla” başlar. Bütün bunları cevabı okullar-sınıfların
demokrasinin yaşandığı diyalojik mekânlara dönüştürülemediğinden kaynaklanmaktadır. Diyalojik demokratik
değer sistemlerini neden oluşturamıyoruz? Çünkü bilginin yapılandırılması ve aktarımı bağlamında ötekiyle
karşılaşmada, “jakobenlik = entelektüel dikkafalılık =şizofrenik” hastalığına yakalananlardan dolayı
oluşturamıyoruz. Okullar, ortak amaçlar doğrultusunda hayatın örüntüsünün deneyimlendiği mekânlardır.
Demokratik bir okul kültürünün egemen olması için diyalojik demokrasiye geresinim vardır. Demokratik eğitim,
özgürlük eğitimidir. Bu özgürlükler, eğitim sistemi içinde gelişebilir (Morrison, 2008). Demokratik okullar oluşturma
sürecini iki şekilde dizayn edilebilir (Apple ve Beane (1995). Birincisi; Okul yaşamı içinde demokratik yapı ve
süreçleri oluşturmaktır. İkincisi ise diyalojik demokrasi deneyimleri kazandıracak bir eğitim programını
oluşturmaktır. Böylece Öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve karar verme sürecine katılım hakkı gözetilir.
Bireylerde sorun çözme becerileri “sorgulayıcı ve deneyimsel” olarak geliştirilebilir.
Anahtar sözcükler: diyalojik demokrasi, sorgulayıcı-deneyimsel eğitim ve öğretim, entelektüalizm ve değerler.
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İNSAN FELSEFESİ AÇISINDAN EĞİTİMDE DEMOKRATİK DEĞERLER
Mustafa GÜNAY
Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, mgunay@cu.edu.tr
ÖZET
Bu bildiride insan felsefesi açısından eğitimde demokratik değerlerin ve değer bilincinin anlamı ve işlevi, Takiyettin
Mengüşoğlu ve Jacques Rancier’in düşüncelerinden yola çıkarak ele alınacaktır. Eğitim ve özgürlük ilişkisi
bağlamında insanı bütünlüğü içinde görmeyen bazı görüşlerin ve uygulamaların eleştirisi yapılarak, özgürleştiren bir
eğitimin mümkün olup olmadığı tartışılacaktır. Eğitim kavramı bizi insan kavramıyla bağıntı kurmaya ve onun
üzerinde düşünmeye yöneltir. Her eğitim sistemi bir insan anlayışına dayanır. Ancak insanı bütünlüğü içinde
kavramayı amaçlayan bir insan felsefesinin eksikliği de dikkati çeker. İnsanı bir “olanaklar varlığı” olarak tanımlayan
Mengüşoğlu’na göre, söz konusu olanaklar ancak eğitimle ortaya çıkarılabilir ve geliştirilebilir. Eğitimin antropolojik
temellere dayanması ve insanı bir bütün olarak ele alması gerektiğini belirten Mengüşoğlu, bu ölçütler arasında
“özgürlük” kavramının gerekliliğini vurgular. Rancière’e göre de eğitimde kilit kavramların başında özgürlük ya da
özgürleşme gelir. Burada söz konusu olan özgürlük, herkes için geçerli olmalıdır. Çünkü başkasını özgürleştirebilmek
için önce insanın kendisinin özgürleşmesi gerekir. Ancak devletten, dinden ve ekonomiden kaynaklanan nedenlerle
insanın özgürlüğünün elinden alınması sorunu da günümüzün temel sorunlarından biridir. Felsefe açısından eğitimi
ele almak istediğimizde, hiç şüphesiz insan kavramı odağında konunun çeşitli yönlerini düşünmek yerinde olur. Bu
bağlamda insan-eğitim ilişkisini irdelemek gerekir. Nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz? Bu soru felsefe açısından
eğitim anlayışının ve sisteminin temelinde nasıl bir insan ve değer anlayışı bulunduğunu belirlemeyi gerektirir.
İnsan istenildiği gibi biçimlendirilecek bir varlık mıdır? Siyasal iktidarın insan ve yurttaş kavramının içeriği nedir?
Bütün bu sorulara cevap ararken, eğitimin özgürleşmeyle bağıntısını göz önünde tutmak yerinde olur. Eğitimin
özgürleşmeyle ilişkisi bağlamında demokratik değerler de gerçekleşme olanağı bulabilir. İnsan bir olanaklar varlığı
ise onun söz konusu olanaklarını ancak demokratik değerlerle oluşturulmuş bir eğitim ortaya koymaya ve
geliştirmeye yardımcı olabilir.
Anahtar sözcükler: insan felsefesi, eğitim, özgürlük, değerler, değer bilinci.
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ETİK İLE BİLİMLER İLİŞKİSİ
Cemal GÜZEL
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, cmlguzel@gmail.com
ÖZET
Öncelikle konuşmanın başlığındaki iki kavram hakkında kısa bir belirlemeyle başlamak gerekir. Etik 2500 yıllık
felsefe tarihinin en başından bu yana felsefenin temel dallarından biri olagelmiştir. Bu felsefe dalının uğraş alanını,
kişinin eylemleri hakkında soruşturmalar oluşturur. Kişinin gerek kendisiyle gerekse başkalarıyla ilişkisinde verdiği
kararlarla ilişkilidir. Belirli bir durumda, biriciklik gösteren durumlarda, kişinin ne yapması gerektiğini, ne
yapabileceğini, yapabileceğini bildiği ama belki de yapmaması gerekeni bilmesiyle ilgilidir. Etiğin soruşturduğu
ilişkiler yani etik ilişkiler, insanın değerini korumayı ilke edinmek zorundadır. Böylelikle etik ile ahlakı da
karıştırmamak gerekir. Ahlak belli bir kültürün, belli bir inancın, zamanla değişen, içerikli ilkeleridir. Bunlar belli bir
dönemde, belli bir kültürde varolan değer yargıları, eylem ilkeleri sunarlar. Yapılması gerekene ilişkin, her tek
durumu değerlendirmeyen kalıplar veren bu ilkelerse, her zaman insanın değerini koruyamayabilir. Konu
başlığındaki ikinci kavrama, bilime gelince… Bilim, bilenin –öznenin- bilinenle -nesneyle- bilme etkinliği sonucu
ortaya koyduğu belli türden ürünlerin –tümel bilgilerin- toplamıdır. Burada da söylenmesi gereken noktalardan
birisi de, bilim değil, her birinin işleyişi başka başka olan bilimlerin olduğudur. Örnekse, sosyoloji ile fizik aynı
bilimsellik ölçütüne göre değerlendirildiğinde, bunların haklarında konuştukları nesnelerin varlık tarzları farklı
olduğu için, biri –sosyoloji- bilim değil diye görülebilecektir. Bu iki kavramı, etik ile bilimi bir araya getirense
bilginlerdir. Etik ile bilimler arasındaki ilişki, etik eylemde bulunması sözkonusu olan -bir kişi de olan- bilgin
dolayımıyladır. Belli bir bilimsel etkinlik içerisindeki bilginin etikle ilişkisinin bir boyutu, bilimsel araştırması
sırasındaki tutumlarda sözkonusudur. Bilgin araştırmasının her aşamasında, deney yapıyorsa deneylerinde, gözlem
yapıyorsa gözlemlerinde, başkalarının çalışmalarını kullandığı durumlarda etik değerleri gözetmekle yükümlüdür.
Bilimsel araştırmanın dürüstçe yürütülmesi bilginin işidir. Diğer bir boyut da, yine ilkiyle de bağlantılı bilim iktidar
ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Bilim tarihinin en başından bu yana, bilim ile iktidar arasında bir ilişki olmuştur.
Bilimleri finanse eden iktidar, gerek ideoloji üretirken gerek teknoloji üretirken bilimlere müdahale edebilmekte;
neyin bilimsel olduğuna –dolayısıyla da yayınlanmasına- neyin bilimsel olmadığına –dolayısıyla da yasaklanması
gerektiğine- karar vermektedirler. Bu noktada, her entelektüel etkinlik gibi eleştirel olmak zorunda olan bilimsel
etkinliği gerçekleştiren bilginlerin, bilim iktidar ilişkisinde, hangi noktada durmaları gerektiğini belirleyen de etik
değerlendirme yapmaları olacaktır. Bu değerlendirmenin bir sonucu da, bilimsel olarak yapılması olanaklı olana
sınır koymanın yer yer kaçınılmaz olduğu olsa gerek.
Anahtar sözcükler: etik, ahlak, bilim, bilim etiği
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ETİK TAVRIN STANDARTLARI VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
Mustafa ÇAKIR
Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, mcakir@anadolu.edu.tr
ÖZET
Uzak veya yakın tarihe bakıldığında gelişmiş toplumlar aklı ve bilimi önceleyen, dürüst ve üretken insan yetiştirmeyi
öncelemişler; bu ilkeyi benimseyen toplumlar medeniyetin ışığı, milletlerin efendisi olmuştur. Eğitim ve bilim ile
uğraşan insanların öncelikle ahlak ve etik kavramlarını içselleştirmesi gerektiği vurgulanacak konuşmada kısaca
bilim etiğinin iki ana ilkesi üzerinde durulacaktır. Bunlardan biri genel ahlaka uygunluk, diğeri de araştırma ve rapor
yazma süreçlerinde örnek olma durumudur. Uzun zamana yayılan ve deneyimler ile pekişen bilimsel araştırma ve
rapor yazma konusunda hemen her bilim insanının üzerinde uzlaştığı ortak noktalar zamanla etik tavrın da
standartları olarak kayda geçirilmiştir. Bu standartlardan en fazla öne çıkanlar şunlardır: Dürüstlük, dikkat ve özen,
açıklık, özgürlük, onur payı, eğitim, toplumsal sorumluluk, yasallık, fırsat eşitliği, karşılıklı saygı, verimlilik. Bilimsel
bakış açısını yaşam biçimi olarak benimseyen insanlarının temel ilkesi olan, “başkalarına karşı dürüst olmadan önce,
kendine karşı dürüst ol” şeklinde özetlenecek etik değerlerin yanı sıra, onları mesleki açıdan sınırlandıran bir dizi
kural daha geliştirilmiştir. Bilim otoritelerince “etiğe aykırı davranışlar” olarak tanımlanan ve günümüzde ayrı bir
inceleme ve araştırma alanı olarak öne çıkan “bilim etiği” konusunda, TÜBA ve TÜBİTAK da pozisyonunu belirlemiş;
araştırmacıların uymak zorunda olduğu belli başlı konulara dikkat çekmişlerdir. Bunlar; uydurma, çarpıtma, aşırma,
tekrar yayım, dilimleme, kurum desteği belirtmeme, yazarlıktan çıkarma veya onursal yazarlık, kendinden aşırma,
kaynakları usulsüz ve amaç dışı kullanma, danışmanlık veya hakemlik gibi pozisyonları kötüye kullanma,
meslektaşları ile ilgili olarak kasıtlı olarak asılsız ve dayanaksız ithamlarda bulunmak yani karşılıklı saygı ilkesini ihlal
etmek. Bu ilkelere bağlı olarak yapılacak bilim, insanları hakikat severlik, dürüstlük, objektif ve tarafsız davranmayı
öğretir; ahlâkî davranışları esas almayı teşvik eder.
Anahtar sözcükler: ahlak, bilim etiği, etik
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EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ETİK İHLALLER
Hediye Şule AYCAN
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, suleaycan@mu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada, bilim insanlarının araştırmalarında yaptıkları etik ihlallerinin türleri ve nedenleri hakkında bilgiler
verilerek, eğitim bilimleri alanından bazı örnekler verilmiştir. Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi (2002)
hazırladığı raporda, son yılarda bilimsel yayınların güvenilirliğinin azaldığını, bunun nedeninin de yayın sayısının
başarı ölçütü olarak dikkate alınması olduğunu belirtmiştir. Başka bir deyişle, yayın sayısının artması, beraberinde
etik sorunları da getirmiştir. Bütüncül yaklaşımın benimsendiği bu çalışmada, konuyla ilgili dokümanlar sistematik
bir şekilde incelenmiştir. Ele alınan dokümanlara göre; araştırmacılar aynı konuda önceden yapılan araştırmaları
dikkate almayarak bir çok etik ihlali yapmaktadırlar. TÜBİTAK, etik ihlallerini uydurma, çarpıtma, aşırma,
dublikasyon, dilimleme, destek belirtmeme, yazar adlarında değişiklik yapma şekilde listelemiştir. Önemli
sorunlardan olan intihal, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, "başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp
kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma" olarak
tanımlanmıştır. İntihal, kaynak göstererek ya da göstermeyerek de yapılabilir. Kaynak göstermeden yapılan
intihaller arasında; bir başka kaynaktan kelime kelime tüm bilgiyi almak, birçok kaynaktan alarak kendininmiş gibi
göstermek, paragraf içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemek, kendisine ait önceki bir çalışmadan aynen
almak, bir kaynaktan hiç bir değişiklik yapmadan bir bölümü almak bulunmaktadır. Kaynak göstererek yapılan
intihaller ise; unutulan dipnot, yanlış künye vererek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak,
yazarın alıntı yaptığı kaynağa atıf yapması fakat tırnak işareti koymaması, yazarın tüm kaynaklara atıf yapması,
tırnak işareti kullanması fakat araştırmanın hiçbir orijinal fikir içermemesi, yazarın bazı yerlerde kaynaklara atıf
yapması fakat yazının kalan kısımlarındaki bilgilerin kendine ait olduğu fikrini yaratma düşüncesiyle bazı kaynaklara
atıf vermemesi şeklinde sıralanabilir. Kimi araştırmalara göre; intihalin başlangıcı, öğrencilikteki kopya çekme
alışkanlığıdır. İnternet üzerinden erişilebilir bilginin artmasıyla, intihal farklı bir boyuta taşınmıştır. Araştırmacılar;
bilimsel çalışmalardaki etik dışı uygulamaların eğitim eksikliğinden kaynaklandığı vurgulamaktadır. İnternette yer
alan bilginin "kamu malı" olduğunu kabul etmek gibi.
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TEZ YAZIM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ETİK SORUNLAR
Turan PAKER
Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, tpaker@pau.edu.tr
ÖZET
Gerek yüksek lisans gerekse doktora düzeyinde tez yazımı belirli bir formatta yürütülen akademik bir üretim
sürecidir. Bu nedenle kendine göre üslubu, yazım biçimi ve uyulması gereken kuralları vardır. Bilim etiği açısından
bakıldığında ise yapılan çalışmanın geçerliliği, güvenirliği, veri toplama ve analiz aşamasında titizlikle uyulması
gereken kurallar araştırma yöntemi kitaplarında dile getirilmiştir. Bu çalışmada bilim etiği açısından tez yazım
sürecinde karşılaşılan etik sorunlar üzerinde durulmuştur. Özellikle alan yazında yapılan atıfların ele alınış biçimleri,
verilerin yazıya aktarım sorunları, tartışma da yapılan atıfların ele alınış biçimleri örneklerle incelenmiştir. En çok
karşılaşılan sorunlar, kaynaktan bilgi alındığı halde kaynak göstermeme, alıntı yaparken kaynakta belirtilen cümleyi
olduğu gibi alma, başkalarına ait bilgi veya bulguları kendisininmiş gibi kullanma, elde edilen verileri tam olarak
paylaşmama, yanlış veya eksik kaynak gösterme. Bir de bu sorunlara tez danışmanları tarafından doğru ve
zamanında dönüt verilmeyerek veya titizlikle kontrol edilmeyerek tezlerin basılması ve jüri üyeleri tarafından
onaylanması.
Anahtar sözcükler: etik, etik sorunlar, tez yazımı, tez çalışmaları
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PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG DURCH LERNEN IN INTERNATIONALEN GRUPPEN.
ERFAHRUNGSBERICHT AUS DEM GOETHE-INSTITUT.
Hans Werner SCHMIDT
Asst. Prof. Dr., Goethe Institut-Schwäbisch Hall, Almanya
ZUSAMMENFASSUNG
Fremdsprachenlernen im Zielsprachenland bietet innerhalb und außerhalb des Unterrichts viele Chancen zur
kulturspezifischen erlebten Landeskunde und zur Anwendung des Gelernten in authentischer Kommunikation.
Findet dieses Lernen in internationalen Klassen statt (etwa an einem Goethe-Institut in Deutschland), so eröffnen
sich darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten zum Lernen von und mit Teilnehmern aus anderen Kulturen. Dieses
kulturübergreifende Lernen ist eine Form des sozialen Lernens, bei dem nicht nur das Wissen um kulturelle
Unterschiede, sondern auch Einstellungen, Haltungen, Interaktions- und Reflexionsfähigkeit erweitert werden,
indem das ‚Eigene‘ und das ‚Fremde‘ differenziert wahrgenommen und erfahren werden. Da das Goethe-Institut
sich – abgesehen von Kinder- und Jugendkursen - an erwachsene Lernende wendet, hat es – anders als die Schule natürlich keinen Erziehungsauftrag. Die Lernenden kommen primär zum Spracherwerb und nicht, um die eigene
Persönlichkeit zu erweitern. Dennoch ist gerade dieser sekundäre Nutzen m.E. kaum zu überschätzen, und die
systematisch erfassten Rückmeldungen aller Teilnehmer zeigen, dass gerade dieser Aspekt des Lernens in
internationalen Gruppen als sehr wertvoll betrachtet wird. Im Unterricht ist formelles interkulturelles Lernen
integraler Bestandteil und grundlegendes Prinzip, schon weil die unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen der
Lernenden den besten und natürlichsten Anlass zur Kommunikation bieten. Ebenso wichtig ist jedoch das
informelle interkulturelle Lernen auch außerhalb des Unterrichts, das durch vielfältige Angebote des Kultur- und
Freizeitprogramms gefördert wird. Auch ganz unterschiedliche Wertesysteme verhindern in aller Regel nicht den
von gegenseitiger Neugier und Respekt geprägten Umgang mit einander, und erfreulicherweise funktioniert dieses
kulturübergreifende interkulturelle Lernen auch und gerade dann, wenn die Beziehungen zwischen den
Herkunftsländern schwierig oder sogar durch offene Konflikte geprägt sind. Sprachenlernen in internationalen
Gruppen kann daher viel zur Persönlichkeitsentwicklung im Sinne einer Erweiterung der interkulturellen
Kompetenz beitragen. Dies soll im Beitrag am Beispiel unterschiedlicher Kurstypen gezeigt werden.
Schlüsselwörter: Goethe Institut, internationale Gruppen, Persönlichkeitsentwicklung, das Eigene, das Fremde,
Landeskunde
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BİLDİRİ TAM METİNLERİ / CONGRESS
PROCEEDINGS (FULL TEXTS)
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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL GÜVENLİK FARKINDALIKLARI
Selma BÜYÜKGÖZE1, Zülfiye BIKMAZ2, Ebru DERELİ3, Adem KORKMAZ4,
1

Öğr. Gör., Kırklareli Üniversitesi, selma.bulut@klu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, zbkmaz@hotmail.com
3
Öğr. Gör. Kırklareli Üniversitesi, ebru.dereli@klu.edu.tr
4
Öğr .Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, adem@kilis.edu.tr

2

ÖZET
Teknolojinin hızlı gelişimi ile günümüzde kullanılan mobil telefonlar bir bilgisayardan karşıladığımız tüm
ihtiyaçlarımızı karşılar düzeye erişmiştir. Mobil telefon güvenliği farkındalığı oluşturmak için kullanıcılardan önce bu
sistemleri tasarlayan ve geliştiren kullanıcıların farkındalığının oluşması gerekir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışma
Kırklareli Üniversitesinin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünde okuyan
öğrencilerin, mobil güvenlik farkındalıklarının değerlendirilmesine yönelik, görüşlerini belirlemektedir.
Araştırmanın evrenini bir üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünde
okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Veri toplama aracı olarak; katılımcıların
sosyo-demografik özellikleri, akıllı telefon kullanımına yönelik güvenlik farkındalıkları ve bilgi düzeylerine yönelik
olarak araştırmacılar tarafından literatür desteği ile hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Veriler Google form
aracılığıyla toplanmış ve gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmaya katılan 102 öğrenciden elde edilen veriler analiz
için kullanılmıştır. Veri analizinde SPSS 20,0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans
ve ki-kare testler kullanılmıştır. Çalışmaya 102 kişi katılmıştır (N:123, %83). Katılımcıların %71,3’ü erkek, %52’sinin
ise 1. Sınıf olduğu, 78,4’ü 19-21 yaş aralığındadır. %97,1’inin akıllı telefonu olduğu ve %71,6’sının kullandıkları
işletim sisteminin Android olduğu, %61.8’inin internet erişimini mobil ile yaptığı belirlenmiştir. %78,4’ünün daha
önceden bilgi güvenliği kursuna katılmadığı, %63.7’inin kişisel verilerin gizliliği ve korunması konusunda endişe
duyduğu, %71.6’sının kişisel bilgilerinin telefonlarında sakladığı ve %82.4’ünün Akıllı telefonlardaki kötü amaçlı
yazılımların varlığından haberdar olduğu, sadece %14.7’sinin telefonlarında güvenlik için bir yazılım kullandığı,
%75.5’inin Akıllı telefon güvenlik yazılımlarının gerekli olduğunu düşündüğü bulunmuştur. %41,2’sinin telefonuna
yükleyeceği uygulamayı seçerken en önemli kriterinin güvenilirlik olması,%59,8’inin telefonunda kullandığı koruma
sisteminin cihaz parolası kilidi olduğu, %62.7’sinin Mobil uygulama marketlerinden indirilen uygulamaları akıllı
telefonunuza kurmanın güvenli olduğunu düşündüğü ve %59.8’inin Mobil uygulama marketlerindeki uygulamaların
indirmeden önce güvenlik testinden geçtiğini düşündüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin mobil uygulamaları indirirken
güvenliği sadece Mobil uygulama marketlerine bıraktığı, kendilerinin cihazlarına güvenlik amaçlı yazılımlar
yüklemediği, ancak yükledikleri uygulamaların kişisel verilerine erişip erişmedikleri konusuna dikkat ettikleri
saptanmıştır. Bölümdeki öğrencilerin sadece mobil uygulama kullanıcısı olmadıklarından aynı zamanda mobil
uygulama geliştiricisi olmalarından hareketle mobil güvenlik hakkında eğitim verilmesi planlanmıştır. Böylece
güvenliği daha yüksek uygulamalar geliştirmeleri desteklenebilir.
Anahtar sözcükler: mobil uygulama marketleri, güvenlik farkındalığı, akıllı telefon güvenliği
ABSTRACT
Mobile Security Awareness of Computer Program Students. With the rapid development of technology, today's mobile
phones have reached a level that meets all our needs from a computer. To establish a mobile phone security awareness;
Before users, the awareness of users who design and develop these systems needs to emerge. For this purpose, this
study sets out the opinions of the students who study at Kırklareli University Computer Programming Department of
Technical Sciences Vocational School for the evaluation of mobile security awareness. The student's universe is the
student who is studying in the department of Computer Programming at Technical University Vocational School of
Science. The study descriptive type is planned. As a data collection tool; Sociodemographic characteristics of the
participants, security awareness for smartphone usage and questionnaires prepared by the researchers with literature
support for their knowledge levels were used. The data was collected via the Google form and volunteered. The data
obtained from the 102 students who participated in the study were used for the analysis. SPSS 20.0 program was used
for data analysis. Percentage, frequency and chi-square tests were used in the evaluation of the data. It has been
determined that the students are paying attention to the fact that mobile applications are only releasing security to
mobile application markets, that they do not install security software on their devices but that they do not access
personal data of the applications they have installed on their phones. It is planned that the students in the department
will be educated about mobile security as they will be not only mobile application users but also mobile application
developers in the future. Thus, students can be encouraged to develop more secure applications.

Keywords: mobile application markets, security awareness, smart phone security
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Giriş
İlk zamanlarda konuşup mesajlaşmak için kullanılan cep telefonları zamanla mobil iletişim
teknolojilerinin de desteğiyle akıllı telefonlara dönüşmüş, hayatımızı kolaylaştırmış ve boş vakitlerimizi
değerlendirmeye yardımcı olmuştur. Gelinen bu duruma akıllı cep telefonların kullanımının artması ve
mobil internet alt yapısının yardımıyla ulaşılmıştır.”Digital in 2017 Global Overview” istatistiklerine göre
Dünya’da 3,773 milyar internet kullanıcısının 3,448 milyarı ise mobil internet kullanıcısından
oluşmaktadır. Bu da demek oluyor ki; Dünya populasyonun %50’si internet kullanırken; bu oranın %46’sı
ise mobil interneti kullanmaktadır. Verilen sonuçlarda bir önceki yıla göre mobil internet kullanım oranı
ise %30 artmıştır. Türkiye’de ise mobil kullanıcı sayısının 42 milyon olduğu verilmektedir ve bu rakamın
toplam nüfusa oranı ise %79’dur. Kullanılan akıllı telefonların %71.6’sını Android işletim sistemli
telefonlar ve %19.6’sını ise IOS işletim sistemli telefonlar oluşturmaktadır (Wearesocial, 2017).
Akıllı telefonların en popüler özelliklerinden biri uygulama marketlerinden uygulama indirmektir.
İndirilen bu uygulamalar ile oyunlar oynayabilir, alışveriş sitelerine kolayca bağlanabilir, tarayıcılar ile
web sayfalarında gezinebilir, sosyal medya hesaplarına erişebilir, güvenlik uygulamaları ile akıllı
telefonumuzun güvenliğini sağlayabiliriz. Haber sitelerinden bildirimler alabilir, canlı yayınlar yapabilir,
müzik dinleyebilir, film izleyebiliriz. Aslında daha bir sürü işlemi bu uygulamalar ile kolayca yapabilmek
mümkün olmaktadır. Gelinen bu durum artık bilgisayarlardan uzaklaşıp akıllı telefonlara olan
bağımlılığımızı arttırmaktadır.
Uygulamaları kullandığımız mobil işletim sisteminin uygulama marketinden indiririz. Bazen de
telefonumuzun işletim sistemi imkan tanıyorsa güvenli olmayan web sitesi linklerini kullanırız. Akıllı
telefonumuz Android işletim sistemine sahip bir telefon ise Google Play, IOS işletim sistemine sahipse
App Store, Windows Phone işletim sistemine sahip ise Windows Phone Store uygulamasını kullanırız.
Statista.com’un verilerine göre; 2016 yılında 143.9 milyar, 2017 yılında 197 milyar uygulama
marketinden, uygulama indirilmiş durumdadır. Bu rakamın 2021 de ise 352.9 milyar olması
beklenmektedir. Bu uygulamaların 3 milyarı Google Play de iken(statista,2017), 2.2 milyarı ise Apple App
Store da bulunmaktadır. 253.91 milyar uygulamanın ücretsiz olduğu, 14.78 milyar uygulamanın ise
ücretli olduğu verilen istatistiklerde görünmektedir. (Statista, 2017)
Akıllı telefonlara uygulama indirme ve kullanımlarının artmasıyla birlikte güvenlik de sorun olmaya
başlamıştır. Önceden sadece bilgisayarlarda karşılaştığımız kötücül yazılımlar şimdi ise indirip
kurduğumuz uygulamalar, açtığımız eklenti dosyalar ya da tarayıcılar ile akıllı telefonlarımızı da kontrol
altına almaktadır. Kaspersky Lab’in uzmanları mobil cihazlar için 2017’nin ilk çeyreğinde 1.333.605, ikinci
çeyreğinde ise 1.319.148 adet zararlı yazılım tespit ettiler. Bu zararlı yazılımlardan maddi olarak en çok
zarar veren, mobil bankacılık işlemlerine saldırı yapan uygulama sayısı 32.038 iken, ikinci çeyreğinde
28.976 olmuştur. Bu uygulamalar kullanılarak saldırganlar tarafından en fazla saldırının yapıldığı 3. ülke
olarak Türkiye gelmektedir. Bu durum mobil bankacılık üzerinde güvenlik araçlarının daha fazla şekilde
kullanılması gerektiğini göstermektedir. Bu güvenlik saldırılarının hangi araçlar ile yapıldığına
bakıldığında ise ilk çeyrekte tarayıcıların %43.7 iken, ikinci çeyrekte %38.63’e indiği, Android işletim
sisteminin ilk çeyrekte %32.01 iken, ikinci çeyrekte %22.30’a düştüğü görülmektedir. Ancak Office
programlarının ilk çeyrekte %10.26 olan oranı ikinci çeyrekte %26.15’e çıkmıştır (Kaspersky,2017). Bu
sonuç sadece işletim sistemi ya da tarayıcıların güvenlik için önemli olmadığını artık açtığımız her
dosyanın önem taşıdığını göstermektedir.

Materyal ve Yöntem
Araştırmanın evrenini bir üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Veri toplama aracı
olarak; katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, akıllı telefon kullanımına yönelik güvenlik
farkındalıkları ve bilgi düzeylerine yönelik olarak araştırmacılar tarafından literatür desteği ile hazırlanan
anket formu kullanılmıştır. Öğrencilerin akıllı telefon güvenlik farkındalıklarını belirlemek amacıyla
Mylonas, Kastania ve Gritzalis (2013) tarafından geliştirilen ve Talan, Aktürka, Korkmaz ve Gülseçen
(2015) tarafından Türkçe kullanımı sağlanılan soru formu kullanılmıştır. Veriler Google form aracılığıyla
toplanmış ve gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmaya katılan 102 öğrenciden elde edilen veriler analiz için
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kullanılmıştır. Veri analizinde SPSS 20,0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde,
frekans ve Ki-Kare karşılaştırma testleri kullanılmıştır.

Bulgular
Çalışmaya 102 kişi katılmıştır (N:123, %83). Katılımcıların %71,3’ü erkek, %52’sinin ise 1. Sınıf olduğu,
78,4’ü 19-21 yaş aralığındadır. %97,1’inin akıllı telefonu olduğu ve %71,6’sının kullandıkları işletim
sisteminin Android olduğu, %61.8’inin internet erişimini mobil ile yaptığı belirlenmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Dağılımı
Değişken
Kategori
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
16-18 yaş
19-21 yaş
21 ve üzeri
Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
Toplam

Frekans (f)
74
28
9
80
13
53
49
102

Yüzde (%)
72,5
27,5
8,8
12,7
12,7
52,0
48,0
100

Katılımcıların %78,4’ünün daha önceden bilgi güvenliği kursuna katılmadığı, %63.7’sinin kişisel verilerin
gizliliği ve korunması konusunda endişe duyduğu, %71.6’sının kişisel bilgilerinin telefonlarında sakladığı
ve %82.4’ünün Akıllı telefonlardaki kötü amaçlı yazılımların varlığından haberdar olduğu belirlenmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Bilgi Teknolojileri Deneyimi Ve Gizlilik Tutumu
Değişken
Bilgi güvenliği kursuna katılım durumu
Bilişim teknolojileri kullanım deneyimi

Kişisel verilerin gizliliği ve korunması konusunda endişe etme durumu
Akıllı telefonunuzda kişisel bilgilerinizi saklama durumu
Akıllı telefonunuzda iş bilgilerini saklama durumu
Akıllı telefonu unutma / kaybetme durumu
Kötü amaçlı yazılımların varlığından haberdar olma durumu
Toplam

Kategori
Evet
Hayır
Kötü
Orta
İyi
Mükemmel
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Frekans (f)
22
80
38
40
24
65
37
73
29
53
49
21
81
84
18
102

Yüzde (%)
21,6
78,4
37,3
39,2
23,5
63,7
36,3
71,6
28,4
52,0
48,0
20,6
79,4
82,4
17,6
100

Öğrencilerin sadece %14.7’sinin telefonlarında güvenlik için bir yazılım kullandığı, %75.5’inin Akıllı
telefon güvenlik yazılımlarının gerekli olduğunu düşündüğü bulunmuştur.
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Tablo 3: Katılımcıların Güvenlik Tutumu
Değişken
Hangi cihazlarda güvenlik için bir yazılım kullanıldığı

Akıllı telefon güvenlik yazılımlarının varlığından haberdar olma
durumu
Akıllı telefon güvenlik yazılımlarının gerekli olduğunu düşünme
durumu
Mobil uygulama marketlerinden ücretsiz akıllı telefon güvenlik
yazılımı araştırma durumu
Toplam

Kategori
Akıllı telefon
Laptop
Diğer
Hiçbiri
Evet

Frekans (f)
15
62
3
22
91

Yüzde (%)
14,7
60,8
2,9
21,6
89,2

Hayır
Evet

11
77

10,8
75,5

Hayır
Evet

25
23

24,5
22,5

Hayır

79
102

77,5
100

%41,2’sinin telefonuna yükleyeceği uygulamayı seçerken en önemli kriterinin güvenilirlik
olması,%59,8’inin telefonunda kullandığı koruma sisteminin cihaz parolası kilidi olduğu, %62.7’sinin
Mobil uygulama marketlerinden indirilen uygulamaları akıllı telefonunuza kurmanın güvenli olduğunu
düşündüğü ve %58.8’inin Mobil uygulama marketlerindeki uygulamaların indirmeden önce güvenlik
testinden geçtiğini düşündüğü belirlenmiştir. %60,8’i Akıllı telefonunuza yeni bir uygulama yüklerken
güvenlik mesajlarına/ lisans sözleşmelerine bazen dikkate ettiklerini bulunmuştur. %66,7’si Korsan
uygulama yüklemek yerine orijinal uygulama versiyonunu satın almayı tercih etmektedir. %67,6’sı bir
uygulama yüklerken kişisel verilere erişip erişmediğine dikkat etmektedir. %70,6’sı Bir uygulama, kişisel
verilerinize erişmek istediğinde, o uygulamanın kullanımına karşı karar verdiği bulunmuştur.
Katılımcılara mobil güvenlik ile ilgili verilen 10 adet bilgiyi %22,5-%60,8 aralığında bildikleri bulunmuştur.
Katılımcıların bilgi güvenliği kursuna katılma durumu ile kişisel verilerin gizliliği ve korunması endişesi
arasında, kişisel verilerin gizliliği ve korunma endişesi ile akıllı telefonda kişisel bilgileri saklama durumu
arasında, bilişim teknolojisi kullanım deneyimi ile akıllı telefon güvenlik yazılımlarından haberdar olma
arasında, teknoloji kullanım deneyimi ile uygulamaların yükleme aşamasında kişisel verilere ulaşım
durumuna dikkat etme arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

Tartışma ve Sonuç
Öğrencilerin akıllı telefonlarına yeni bir uygulama yüklerken güvenlik mesajlarına/ lisans sözleşmelerine
çoğu zaman dikkat etmedikleri ortaya çıkmıştır. Felt vd. (2012), Nadhirah vd. (2015) ve Kelley vd. (2012)
tarafından yapılan çalışmalarda ise akıllı telefon kullanıcılarının mobil uygulama marketlerinden
uygulama indirirken güvenlik mesajlarını görmezlikten geldikleri, kullanıcıların uygulamalarla ilgili verilen
gerekli izinleri ve ortaya çıkabilecek riskleri anlamadıkları sonucuna varılmıştır. (Felt vd, 2012; Kelley vd.,
2012;Nadhirah vd, 2015).
Öğrencilerin kötü amaçlı yazılımları bilmelerine rağmen, kendilerinin cihazlarına güvenlik amaçlı
yazılımlar yüklemediği, ancak yükledikleri uygulamaların kişisel verilerine erişip erişmedikleri konusuna
dikkat ettikleri saptanmıştır. Bu erişimin de ancak bilgi mesajı yoluyla yapılması durumunda izin
vermedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak ilk başta dikkat etmeden kabul ettikleri lisans sözleşmelerinin içinde
kişisel bilgilere erişim, konum bilgisi kullanma gibi maddeler olabilmektedir.
Öğrencilerin akıllı telefonlardaki kötü amaçlı yazılımların varlığından haberdar olduğu ancak bu zararlı
yazılımların bulaşma kaynağı olarak uygulama indirmeyi düşündüklerinden, mobil uygulamaları
indirirken güvenliği sadece Mobil uygulama marketlerine bıraktığı sonucuna ulaşılmıştır. Kastania ve
Gritzalis (2012), akıllı telefon platformlarında güvenlik farkındalığı içerikli çalışmasında; çoğu akıllı telefon
kullanıcılarının mobil uygulama marketlerinden uygulama indirmenin riskli olmadığı ve kullanıcıların
mobil uygulama marketlerine güvendiği ortaya çıkmıştır.
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Öğrencilerin Akıllı telefonunuzda kullandığınız Koruma Sisteminin cihaz parolası kilidi olduğu
bulunmuştur. Ancak bu durum sadece telefonun başka birinin eline geçmesi durumunda işe
yaramaktadır. İçeriden işletim sistemine yapılan saldırılarda etkili olmamaktadır.
Öğrencilerin büyük bir kısmının akıllı telefonunda kişisel bilgilerini sakladıkları ortaya çıkmıştır.
Androulidakis, ve Kandus’un (2011) çalışmasında da yarıdan fazla öğrencinin kişisel bilgilerini akıllı
telefonlarında saklandığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda akıllı telefon güvenlik yazılımlarının gerekli
olduğunu düşünmelerine rağmen Mobil uygulama marketlerinden ücretsiz akıllı telefon güvenlik yazılımı
araştırmadıkları ve indirdikleri yazılımların da ücretsiz olmalarına dikkat ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Programda okuyan öğrencilerin sadece mobil uygulama kullanıcısı olmadıkları, aynı zamanda mobil
uygulama geliştiricisi olmalarından hareketle mobil güvenlik hakkında eğitim verilmesi planlanmıştır. Bu
amaçla 2016-2017 döneminde “Kablosuz Ağlarda Güvenlik” konulu bir konferans düzenlenmiş ve
farkındalıkları arttırılmaya çalışılmıştır. Ancak güz öğretim döneminde verilen Mobil Programlamaya Giriş
dersi ile desteklenebilirse; bahar döneminde verilen Uygulama Geliştirme dersinde mobil
programlamadaki güvenliğin önemi tasarım ve kodlama aşamasında daha net bir şekilde ortaya
çıkacaktır. Böylece güvenliği daha yüksek uygulamalar geliştirmeleri sağlanmaya çalışılacaktır.
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DEĞERLER EĞİTİMİNDE SİNEMADAN YARARLANMAK
Ayşe KARAKÖSE
Uzm., Diyanet İşleri Başkanlığı, aysekarakose@hotmail.com
ÖZET
Eğitimin pek çok kavramsal tanımları yapılmasına ilaveten, yaşam boyu süren düşünsel ve eylemsel bir arayış
faaliyeti olarak da değerlendirilebilir. Bireydeki eğitim niteliğinin ne seviyede gelişebildiği onun farkındalık
düzeyiyle ilgilidir. Buna göre, eğitimin öncelikli meselesi bireyin olayları analiz etmek, anlamaya çalışmak ve
yorumlayabilme istencinin niteliğini geliştirebilmek olmalıdır. Değerlerin kalıcı ve aynı zamanda yenilenerek güncel
hayatla irtibatı kurularak yaşanabilmesi eğitimin amaçlarından biridir. Bu yüzden eğitimciler, güncel olanı takip
ederek, çocuk ve genç bireylerin hayatı algılama, anlama ve yorumlama biçimlerini dikkate almak zorundadır. Film
okumaları yapmak, gençlerin ve çocukların, iç dünyalarını paylaşacakları ve ilgilerini çekecek önemli bir araçtır.
Kendilik bilinci ve farkındalığı kadar toplumu ve diğer bireyleri, geleneği ve yaşanan modern dünyayı karşılaştırmalı
şekilde izah edebilmelerini sağlayacaktır. Film okumalarının çocuk ve genç dünyasında değer yorumlama ve
değerlere yeni duyarlı bir bakış getirmelerini ortaya koyabilmesi bakımından da önemli olduğu
söylenebilir.Bildiride, değerlerin anlamla irtibatı, anlama giden yolun basamakları, neden sinema ile değerler
konusunu önemli bulduğumuz üzerinde durulmuştur. Bir görüntünün düşüncesi ve anlamı, sanat yoluyla ifade
edilmesi hakikatin anlaşılmasında yardımcı olacağına göre, sinema dili görsellik ve anlatımındaki çok yönlülük
bakımından önemlidir. Bildiride, film okumaları ile zihni, durağan değil de üretken şekilde çalıştırarak farkındalığı
canlı tutmanın imkanları üzerinde bir değerlendirme yapılmaktadır. Sabit fikirlerin konforuna yaslanarak
yetkinliğine varamayan sınırlandırılmış düşünme ve algılama yerine, birey, insan ve varlık hakkında, anlamak için
yoğunlaşılmış özenli bir bakışa evrilir. Aslolan da tüm değerlerin lokomotifi görünümündeki insan ve hayatın
anlamını fark ettiren bu bakıştır. Zira anlam, geçici olanı, ölümsüz olana eklemleme çabasıdır.
Anahtar sözcükler: Değer, Anlam, Farkındalık, Sinemada anlam
ABSTRACT
In adition to many conceptual definitions of education, education can also be regarded as a lifelong intellectual
and operational search activity. The development of the quality of education in the individual is mainly concerned
with its level of awareness. Accordingly, the primary concern of education should be to develop the ability of the
individual to analyze, understand and interpret events. It is the purpose of education to be able to live by
establishing contact with up-to-date life and renewing values at the same time. Therefore, educators have to take
into account the forms of life perception, understanding and interpretation of children and young people by
following the current ones. Making movie readings is an important tool for young people and children to share and
express their inner world. It will be able to explain comparatively society and other individuals, tradition and living
modern world as well as awareness of himself. It can also be said that film readings are also important in terms of
value interpretation in children's and young's world, and that they can reveal a new sensitive view of values. In the
declaration, we have emphasized that values are contact with meaningful and steps of understanding, why we
value cinema and values. Expression of a thought through art helps in the understanding of truth. Therefore,
cinematic language is important in terms of versatility in visuality and narration. In the declaration, an assessment
is made on the possibilities of keeping the awareness alive with movie readings. Instead of limited thinking and
perception that can not reach the competence of standing to the comfort of fixed ideas, the individual evolves into
an intense and careful look to understand about human beings and being. It is this conception that makes sense of
the meaning of life and human, in the locomotive view of all values. Because the meaning is the effort to attach
the transient to the immortal.
Keywords: Value, Meaning, Awareness, Meaning in cinema

Giriş
Eğitimin pek çok kavramsal tanımları yapılmasına ilaveten, yaşam boyu süren düşünsel ve eylemsel bir
arayış faaliyeti olarak da değerlendirilebilir. Eğitimin bireyin hayatındaki fark edilesi yanından söz
edebilmek için, insanın kendini yetiştirebilme, aşma arayışının hayatının büyük bir bölümünü
kapsadığında ancak, hayatı ve insanı imar eden yönüyle bu bakış açısını kazanabildiğinden bahsedilebilir.
Bireydeki eğitim niteliğinin ne seviyede gelişebildiği onun farkındalık düzeyiyle ilgili olduğuna göre,
eğitimin öncelikli meselesi bireyin olayları analiz etmek, anlamaya çalışmak ve yorumlayabilme istencinin
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niteliğini geliştirebilmek olmalıdır. Yaşam boyu, öğretmen ya da eğitimci, bireyin yanı başında
olamayacağına ve en yakınında olan da bireyin kendisi olduğuna göre, eğitim faaliyetinde okulun
öğretimin icra edildiği yer olması kadar, düşünsel anlamda kapı aralama işlevi temele alınarak, kişinin
kendi dünyasını anlamlandırabilmesi canlı tutulmalıdır.
Bu konuya destekleyici unsur olan değer eğitimi bireyin şimdi ve geleceğine katkı sağlayabilmesi
açısından nasıl ve hangi araçlardan istifa edilerek verilebilir? sorusu bir başlangıç olmakla birlikte,
üzerinde durulacak kısmı, eğitimi destekleyici araçlardan olan filmlerle farkındalık yaratmak ve
farkındalığı yeniden üretebilmek hususudur.
Teknolojiyle kendi ilgi alanlarından olan sunum, oyun gibi görsel çeşitlilikten zaman geçirmek üzere de
olsa yararlandığı gözlemlenen çocuk ve gençlerde, film okumaları yapılarak hem teknolojik imkanlardan
nasıl istifade edileceği ve özellikle de izlenilen film gibi materyallerde zihnin düşünce dünyasının durağan
değil de üretken şekilde çalıştırarak farkındalığı canlı tutmanın nasıllığı üzerinde bir değerlendirme
yapılacaktır.
Film belirlenmesinden, kaçar dakikalık sürelerle öğrencilerdeki dikkatleri çeken detayların konuşulması,
gündelik hayatla ilişkilendirme, sosyal ve bireysel gözlemlerin analizine kadar çoklu okuma faaliyeti nasıl
yapılabilir soruları üzerinde durulacaktır.
Değerlerin kalıcı ve aynı zamanda yenilenerek güncel hayatla irtibatı kurularak yaşanabilmesi eğitimin
amaçlarından biri ise, güncel olanı, çocuk ve genç bireylerin hayatı algılama, anlama ve yorumlama
biçimlerini de eğitimciler dikkate almak zorundadır. Onların kendi iç dünyalarını paylaşacakları ve
ilgilerini çekecek önemli bir araçtır film okumaları üzerinde yoğunlaşmak. Bu kendilik bilinci ve
farkındalığı kadar toplumu ve diğer bireyleri, geleneği ve yaşanan modern dünyayı karşılaştırmalı şekilde
izah edebilmelerini sağlayacaktır. Bu bakımdan bildirinin kapsamı içerisindeki sorular film okumalarının
çocuk ve genç dünyasında değer yorumlama ve değerlere yeni duyarlı bir bakış getirmelerini ortaya
koyabilmesi bakımından da önemli olduğu söylenebilir.

Köprü Değerler: Değerlerin Anlamla İrtibatı
Değerler insanın yaşadığı kişisel ve toplumsal dünyasını anlamlı hale getirmek için oluşturduğu,
bugününe ve geleceğe aktarılan kökleri ifade eden arayışlarıdır. Anlamlı hale getirmekten kasıt, düşünen,
arayan ve fark edebilen insan için geçerli olan bir yüzü vardır. Kök olmasından bahsettiğimizde, onun her
zamanın insanını atıl bırakan değil, varlığa ve insana atıflarının kuvvetli olmasından kaynaklanmaktadır.
Değerlerin aktarılabilirliği ve dolayısıyla işlevselliği, anlamı yakalama ya da geçip gideni yeniden
anlamlandırarak kaybolmaktan koruma faaliyetiyle mümkündür.
Hayat içinde hep var olan fakat insanın bakma ve görme derecesiyle ilgili olan hakikat ve anlam, insanın
arayışlarına bağlıdır. Sıradan olmayan gözlemler yani görüntünün arkası ve önündekini okuyabilmekle
ancak, bizi daha ileride duran anlama yaklaştıracaktır.
Her bireyde merak ve soru sorma potansiyeli verili bir şekilde bulunsa da, hakikate ulaşmak daima bir
çaba ve emek isteyeceğinden, değerler ve farkındalık eğitiminde soru sordurabilmek asıldır. Korku ve
çekinmeyi hissettirmeden soru sormalarına fırsat veren eğitimci, öğrenmeyi bitimsiz bir anlama
faaliyetine dönüştürebilir. Değerler böylesi bir arayış olmadan sürdürülebilir olamaz.
Bireye anlam üzerinde yoğunlaşmakla, varoluşunu yetkinleştirebileceği, hayatın anlamının sıradan
değerlendirmeden sıyrılabileceği fark ettirilebilirse, kendinden olduğu kadar başkalarından ve hayattan
sorumlu olduğu bilinci de değerlere özen bakışını korumasına yardımcı olur.

Anlamın ardına düşmek ya da farkındalığı uyandırmak
Hakikate talip olabilmek için, görülmeyeni görme arayışına talip olmak, uygun bir yol (öğrenme)
üslubudur. İnsan, kolaylıkla fark edilemeyeni, düşünme ve anlamı arama vasfını koruyabilmesiyle,
görebilme fırsatını bulabilir. Zira aranan, herkesin ortak arayışıyla yola çıkılıp bulunan bir dere, ırmak
değildir. Herkesten de belki beklenemez aynı tür arayış. Neyi nasıl arayacağımız, farkındalıklarımızla
ancak, kendimize yakın olacağımızı kendimiz bulmamız gerektiği gibi, ufak ya da ileri adımlarla
keşfettiğimiz farkındalığın ipuçlarını öğretmek sorumluluğundadır eğitimci kişi.
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Anlamı, hakikati kavrayabilmek için gerçekliği yerinden etmek, görmeyi sağlayamayacak büyüteçlerle
bakarak görebilmek değildir. Bu bakış tarzı hakikati yerinden etmez. Bizim hakikate dair bulanık, yapay,
yapmacık çıkarımlara varmamıza neden olur. Fakat bilinmeli ki, hakikate ve anlama yapmacıklaştırılmış
yollardan gidilemez. Bu yüzden resmi, filmi olduğu gibi verilen görüntülerle, farkındalık değerine
ulaşabiliriz.
Büyük sanatkârlar her şeyi yani esas anlatısını o denli aşikar, herkesin göreceği ve çabuklukla anlayacağı
ulu ortalıkta görüntüleyip resmetmezler. Çocuklukta başlayıp bir süre sonra geliştirilmediği sürece yitip
giden dünyaya sorular yöneltme ve kavrama düzeylerinin –ki sadece sinema ve filmler vasıtasıyla olmasa
gerektir- olgu ve olayları yeniden okuyabilme ile, dünyayı başka gözlerle görme ve kavrama yetisine
yaklaşılabilir. Zira anlam ve hakikat, arayanın gözlerine düşer; aramayan için belki bir sözcüğe denk
düşer.
Kötü olandan, birey ve toplumsallık adına fark edebilmeyle başlayan bir okuma süreciyle anlamı
kavramaksa, senarist ve yönetmenin amacıyla örtüşsün ya da örtüşmesin, başarısız bulunan filmler de
dahil olmak üzere, varlık ve insan adına hakikatlere, anlama uzanan okumalar çıkartabilmektir. Senaristin
ve yönetmenin düşünmediklerine varabilmek de filmi yorumlayanın ardına düştüğü anlam ve
yorumlama seviyesiyle ilgilidir.
Karar verme, değerlendirme yapılacağı zamanlarda birey, çeşitli etkileşim dünyasından, kendi
kavrayabildiği ve sezebildiği kadarki kısmıyla yorumlayabilecektir. Birey, farklı yorumlayanların
farkındalık zemini oluşturması sebebiyle, en fazla da kendiyle baş başa kalma imkanı tanıdığı için,
tercihlerine, kararlarına etki eden, algılarını yönlendiren bu çerçeveyi, yorumlama düzeyine göre
aralayabilir de.
Anlamak ve birinin buyruğuna uyma amacında olmayan hakikate yaklaşabilme muradı, bireyin şimdiye
ait olan mekan ve zamanı etkileyen unsurlardan ve onun bu gayretinden bağımsız değildir. Bu yüzden
göz önünde verili bir şey olduğundan söz edilemez. Onu birey açığa çıkartır. İhtişam veya sadeliğin arka
tarafında var olmaya devam edendir. Nesnenin, sözün, eylemin, görselliğin başka ne anlatmak için araç
işlevi gördüğüne bakılmadığı sürece, bir eşyanın, söz ve eylemin anlamı açığa çıkarmada araç olma vasfı
sınırlı düzeyde kalır. Yorumlama ve anlamlandırma da bireyin kendisi öncüdür. Kendi hakkında olduğu
kadar, hayat, varlık, Tanrı, insan hakkındaki düşünce ve duyguları, beklentileri anlam arayışına farkında
olmadan yön veren iç dinamikleridir.
Bununla birlikte görüntü ve anlam arasında zorunlu bir nedensellik ilişkisi de yoktur. Görüntü ile
görüntüye atfedilen ya da çıkarılan anlamlar arasında ancak, böyle bir nedensellik aranabilir.
Nedenselliği ise, bireyin arayışları, yaşantısı, bugüne ve gelecek hakkındaki duygusal ve düşünsel
beklentileri belirler. Burada görüntünün bireyi belirli bir düşünme ve ondan ziyade duygulanmaya
yönlendirmediği kastedilmiyor. Belleğe, algı dünyasına, tüm duygulanım ve düşünsel alana yorumlama
biçiminin ayna olarak tutulması bir tarafa, onun etki dozunu ayarlayabilecek asıl komut bireydir. O
yüzden yorumlama ve anlama çeşitliliğini bireyin arayışlarının belirlediği söylemi, söz konusu insan
olduğu için, daha tutarlıdır. Arayışlarının çerçevesini ise, bireyin kendi, başkaları, hayat, varlık hakkındaki
derinleştirilmiş ya da genel kabul gören sabit düşünceler oluşturur. Özetle farkındalık, resmin
yönlendirmesi ile değil, bireyin arayışı ile başlar.
Anlama giden yolun basamakları
Bir sanat tarihçisi olan Erwin Panofsky, sanat eserinin üç düzeyde ele alınacağını söyler: Tanımlama,
çözümleme ve yorumlama. Bu üç düzeyden ilk ikisi, sanat eserinin konusunu (biçimini), üçüncüsü ise
içeriğini (özünü) ortaya çıkarmaya matuftur. (Cündioğlu, 2012: 77-79) İçeriğin çıkarılması ise, metni
okuyan bireyin gayretine ve birikimine bağlıdır.
“Tanımlama düzeyinde konu, olguya ve ifadeye ilişkin olmak üzere ikiye aynlır. Tanımlama’nın üst başlığı
ön-ikonografik açıklamadır. Burada Panofsky “şapka çıkarma” örneğini verir. Bir adamın şapkasını
çıkardığını tesbit etmek, öncelikle eylemi/olguyu tanımlamaktır. Eylemin (hissî) anlamını belirlemekse,
ifadeyi tanımlamaktır.
Ön-ikonografik açıklamadan ibaret olan tanımlama’dan ayrı olarak çözümlemenin üst başlığı da
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İkonografiktır. Bir sanat eserinin natürel (hakiki) ve kültürel (mecazi) anlamlarının tesbitiyle meşgul
olanların yaptığı, bu durumda, tanımlamanın ve çözümlemenin ötesine geçmemektedir.
Panofsky’nin şemasının en önemli tarafı da burasıdır. Bu sanat felsefecisi, ön-ikonografik veya
ikonografik olsun, bir sanat eserine ilk iki düzeydeki yaklaşımların tamamını fenomenal olmakla niteler.
Yani çabaların tümü de eserin dış şartlarıyla ilgilidir.
(Örneğin) Şapka çıkarmak, aslında, şövalyelere özgü bir Ortaçağ âdetinin uzantısıdır. Başından zırhını
çıkaran bir şövalye, böyle yapmakla, muhatabına, “Sana güveniyorum, sen de bana güvenebilirsin!”
demiş olurdu.
Özsel olan, ancak üçüncü düzeyde, yorumlama düzeyinde, kendini ifşa edecektir. Bu düzey artık
yorumcunun çapıyla alakalıdır. Bilhassa dünyagörüşüyle. Yorumun derinliğini, sanat eserinin içinden elde
edilen malzeme değil, bilakis yorumcunun kendi bilgi ve kanaatleri belirler.
Panofsky, yorumlama’yı -ilk ikisinin aksine- İlk ontoloji başlığı altında ele alır. Esere yaklaşım bu düzeyden
sonra fenomenal değil, bizatihi essentialdir. Eski tabirle, arazî değil, zatidir. Çünkü bu düzeyde önemli
olan biçim (mevzu) değil, içeriktir (muhteva).” (Cündioğlu, 2012: 77-79)
Buradaki içerik ya da özden kastedilen anlam, okurların dünyasına göre ele alınacak olmasını kabul
etmekle birlikte her üst düzey anlatımlarla dolu olan sanat eseri için şu açıklama da özgündür:
“Peirce’e göre, içerik, as that which a work betrays but does not parade (sanat eserinin ifşa ettiği ve
fakat afişe etmediği şey) olarak tanımlanabilir.
Sanat eseri kendisini, muhatabına, muhatabının insanı ve doğayı bildiği ölçüde ifşa eder.
Biçimin bilgisine ulaşmak için afişe edilenden hareket etme zorunluluğu vardır. İçeriğin bilgisine ulaşmak
içinse arkada kalanı görmek gerekir. Çokluk sanatçının bile farkında olmadığı alanı.” (Cündioğlu, 2012:
77-79)
“Gerçeklik, bir kendisi için vardır, bir de bizim için. Kendisi için olan, bizim nezdimizde bir hiçtir. Yok yani.
Biz kendisi için olanı tanımayız, ona bakamayız, ona temas edemeyiz. Kendisi için olanla bizim işimiz
olmaz. Biz ancak bizim için olan gerçeklikle ilişki kurabiliriz. Gerçekliği bizim için kılmadıkça asla ona
yaklaşamayız.” (Cündioğlu, 2012: 80) Dolayısıyla anlam, gerçeklikle bireyin kurduğu ilişkiden ortaya çıkar.
Filme bakıp dahası neler söylediğini aramak, değer dünyasının keşiflerini yapmayı sağlamak olduğuna
göre, senarist ve yönetmenin ne demek istediğine odaklanmak kadar, kendimizi dışarıda bırakmak da
olmamalıdır. Ne anlatılıyor ve biz ne anlıyoruz?
Her yeniden okuma, anlatan ve anlayanla birlikte anlatılan ve anlaşılan kısmıyla ilgilidir. Bu yorumlama
faaliyeti içerisinde kültürel, sosyal, bireye ait olan pek çok birikimden istifa edilir. Yorumlama, çoklu
dünyaların işin içinde olduğu bir faaliyettir.

Neden Sinema?
Eğitimin en önemli değeri, değerleri bireyin anlamasını, içselleştirmesini ve hayata geçirebilmesine
yardımcı olmak ise bu, yeniden üretilebilir ve günümüzde canlılığını koruyabilecek bakış açısı üretimini
sağlayabilmesiyle de oldukça ilgilidir. Yani aslolan karşımdaki resmi, anlatımı yeniden okumayla ilgi
farkındalık yaratımıdır.
Sinema, her an gözümüz önünden geçen gerçekliğin, gündelik hayatın odaklanılan farklı ihtiyaç
hiyerarşisi sunmasından dolayı kolaylıkla fark edilemeyen yönünü nasıl göze çarpar ve şaşkınlık uyandırır
kısmıyla ilgilenir. Doğrusu bu ilgilenme kısmı, sinemada gösterileni yorumlayan bireye özgü bir niteliktir.
Zira farkındalık insanın soru sorma biçimiyle orantılıdır.
Filmlerde görsel, işitsel anlatım çokluğundan dolayı hayatı olduğu yerden canlandırma örneklerine koşut
olarak birey kendiyle yaşadığı, hatırladıkları ya da kaçırdıklarıyla özdeşim kurmasına yardımcı olabilir.
Hayatın içerisinde soramadığı, yüzleşemediği sorularıyla karşılaştıran hatırlatıcı bir bilgeliğiyle, unutulana
ışık tutar. Esasen bu bireysel aydınlanmayı sağlayacak unsurlar yaşamdan, okunan eserlere, dinlenen
müziklere varacak kadar çok çeşitlidir. Fakat sanatın kalpten sarsacak farklı ritmi, bu hatırlama ve fark
edebilmeyi hızlandırır. Unutuşu, sıradanlığa, genellemeye yenilgisi ender olmayan insanın, anlamı yitip
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gitmekten kurtaran değerler dünyasına yatırımı, görsel ve işitsel sanatların başında gelebilecek sinemada
üretken bir çabaya dönüşebilir. Böylesi bir imkanı oldukça çeşitli anlatım diliyle sunduğu da
gözlemlenmektedir.
Dikkat dağınıklığı, bir metnin anlatılışında, söz konusu metnin hayattaki yeri muhayyileyi ve düşünceyi
canlı tutacak, sorgulama ekranlarını açık edecek şekilde anlatılamadığı durumlarda ve özellikle de somut
örnek bulmakta güçlük çeken bireylerde (anlatıcı da dinleyici de olabilir) yaşanabilmektedir. Dolayısıyla
değerler, özellikle görselliği ve hissedilebilirliği yüksek filmlerle oyuncuların anlatımı sebebiyle dikkatleri
çekerek fark edilebilirliği sağlayabilir. Arayış sahibi ve anlam üzerinde duran bir eğitimci ile birlikte, tek
bir filmden sayısız okuma ve farkındalık geliştirebilme sağlanacaktır.
Sinemaya aktarılan dilde görkemli ya da yalın sahneleriyle sevinç ve coşku; hüzün ve keder iç içe geçmiş
olabilir. Ya da bambaşka bir anlatım diliyle yalnızca görmek isteyene aşikar olabilecek kadar örtük ifade
araçları da benimsenmiş olabilir. Film yorumcusuna düşen, hakikate iletebilecek yoldaki perdeleri
aralayabilmektir. Anlama yaklaştırabilmek ve kendi anlamını bulmasına yol göstermek. Bu sebeple,
karşımıza çıkan sembolik olmayan ama simgesel anlamları içeren oldukça bol yaşantı örneklerine karşı
esirgediğimiz dikkati yakalayabilme, günlük hayatlarımızda kaçırılan anlamın fark edilebilmesini
sağlayabilir film okumaları.
Sinema, gözlemlenmiş bir dünyanın, hayal ve düşünce gücünü kullanarak gerçekliği bir başka anlatımla
ifade edebilme arayışıdır. Değer de anlamın yeniden keşfidir. Filmin her hangi bir sahnesindeki algı
dünyamıza çarpan ve kendi iç dünyamızı ihmal etmeden okuyuşa odaklanmaktır bu keşfe, dolayısıyla
anlamın yeniden yaratımına neden olan. Bu ise bir üst mertebeye çıkarır, hakikatin mertebesine.
Tanrı da, yaşamın içerisine pek çok insanın çaba göstermeden erişeceği bir mesafede bırakmaz anlamı.
Zira anlam arayışına birey katılmak istemeden, kolaylıkla görebileceği bir kademede değildir. Anlamın
fark edilmesinde, insanın yer almasını, onun rolünü silik ve görünmez etmemek içindir. Burada Yüce
Bakışın, insana ve hakikate duyduğu saygıdan da söz etmek mümkündür.
Sinema, akıp giden zamanı, kesit kesit önümüze sunan bir araçtır aynı zamanda. Gözden kaçan ne varsa,
farkındalığı uyandırmak için elinden geleni yapar. Bu yüzden, kaçırdıklarımızı, görülemeyeni göz önünde
tutma anlamıyla zamanı sabitlediği fikri gerçekliğini korur. “Sinemanın kendine özgü olan yönü, zamanı
sabitlemesidir. Sinema, yakalanmış zamanla işler; sonsuz kereler tekrarlanabilen bir estetik ölçüsü birimi
gibi…” (Tarkovski, 2009: 23)
Sinema, bir benzerini ya da oldukça farklı yaşananı nasıl görebileceğimizi yeniden başka nasıl
değerlendireceğimizin kuvvetli iç görüsünü sağlayabilir. Hayatımızla uzaktan yakından hiçbir benzerliği
olmasa bile, karşımızda insanın duruşu, gösterdiği davranış çeşitliliği, hayata ve insanı anlamaya
odaklandıran farkına vararak yaşama özeni kazandırabilir. Böyle bir yeniden okuma biçimiyle sinemadaki
o sahnenin, yönetmenin, senaristin neyi ve neleri anlatmak istediği, izleyenle birlikte anlamı çoğaltmanın
bariz olduğu söylenebilir.
Neye nasıl bakıp değerlendireceğimizin buyruğunu bir sinema görselliğinde bulamayabiliriz. Birey
kendisini, yorumlarını, yeniden okuyabilme doğrultusundaki anlam arayışını bir kenara koyduğu sürece
kendisine sunulanı alır. Fakat ona düşen, anlamın gökten düşmeyeceği, kendi çabasıyla görünür,
hissedilir ve kavranır olabileceğidir. Doğrusu, her birey anlamı ya yeniden inşa eder ya da sıradanlık
düzeyine indirger. Kısacası, okurun olduğu gibi izleyenlerin öznel algılama durumu ihmal edilmemelidir.
Fakat şu da bir gerçektir ki: “Şu ya da bu sahne ne kadar ayrıntılı gelişirse gelişsin, okur kendi deneyimi
ölçüsünde, kendi deneyiminin, karakterinin, eğiliminin ve zevklerinin onu görmeye hazırladığı şeyi
görür.”(Tarkovski, 2009: 40)
Birilerinin insana günlük hayattaki hızlandırılmış yaşamından bir parça geriye yaslanıp, kendini içine
katmadan ya da katarak, üzerine alınmadan ya da bazen de alınarak olan biteni değerlendirmesi
gerekmektedir. Sinema sanatı dolayısıyla filmler, koşuşturma ve farklı arayışlar nedeniyle kolaylıkla
görülemeyen, unutulan ayrıntıları görebilme çağrısı taşır.
Varoluşun anlamı, yeniden okumakla edinilir. Farkındalık ancak bu düşüncenin kökleşmesiyle açığa
çıkabilir. Filmler, yitip gideni yeniden karşımıza çıkartarak, anlamın tüketilmemesine ve sönük bir yaşama
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dönüştürmemize karşı farkındalık bilincini aralatabilir. Sinema da, algıları anlama açık edildiğinde tüm
okuma araçlarında olduğu gibi, hayatın bir kesiti olan kaçırılan pek çok detayı görebilme, yeniden
anlamlandırabilme fırsatı sunar. Bu farkındalık, geçmişin olduğu kadar geleceğin de, ân içerisinde başka
anlam katmanlarıyla değerlenebilmesine imkan tanır.
İyi okunan her araçta olduğu gibi bilhassa insanın gündelik hayatındaki arayış, duygu ve düşünsel
çerçevedeki tepkilerini göz önüne serebilen farklı yönüyle sinema, bambaşka karakterlerdeki insanlarıyla
bireyin kendiyle irtibatını, yarım bıraktığı ya da başlamadığı anlam eksikliklerini yeniden kurabilmesi
konusunda hatırlayışların kapılarını açar. Sinemaya diğer farkındalık araçlarından bağımsız özgünlük
veren de bireysel ve toplumsal hafızada tutulu olana, başkalarının yorumlama biçimleriyle
değerlendirebilme katkısıdır. Gündelik hayatına yeterince anlam veremeyen ve başkalarının yorumlama
biçimlerine tabi olan birinin kendine ait dünyayı, kendine özgü şekilde yorumlama ve
anlamlandırabilmesi güç olmakla birlikte, kendiyle baş başa kalma olanağı sunar. Kendi hayatındaki geçip
gidene, daha önceki aktardığı duygu, düşünce ve davranışlarına olduğu kadar gelecek hakkında, ihmal
ettiklerini es geçmeden değerlendirebilmesinin örneklerini hatırlatır. Özellikle insan hakkında genel
geçer bilgiden ziyade her insanın kendine özgülüğünün bilgisiyle kendini ve yargılarının ellerine
bırakmadan insanı tanıyabilmesine somut örnekler verir. Birey, anlamın ve hakikatin arayışında bulunan
iyi bir yönlendirici ile ister istemez bu okuma sürecine girebilecektir.
Aktarılmış, alışılageldik ve derinlemesine yorumlanması yapılmamış döngüselliğe tıkanan çerçeveden,
yan ve derinlemesine kavramayı esas alan bakışla anlamın hakikatine ulaşılabilir. Zira gösterge
dünyasında, göz ve algılama araçlarıyla birlikte belleği harekete geçirecek unsurlardan dolayı, kurgu dahi
olsa hemen hiçbir nesne ve olay, izleyiciden bağımsız bir dekor değildir.
Gereken yerde gerektiği kadar sessizlik, sahnedeki duygu ve düşünsel ortamı vurgulayabilmek için arka
fonda geçen müzik gibi pek çok görsel ve duyusallık izleyenin farkına varma derecesini belirler. İzleyen,
görünen kısmıyla ve görünmeyeni yani hakikati anlamayı önemser ve ararsa, sinemanın gerçeği ya da
hakikate ulaştırabilecek kapısını daha da aralatabilir. Zira anlam devam eder, bireyin anlama ve
yorumlama gücüne göre.
“Sanatın özü dolayımdır. Göstermek, teşhir etmek değil, aksine ima ve işaret etmektir.. Yücelik, çıplak
parmakla gösterilemeyendir.” (Cündioğlu, 2012: 172) Şayet görüntüdeki teşhiri, aranacak, düşünülecek
bir şeyin olmadığı ile ya da varılan son hususun bu olduğu ile sınırlandırılırsa, anlamın yitirilişinin altı
çizilmiş olur. Sanat, arama faaliyeti ise, izleyen kişi de hayata arayışın aktarım dallarından olan sinema ve
filmlere bu nazarla bakması, anlama katkıdır.
Burada bir nefeslik mola verilecek olursa, sinemanın bireyin aramasına ve okumasına göre değişeceği
açık olup, değeri görünür edebileceğinden söz edilebilir.
Hayat, yalın ve karmaşıklığı bir arada kullanan bir dille, değerli olanı yani onun için mücadele edilmeye
değer olanların çokluğunu gözlerimiz önünde tutar. Fakat zamanın akışı içerisinde genel geçer söylem ve
görme biçimlerinin peşinden gidildiğinde, salt aktarılmış anlamlarla daha üst basamaktaki anlama bireyin
ulaşmasını da engelleyebilir. Burada bireyin verili anlamlarla yetinmeyip, daha ileri anlama ulaşabilmesi
için düşünme, yorumlama ve okumalarını ihmal etmemesi gerekecektir.
Kısa filmler de dahil tüm film örnekleri, geçen zamanın bize sunduklarında bir müddet kalabilmeyi sağlar.
Geçiş böyle bir okuma yoluyla bugüne, anlamıyla birlikte eklemlenebilir. Tarkovski de sinemanın bu
yönüne dikkatimizi çekmiştir: “Sinemanın, onu diğer bütün sanat formlarından farklı kılan yönü,
kelimenin tam anlamıyla zamanın akışını yakalayıp koruma becerisine sahip olmasıdır.” (Tarkovski, 2009:
XIII) der.
Sinemanın insanın düşüncesini harekete geçiren bir başka katkısı ise, öncelikle duyguları etkileyebilme
gücüdür. “İnsanı sınırları olmayan bir mekana oturtmak, hem yanından hem de uzağından geçen büyük
insan kalabalığıyla onu kaynaştırmak, bütün dünyayla girdiği ilişkiyi göstermek; sinemanın anlamı bu
değil de nedir?” (Tarkovski, 2008: 52)
20. yüzyılda insanın toplumsal olaylara katılma oranı daha öncekilere kıyasla görülmedik derecede,
neredeyse ölçülemeyecek derecede yükseldi: “Sanayi, bilim, ekonomi ve diğer pek çok hayat alanı insanı,
sürekli biçimde çaba sarf etmeye, yorulmak bilmeksizin dikkatini bir noktada yoğunlaştırmaya
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zorlamaktadır, yani her şeyden önce insandan zamanını çalmaktadır. Böylece yüzyılımızın başında
ortaya, topluma zamanlarının neredeyse üçte birinden fazlasını feda etmek zorunda kalan çok sayıda
toplumsal grup çıktı. Uzmanlaşma yaygınlık kazandı. Uzmanların zamanı, yaptıkları işe giderek daha fazla
bağımlı oldu. İnsan hayatı ve yazgısı, herkesin kendi mesleğine olan bağımlılığınca belirlenmeye başladı…
Kısacası insanların hayat çizgileri standartlaştırıldı, hem de sanayileşmenin gereklerine her geçen gün
biraz daha terk edilen kişiliklerin bireysel özellikleri ve ruhlarını mükemmelleştirme uğrunda gösterdikleri
çabaları hiç kaale almama pahasına. Ve işte tam da, insanın toplumsal yazgısına doğrudan boyun eğmek
zorunda bırakıldığı, standartlaştırılan bireyselliklerin ciddi bir tehlike oluşturmaya başladığı anda sinema
imdada yetişti… Seyirci aldığı bir sinema biletiyle kendi deneyimindeki gedikleri kapatmaya çalışır, yani
bir anlamda ‘yitirilmiş’ bir zamanın peşini kovalar.” Bu sayede, huzursuzluk ve iletişimsizlikle belirlenen
hayatın yarattığı boşluğu gidermeyi umar. (Tarkovski, 2008: 69-70)
Görünenin, gündelik yaşamın hızı ve meşguliyet bakışıyla kolaylıkla görülemeyen ardındaki anlamını fark
edebilme yetisine açık eder sinema. Tarkovsky’nin sözü bu beyanı detaylandırır: “Sanat insanlara, dile
getirdiği ideal bağlamında kendilerini sınama konusunda teklifler getirmeyi sürdürüyor.” (Tarkovski,
2008: 198)

Sonuç
Değerler eğitiminde sinemadan yararlanabilmek, eğitimcinin kişiliği, bilgi düzeyi, hayattan sorumlu
hissetme bilinci ve arayışlarıyla ilgilidir. Hemen her filmde, bizi bir şekilde etkisine çeken anlatımların
olduğu sahneler, ne söylüyor, ne demek istiyor, daha nasıl okunabilir gibi sorgulayan bakışla bulanık
görme hatta okuyamama hallerinden, gündeliği de şekillendirecek hakikat arayışına iletir. Zira hayata
yansımayan inançlar, kabuller, değerler kısıtlı bir anlam ifade eder. Hakikatin dili olabilmektir insana
düşen.
Kaçırdıklarımızı yeniden farklı detaylarıyla gözümüz önüne getiren sinema, önyargılarımızı bir kenara
koyarak okunduğu takdirde, oradaki metin bizim de dahil olduğumuz bir çabayla anlama yaklaştıracaktır.
Goethe’nin dediği gibi, “sanat eseri yargılamaya ne kadar kapalıysa o kadar değerlidir” sözü kendimizi
doğrulamayı bir kenara bırakıp, şu ana kadar göremediğim ve düşünemediğim gerçeğin izlerini takip
etmekle okuma yerini koruyabilecektir.
Etik anlamı içinde zaman, tersine çevrilebilir bir kavramdır. “İnsan açısından zaman, arkasında hiçbir iz
bırakmadan yok olmaz, çünkü insan için zaman öznel, manevi bir kategoriden başka bir şey değildir.
İçinde yaşadığımız zaman, ruhlarımıza, zaman içinde kazınılmış deneyimler olarak yerleşir.” (Tarkovski,
2008: 45) Bu deneyimleri zaman zaman kendini ve eylemini değerlendirebilecek hatırlatıcılara ihtiyaç
duyulur. Bireyin arayışına, yetişmişliğine, hayat beklentisine, sorgulama düzeyine göre yönlenecek
olmakla birlikte, yazısal, görsel, düşünsel her çeşit okuma biçimleri bunu güdüleyebilir. Sinema işitsel,
görsel ve oldukça hayatın içinden sahneleriyle bu arayışın domino taşlarından birini oluşturabilir. Zaman
içinde kazınılmış deneyimlere daha nasıl bakabiliriz, katkısıyla önemli bir avantajının olduğu söylenebilir.
Davranışların sebep ve sonuçları arasındaki bağlantıyı anında görebilmek, yaşamın sunduğu çeşitlilikten
dolayı zordur. Bunun için olası imkanlar yaratıp geri çekilmek ve bir parça iç görüleri alarak düşünmek
zorunluluğu doğacaktır. Bu sırada eylemin, sözün sonuçlarıyla uğraşırken, geçmiş yeniden canlı bir
şekilde bellekteki deposundan sıyrılarak yaşanır. Sebep sonuçlar arasındaki bağları sorgulayan ve gerçeği
görmek isteyen çabasıyla insan, ahlak çerçevesindeki yerini korur. Sinema özellikle insanı ve varlık
hakkında çerçeveyi genişleten bir sanat olması sebebiyle, bireyin kendine yol bulmasında okuma sürecini
genişletebilmesine, yeni sorular üretebilmesine katkı sağlayacaktır.
Tarkovski, “..bir görüntünün ‘düşüncesi’ olarak adlandıracağımız şey bile, çok yanlılığı ve çok anlamlılığı
içinde sözcüklerle değil, yalnız ve yalnız sanatla ifade edilebilir.” (Tarkovski, 2008: 89) der. Bizi anlama ve
hakikate ulaştıran da yeniden kavramaktır. Olan biteni hayatta tutacak, çürümeden koruyacak da bu
bakışın peşinden gidebilmektir. Sahneyi ya da gösterileni ve diyalogları asıl okuma da böyle bir çabayla
mümkündür.
Birey, film okumalarında bulunurken kendisini aradığı gerçekliğiyle karşılaştırır. Gerçeklik, olmuş ve
olacak olandadır. İnsanı, varlığı ve bunlara dönük yüzü olması sebebiyle değerleri yaşanılır kılmak için
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geçmişi ve geleceği, şimdi-burada olan bireyin değerlendirebilmesi gerekir.
Her birey, başı sonu belirli bir zaman ile örülü olarak yaşar. Arayışlarının karşılığı olarak görünebilecek
anlam dünyasının bütünü yaşaması ve fark edebilmesi salt kendi yaşamıyla mümkün olmaz. İnsana ve
genel olarak varlığa bakışıyla görebileceği anlam dünyasının çerçevesi biraz daha genişleyebilir. İnsanı ve
varlığı tanıma, anlama yollarını sunabilecek olan sanatın gösterme biçimi ve anlatımını, çeşitli duyu
organlarına hitap edecek çok boyutlu ifade aracına sahip olan sinema, insan-hayatla ilişkin anlamın
üzerinde durabilmemize neden olur.
Bütün değerlerin ana unsuru insana ve varlığa hürmeti yaşatabilme prensibine dayanmakta ise, bu
sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına, insana ve varlığa hürmet üzerinde düşünmeye, öğrenmeye,
bulduklarımızı paylaşabilmeye gereksinim vardır. Sinema, “önce insan” bakış açısından beslenen
değerler dünyasının yansıtılışıyla, başka kelime ve aktarım biçimlerindeki anlam çeşitliliğiyle içkin bir
sanat koludur. İncelikli bir okuma olmadan, hemen her seferinde insana ve varlığa hürmetin, insanı ve
varlığı anlama gayret ve ediminin sürdürülemeyeceğini, hakikate varamayacağımız düşüncesiyle
karşılaştırır.
İyi bir okuma ise, insanın izlediği ve okuduğu metinde kendiyle karşılaştırabilmesindedir. Hakikatin
kolaylıkla her bireyi aşina etmediği bu yüzü ise, arayış sahiplerine yöneliktir.
İnsan yaşamı, bütün hayat çeşitliliğini yaşayamayacağı bir zaman dilimiyle sınırlı olduğuna göre,
okunacak insan ve varlığı tanıma ve anlamamızı sağlayacak tüm araçlarda olduğu gibi sinema da, bireyintoplumların yaşamadığı, yaşayamayacağı hayatlara hakikate ulaşma arayışıyla, derinlemesine tahliline
imkan verir.
Filmlerin okunma aşamasıyla, yani kastedilene ilaveten daha başka nasıl anlamlar çıkarma üzerine
dayanan arayış, varlık ve insanla ilgili ihmale gelmeyecek detaylarına dikkat kesilebilme becerisini
sağlamak amaçtır. Sabit fikirlerin konforuna yaslanarak yetkinliğine varamayan sınırlandırılmış düşünme
ve algılama, kısaca sorumluluk alma ve sorumluğunu bilmeye başlayan birey, insan ve varlık hakkında
üzerinde anlamak için yoğunlaşılmış özenli bir bakışa evrilir. Aslolan ve tüm değerlerin lokomotifi
görünümündeki insan ve hayatın anlamını fark ettiren bu bakıştır. Anlam, geçici olanı, ölümsüz olana
eklemleme çabasıdır.
Sinema, gerçekliğin yönetmen ve senaristin gözünden anlatma biçimi olduğu için, farklı okumalardan
beslenmiş bakış açılarından istifade edildiğinde farkındalıklar gelişebilir. Yönetmen, senaristin ve
oyuncuların o rolü aktarmalarından, çok şey çıkarılabilir. Anlam, yanı başımdakinin ne söylediğine tıpkı
hakikatin bir yüzü ve oldukça da yakınında duran bir yüzüymüş gibi dikkat kesilebilmekten geçer. Eğitimci
bu bilinci kazandırabildiği takdirde, birbirlerini ötekileştiren bireyler olmaklıktan saygının ve değer
vermenin insanlık kalitesine yaklaşılacaktır.
Eğitimcinin ya da okuma sürecini yönlendiren kişinin buradaki rolü, görme ve düşünme biçimine bir sınır
vermek değil, bir eseri okurken kendi bakış açımızla birlikte daha nasıl okunabilir gibi soruları olmadan
okumanın, sıradan olmayan hayatları yüzeyselliğe teslim edeceğini fark ettirebilmektir. Bu sebepledir ki
anlamın arayışında olmak, kendini onaylama peşinde olmakla ilgili değildir. Daha önce düşünülemeyeni
ya da görülemeyenin peşinde olmayı öğretmek gerekir. Değerler, her çağda söyleyebileceği anlamını
ancak böylesi bir gayretle aktarabilecekse, değerlerin merkezindeki insan ve varlığı anlayabilmeyle olan
ilişki sinemayla neden mümkün olmasın?
Kaynakça
Cündioğlu, Dücane. (2012). Sinema ve Felsefe, Kapı yayınları, İstanbul.
Tarkovski, Andrey. (2009). Şiirsel sinema, John Gianvito, çev. Ebru Kılıç, Agora kitaplığı, İstanbul.
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ÖZET
İnsan hakları, insanların doğumuyla başlar ve ölümlerine kadar devam eder. Herkes hiç bir dil, din, ırk, cinsiyet ve
etnik köken ayırımı olmaksızın, insan haklarına sahiptir. İnsanlar bu hakları, mücadelelerle ve uzun bir zamanda
kazandıkları için; bu haklarından vazgeçemez, başkalarına da devredemez. Çalışmada, nicel araştırma yöntemi
benimsenmiştir. Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğretmen adayları katılmıştır. Araştırma, gönüllü katılım ile yapılmıştır. Birinci sınıftan
12, ikinci ve üçüncü sınıftan 30, dördüncü sınıftan 37, toplam 109 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır.
Öğretmen adaylarına, katılıyorum ya da katılmıyorum şeklinde cevapladıkları, 15 soruluk bir anket uygulanmıştır.
Anket, öğretmen adaylarının hangi sınıfta bulundukları, cinsiyetleri gibi iki olgu sorusu ile başlamıştır. Olgu
sorularını, öğretmen adaylarının insan haklarıyla ilgili bilinç düzeyini sorgulayan yirmi üç yargı sorusu izlemiştir.
Sonuçta öğretmen adaylarının hepsi, şimdiye kadar insan hakları ile ilgili birçok ders gördüklerini belirtmişlerdir.
Buna rağmen kendilerini insan haklarında yetersiz gördüklerini, ancak öğrencilerine anlatacak düzeyde insan
haklarını bildiklerini bildirmişlerdir. Öğretmen adayları insan hakları bilinci kazanımının ailelerde başladığını,
okullarda devam ettiğini, bu konuda ailelerin önemli olduğunu söylemişlerdir. Öğretmen adayları insan haklarının
yasalarımızca gereğince güvence altına alınmadığını, bazı insan hakları sorunların bulunduğunu bildirmişlerdir.
Buna göre, insan hakları konusunda Türkiye’de yapılması gereken birçok hukuki ve sosyal düzenlemeye ihtiyaç
olduğuna dikkat çekmişlerdir.
Anahtar sözcükler: İnsan hakları, sosyal bilgiler öğretmenliği, öğretmen adayları.
ABSTRACT
Human Rights Consciousness of Preservice Teachers. Muğla Sitki Koçman University Sample. Human rights starts
with birth of people and continue until their mortality. Everyone has human rights without any language, religion,
race, gender and ethnic origin distinction. People cannot waive and cannot transfer their rights. Because they
gained these rights with struggles and in the long time. In the study, it has been adopted quantitative research
method. The participants are Social Sciences Teaching preservice teachers of Muğla Sıtkı Koçman University
Faculty of Education at 2016-2017 academic year spring semester. The research has been made with voluntary
participation. 12 students in first grade, 30 each students second and third grade, 37 students fourth grade, total
109 preservice teachers have been attended the research. A questionnaire with 15 questions has been applied to
the teacher candidates. They have answered the question as I agree or I disagree. The questionnaire has began
with two case questions like their class level and gender. Twenty three comment questions have accompanied after
case questions concerning consciousness level of preservice teachers. Ultimately all of teacher candidates have
stated they were instructed related human rights up to now. Nevertheless they have expressed that they consider
incompetent human rights subject but they know of human rights teaching to own students. The participants have
remarked that achievement of human rights awareness begins in family, continues in school so on this regard
families are important. preservice teachers have stated that human rights are not guaranteed by our laws and
there are some human rights questions. Hereunder, participants have remarked that there are many needs about
judicial and social arrangements in Turkey in the matter of human rights.
Keywords: Human rights, social sciences teaching, preservice teachers

Giriş
Kişilerin insan olmaları nedeniyle, başlı başlarına bir değer oluşturmalarının sonucu olarak, her gelir
grubu ile eğitim düzeyi ve çeşitli meslekte bulunanların doğumuyla başlayıp, ölümlerine dek devam
eden; hiç bir dil, din, ırk, cinsiyet ve etnik köken ayırımı olmaksızın sahip olunan bütün haklara, insan
hakları denilir (Aycan, 2002, Üste, 2007). İnsan hakları, insanların oldukça güç mücadeleleriyle uzun bir
süreçte kazanıldığı için, bu haklar, insanlığın ortak, evrensel nitelikli haklarıdır. Bu haklardan
vazgeçilemez, başkalarına da devredilemez. Bu nedenle insan haklarına sahip herkes, insan olma
sorumluluğunu taşımak ve insan olma koşullarını yerine getirmek durumdadır. İnsan hakları, her yaş,
cinsiyet ve gelir grubu ile meslek ve eğitim aralığında bulunanları yakından ilgilendirir (Gül, 2013, Şahin,
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2009,
Berktay.
2004,
Ünal,
1994,
Kuçuradi,
2007,
Yükel,
2007,
http://www.edb.adalet.gov.tr/duyurular/iimnotlar/insanhaklari.pdf ). İnsanlara sağladıkları olanaklar
nedeniyle, ülkelerdeki sosyalliğin göstergesi sayılan insan hakları; elde edilişlerine göre siyasi, ekonomik
ve sosyal haklar olmak üzere, üç başlıkta belirtilir. Günümüzde öne çıkan sosyal ve ekonomik haklar yönü
(Tepe, 2009), insan olan herkes için; özellikle de eğitim kurumlarından okullarda ‘insanlarla, öğrencilerle
birlikte toplumun küçük birimini oluşturan okullar ile okul yaşamında bir şeyler yapan’ öğretmenler ve
eğitim paydaşları için önemlidir (Aycan, 2002). Okul ortamında öğrenciler, sadece insan olmaları
nedeniyle, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına hoşgörülü olmak, onların deneyimleriyle düşüncelerini
sabırla dinlemek, onlara değer vermek, haklarına saygı göstermek durumundadır. Buna göre onlar, kendi
haklarını da koruma yollarını öğrenirler (Kepenekçi, 2000, Meşeci, 2008, Memduhoğlu, 2008).
Çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği birinci sınıfta
öğrenim gören 12, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim gören 20, dördüncü sınıfta öğrenim gören 30
olmak üzere, toplam 82 öğretmen adayı yer almıştır. Onların "insan hakları ile ilgili bilinç düzeylerini",
"temel bazı insan haklarını gündelik hayata aktarmaları" ile "bu hakları koruma ve savunma düzeylerini
belirlemek" amaçlanmıştır. İnsan haklarını, felsefe, sosyoloji, temel hukuk, vatandaşlık, insan hakları ve
demokrasi, günümüz dünya sorunları, sivil toplum gibi dersler başta olmak üzere, daha birçok zorunlu ve
seçmeli dersler gören bu öğrencilerin (http://ects.mu.edu.tr/tr/program/2712), söz konusu hakları
içselleştirme düzeylerini belirlemek önemlidir.

Problem Durumu
Problem durumunu ortaya koyacak olan problem cümlemiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adayları, insan hakları konusunda
bilinçliler mi?, Temel bazı insan haklarını gündelik hayata aktarabiliyorlar mı?, Bu haklarını koruyup
savunabiliyorlar mı? şekildeki soru cümlelerinden oluşmuştur.

Yöntem
Araştırmada, nicel yöntem benimsenmiş, öğretmen adaylarına sınıfları ve cinsiyetleri temelinde, insan
hakları bilincini sorgulayan sorular yöneltilmiş ve bunların frekans analizleri yapılmıştır. Buna göre 20162017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemindeki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve
Sosyal Bilimler Öğretmenliği Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden araştırmaya gönüllü katılan;
çoğunluğu kadın öğretmen adaylarının oluşturduğu (% 67), toplam 82 öğretmen adayı araştırmada yer
almıştır. Araştırmaya katılmış öğretmen adaylarına, ‘katılıyorum’ ya da ‘katılmıyorum’ şeklinde
cevaplayacakları ikili likerte göre düzenlenmiş, 15 cümleden oluşmuş, bir anket uygulanmıştır. Anket,
öğretmen adaylarının hangi sınıf oldukları, cinsiyetleri gibi iki olgu sorusu ile insan haklarıyla ilgili bilinç
düzeyini sorgulayan on üç yargı cümlesinden oluşmuştur.

Bulgular
Öğretmen adaylarının insan haklarıyla ilgili yargılarını belirleyen ilk sorgulama cümlesi, insan hakları ile
ilgili ders ya da dersler aldık. Şeklindedir. Bunu insan haklarında yeterli donanımdayım, ile kişilerle insan
hakları tartışması yapıyorum. İnsan haklarıyla ilgili bilinçlenmede aile ve okul çok önemlidir. Mevcut bilgi
birikimimle öğrencilerime insan hakları bilinci kazandırabilirim. İnsan hakları önemlidir. Bu önem,
toplumun siyasal, ekonomik ve sosyal alanında daha çok öne çıkar. İnsan haklarında her öğretmen,
diğerlerinden daha bilinçli olmalıdır ile İnsan haklarını gereğince kullanıyorum şeklideki sorgulama
cümleleri izler. Öğretmen adaylarının insan haklarıyla ilgili kuramsal bilgilerini pratikte, toplumsal
yaşantıda hangi düzeyde kullandıklarını belirlemek bakımından, onlara yöneltilmiş sorgulama cümleleri
ise, insan hakları ile ilgili birçok toplum kurumu vardır. İnsan hakları ihlaliyle karşılaştığımda başvuru
yapacağım kurumu biliyorum. İnsan hakları yasalarca gerekli şekilde güvence altına alınmıştır. Çevremde
insan hakları ihlalleri olmuyor şeklindedir. Öğretmen adaylarına yöneltilmiş olgu soruları ise, cinsiyetiniz
ile hangi sınıfta öğrenim görüyorsunuz?'dan ibarettir.
Araştırmaya katılmış öğretmen adayları,1. sınıftan 4. sınıfa kadar hepsinin verdiği cevaplarda; insan
hakları ya da bu haklara değinen bazı dersler gördüklerini (birinci sınıf % 42, ikinci sınıf %58, üçüncü sınıf
% 70, dördüncü sınıf %55; ortalama: % 56); ancak, insan hakları alanında yeterli donanımda
olmadıklarını, bilgilerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (birinci sınıf % 42, ikinci sınıf %45, üçüncü
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sınıf % 50, dördüncü sınıf % 58; ortalama: % 49). Buna rağmen, mevcut bilgi birikimleriyle öğrencilerine,
temel düzeyde insan hakları bilinci kazandırabileceklerini bildirmişlerdir (birinci sınıf % 77, ikinci sınıf %
85, üçüncü sınıf % 71, dördüncü sınıf % 70; ortalama: % 77). Çünkü insan haklarının önemli olduğunu,
bu haklar konusunda temel bilgilerle yetinilemeyeceği, bilinçli olmak gerektiğini belirtmişlerdir (birinci
sınıf % 50, ikinci sınıf % 60, üçüncü sınıf % 78, dördüncü sınıf % 81; ortalama:% 67).
Öğretmen adaylarının geneli, insan hakları ihlalleriyle karşılaştığında, başvuru yapacakları yerleri bildiğini
belirtmiştir (% 80 Kadın, % 86 erkek). Öğretmen adaylarının hepsi, "kamusal alanla ilişkilerinde",
"karşılaştıkları herhangi bir sorunun çözümünde", özellikle de "demokratikleşmede", insan hakları
konusunda bilinçli olmanın önemli olduğunu belirtmiştir.
Araştırmaya katılmış bütün öğretmen adayları, insan hakları bilincini oluşturmanın temelinin ailede
atıldığını belirtmiştir. Buna göre ailede başlayan insan haklarıyla ilgili bilinçlenmenin, okul öncesinden
üniversiteye kadar, bütün öğretim basamaklarında da yapılması gerektiğini bildirmişlerdir. Ayrıca
öğretmen adayları, insan haklarını gereğince kullanamadıklarını, kişilerle insan hakları tartışmaları
yaptıklarını, çevrelerinde insan hakları ihlalleri olduğu konusunda da hem fikir olduklarını belirtmişlerdir.
Bu öğretmen adaylarının yarısı, insan haklarının yasalarımızca gereğince güvence altına alınmadığı
kanısındadır.

Sonuç
Kapsamlı araştırmalarla test edilmeye muhtaç araştırmamıza göre, öğretmen adaylarının Lisans
eğitimlerinde, insan hakları alanında yeterli düzeyde bir bilinçlenme sağlanmadığı, bu bilinci kazandıran
iki önemli toplum kurumunun aile ve okul olduğu, bunlardan ailelerin insan haklarını
kazandırmalarındaki önemine dikkat çekildiği sonucu bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılmış
öğretmen adaylarının çevrelerinde insan hakları ihlalleri olduğunu belirterek, yasal güvenceyi
bildirmeleri; Türkiye’deki insan hakları uygulamalarında hukuki, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda
bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtmektedir.
Teşekkür:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Soysal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri Erhan Elgenç, Mahsum
Türk, İbrahim Akbaş, İzzettin Derse’ye teşekkür ederim
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DAVID HUME’UN EPİSTEMOLOJİSİ BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ ÜZERİNE
Eda ÇAKMAKKAYA
Arş. Gör., Ankara üniversitesi, eda.cakmakkaya@ankara.edu.tr
ÖZET
Bu yazının amacı bilginin kaynağı ve sınırları problemine ilişkin olarak deneyci görüşü benimsemiş olan David
Hume'un epistemolojisi bağlamında dini inancın bir eğitim konusu olup olamayacağını sorgulamaktır. Hume’un
epistemolojisinde bilginin kaynağı ve sınırlarına ilişkin olarak öncelikli olan deneyimle elde edilen algılar, izlenim ve
ide olmak üzere iki biçimde kategorize edilir. Güçlü duyumlar izlenim, zayıf olanlar ise ide adını alırlar. Zihin hayal
gücü dolayısıyla benzerlik, zamanda ve uzamda yakınlık, neden/etki ilkeleri bağlamında ideler üzerinden,
izlenimlerin oluşturulmasında olduğundan çok daha özgür bir biçimde yeni ve değişik ideler oluşturabilir. Zihin
duyumsadıklarını ayırmak, derecesini artırmak vb. işlemlerle izlenimlerde birebir karşılıkları olmayan ideleri
üretebilir. Bu bağlamda dini inançlar ve öğretiler onun epistemolojisindeki izlenimlerde birebir karşılığı olmadığı
içindir ki, idenin idesi konumundadır. Bu nedenle Hume’un epistemolojisine uygun olarak düşünüldüğünde ortak
temellere dayanmamasından ötürü onun ne doğruluğu ne de yanlışlığı iddia edilebilir. Hume’un epistemolojik
açıklaması din/inanç bağlamında bilginin agnostik bir tutum takınmasını zorunlu hale getirmektedir. Çalışma, giriş
kısmında, dini inanışa ilişkin hem kaynağının sorgulamaya imkan tanımıyor olması, dolayısıyla da birbirlerinden çok
farklı yaşam tarzı gösteren, birbirinden farklı gibi görünen dinlerin global dünyada uzlaşı imkanından çok uzak oluşu
üzerine bir arka plan verecektir. İkinci kısımda, Hume’un epistemolojisi izlenim ve ide bağlamında kopya ilkesi
üzerinden detaylı olarak aktarılmaya çalışılacaktır. Üçüncü bölüm, Hume’un din kavramının kaynağı ve etkisi
hakkındaki görüşlerini araştırmaya yönelecek ve eş zamanlı olarak onun epistemolojisi ile tutarlılığı
değerlendirilecektir. Çalışma Hume’un epistemolojisinde, izlenimi olmayan şeyin idesinin olamayacağı yargısına
bağlı olarak teorik düzlemde dini bilginin agnostik bir tutumu gerektireceği iddiasıyla son bulacaktır. Bu bilgi türü
kaynağı ve sınırları gereği ne makuldür ne de makul olmayandır. Metot olarak fenomenolojik ve analitik yöntemler
kullanılacaktır.
Anahtar sözcükler: Hume’un epistemolojisi, dini bilgi, agnostisizm
ABSTRACT
On the Issue of Religious Education in the Context of David Hume’s Epistemology. The purpose of this paper is to
elucidate the possibility of religious education in the context of Hume's epistemology by exploring whether his
epistemology is compatible with his thought on religious belief. In Hume's epistemology, the priority in relation to
the source and boundaries of knowledge, sensation is categorized into two: impression and idea. While strong
senses are named as impression, weak ones are named as ideas. Mind can constitute new ideas due to imagination
by adhering to four principles: similarity, contiguity in time and space, cause/effect. Mind may organize/produce
ideas that do not correspond to impressions one-to-one by separating, increasing them and so on. In this context,
religion/belief may be understood as idea's idea in his epistemology. For this reason, it can be claimed that it is
neither reasonable nor unreasonable as it is not based on trustworty foundation. First, this work will try to provide
background why and how relates his empiricism that carrying the non-experimental area outside the boundaries
of the information and religions. Secondly, Hume's epistemology will be explained through impression and idea in
the context of copy principle in detail. Thirdly, Hume's opinions about the origin and the influence of religion will
be explored and its consistency with epistemology will be assessed simultaneously. In general, this study ends with
two main conclusions. For Hume, the first is that the knowledge of religion seems to require a modest agnostic
attitude. Secondly, since religious knowledge is out of bounds of knowledge on the bases of primary experience, it
is neither reasonable nor unreasonable. As methodology, the phenomenological and analytical methods will be
utilised.
Keywords: Hume's epistemology, religious knowledge, agnosticism

Giriş
Günümüzde bilginin nasıl elde edileceği sorununa ilişkin olarak insan bilgisinin kaynağı ve sınırlarının
mahiyeti önemini giderek artıran bir tartışma konusudur. David Hume gibi ampiristler deney alanı dışına
ait olan hiçbir bilgiyi elde edilemeyecek olmaları iddiasıyla kabul etmemektedirler. Belirtmeliyim ki,
herhangi bir şeyin kabul edilmemesi demek, o şeyin reddiyesi anlamına da gelmez.
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Buradan hareketle, Hume’un epistemolojisi Viyana Çevresi’nin pozitivizmini de oldukça ileriye dönük bir
biçimde etkilemiştir (Uebel, 2016). Özellikle, Wittgenstein’ın ondan etkilendiği veya onu birebir
okuduğuna dair elimizde bir veri yoksa da (Dame, 2010: 115-116) Hume’un hem bilgiye hem de dinlere
ilişkin agnostik tutumu Wittgenstein’ın ‘Lecture on Religious Belief’1 (1938: 1) ve ‘Tractatus’2 adlı iki
yapıtıyla oldukça koşutluk göstermektedir.
Temelini, bilginin nasıl elde edileceği sorununda bulan dinlere ilişkin tartışmanın da aslında epistemolojik
zemine müdahale edilmesi yoluyla çözülebileceği kanısındayım. Özellikle de günümüzde din adı altında
yapılan saldırıların arttığı (Juergensmeyer, 2005, introduction), önümüzdeki yüzyılın din savaşları olma
olasılığının yükseldiği (Selengut, 2008: 1-5) gözetilerek birçok ılımlı söylemler ile bunun önüne geçilmeye
çalışıldığı yıllarda bu konunun ivedilikle işlenmesi önem arz etmektedir.
Bu bağlamlarda ampirist gelenek içinde yer alan Hume’un epistemolojisi ve bu epistemolojiyi kendine
temel alan din hakkındaki düşünceleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Çünkü ona göre her bilgi türü insana
hitap etmesi nedeniyle birbirine ilişkindir. Bu ilişkili bilgi türleri içinde ise aşağıda daha detaylı bir
biçimde aktarılmak üzere, Hume’a göre bilgiyi elde etmenin temeli deneyimden geçmektedir ve zihin
duyumlarını işlemek yoluyla ürettiği ideler üzerinden düşünmeye alışkanlık kazanmıştır. Hume’un
zihninde din kavramı idenin idesi diyebileceğimiz, deneyimde birebir karşılığı olmayan duyumlara denk
düşmektedir.
Hume, bilginin sınırları ve kaynağına ilişkin yaptığı epistemolojik açıklamayı dinler bağlamında
genişletmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, Hume’un epistemolojisi kopya ilkesi bağlamında izlenim ve ide
üzerinden betimleyici biçimde aktarılmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde, dinlerin kaynağı, mahiyetine ve
uygulamalarına ilişkin görüşleri yer yer epistemolojik açıklamalarına uygunluklarına da dikkat çekilerek
anlatılmaya çalışılacaktır.
Üçüncü bölümde çalışma, genel anlamda; birincisi teorik, ikincisi normatif olmak üzere iki tespit ile son
bulacaktır. İlk sonuç, Hume’un epistemolojisi ile din hakkındaki söylemlerinin uyumluluk içinde olduğu ve
buna bağlı olarak dini bilginin birincil duyumu olmaması nedeniyle agnostik bir tutumu gerektiriyor
olmasıdır. İkinci sonuç ise ilkine bağlı olarak, Hume’a göre özellikle gerekli görülen bu agnostik tutum
nedeniyle dini bilginin ne makul ne makul olmayan olduğudur.

Kopya İlkesi Bağlamında İzlenimler ve İdeler
Hume insanın zihinsel durumlarının tamamını izah etmek amacıyla ‘algılar’ kavramını kullanır ve bu ‘algı’
kavramı esasında onun epistemolojisinin temel taşını oluşturur. Onun epistemolojisinde zihnin duyuları,
aşırı istekleri, düşünce farklılıkları, refleksiyon vb. gibi herhangi bir şeye olan idraki, her ne sebep veya
aracılığıyla harekete geçirilmiş olduğuna bakılmaksızın algı adını alır. Algı kavramı, gücü ve canlılığı
bakımından tutulduğu değerlendirme derecesine göre ‘izlenim’ ve ‘ide’ olmak üzere iki farklı kategoriye
tabi tutulur. (Hume, 1986:23-24)
Ona göre güçlülük ve canlılık bakımdan zihinde yüksek derecede yer alan duyum, tutku ve duygular
izlenimler adı altında değerlendirilirken, söz konusu izlenimin düşünüm ve akıl yürütmede güçlülük ve
canlılık bakımından soluk halleri ideler olarak değerlendirilir. Bir başka deyişle, bir şeyi yaşamanın
deneyimi izlenime tekabül ederken, o şeyin hatırlanması ideye tekabül etmektedir. Örneğin, bir kaza
geçirmek bir izlenim iken o kazayı hatırlamak idedir. Açık bir biçimde kazanın algısı kaza yaşandığı sırada
çok daha güçlü ve canlı bir biçimdeyken onun hatırlanması yaşandığı ana kıyasla çok daha zayıftır.
Dolayısıyla zihnin konusunu ideler oluştururken, duyumların dolaylı olmayan esası izlenimi oluşturur.
Ancak ve ancak bazı geçici durumlarda veya -kalıcı hastalık halleri, ağır kazalar gibi- bazı ender
durumlarda ideler ve izlenimler güçlülük ve canlılık bakımından karıştırılacak düzeyde birbirlerine çok
yaklaşırlar. İzlenimler ideler gibi soluk ve cansız duyumsanabilirken ideler izlenimler gibi çok canlı ve

1
2

Wittgenstein da söz konusu metinde dini bilgiyi ne makul ne makul olmayan olarak konumlandırmıştır. (1998: 1)
‘’What we cannot speak about we must pass over in silence.’’ (Wittgenstein, 1961, 7. Proposition)
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güçlü hissedilebilirler ki bu dışta bırakmalar haricinde, yine aynı şeye ilişkin olmaları sebebiyle, aslında
birbirine oldukça benzer olan izlenimler ve ideler gerçekte birbirlerinden epey farklıdır.
İzlenim ve ide şeklinde kendisini gösteren algılar ‘basit’ ve ‘karmaşık’ algılar olmak üzere iki ayrı biçimde
ele alınır ki bu basit ve karmaşık olma halleri algının güçlülük ve canlılık bakımından birbirinden
ayrılmasıyla kategorize edilmiş izlenim ve idelere de uygulanır. Dolayısıyla Hume basitlik ve karmaşıklık
bakımından iki ayrı alan açmaktadır.
Basit algılar, basit izlenim ve ideleri kapsamı altına alırken; karmaşık algılar, karmaşık izlenim ve ideleri
kapsamı altına alır. Bir başka deyişle, algılar, basit izlenimler, karmaşık izlenimler ve basit ideler ve
karmaşık ideler olmak üzere dört ayrı biçimde ele alınır.
Algılar güçlülük ve canlılıklarının derecesi bakımından izlenim ve ide şeklinde ayrıma tabi tutulurken,
onları bölünmeye olanak tanıyıp tanımamaları bakımından da basit ya da karmaşık olarak değerlendirilir.
Ancak izlenimler ile ideler genellikle -güçlülük ve canlılık kategorizasyonu dışında- birbirlerinin temsilleri
olduğundan özünde birbirlerine tekabül ederler.
Bununla birlikte, algılar vücuda ilk gelişlerinde, ister basit ister karmaşık olsun, her karmaşık idenin
kendisine tekabül edecek bir biçimde karmaşık izlenimi olduğu söylenemeyeceği gibi her karmaşık
izlenimin de kendisine tekabül eden bir karmaşık idesi olduğu söylenemez. Bir başka deyişle, izlenim
birebir kopyalanarak onun idesi oluşturulamaz. Örneğin Anka kuşu, inci kaftan vb. gibi daha önce hiç
görülmemiş, izlenimi edinilmemiş bir şeyin hayal edilebilmesi mümkün iken; daha önce detaylı bir
biçimde okunan bir kitapta olacağı gibi görülmüş/izlenimi alınmış bir şeyin tamamının, bütün
detaylarıyla, eksiksiz bir biçimde hatırlanarak temsil edileceği bir idenin oluşturulması mümkün değildir.
Örneğini verdiğimiz söz konusu karmaşık hallerin aksine basit izlenimler ve basit idelere ilişkin temsillerin
tekabüliyeti daha yüksek derecede birbirlerine uygunluk gösterirler. Ancak karmaşık olanların basit
olanlardan türetildiği kabul edildiğinde, her ne kadar karmaşık olanlarda tam bir uyum göstermese de,
genel anlamda bir uygunluk söz konusudur.
İzlenimin alınmasının ardından onun kopyalanarak zihinde bir ideye dönüştürülmesiyle, bu ide ya
canlılığını nispeten korur ya da canlılık ve güçlülük derecesini giderek kaybeder (Hume, 1986: 93). Ancak
bu noktada, izlenimlerin ilk hallerinde oldukları gibi ya da onlara oldukça yakın bir biçimde korunmasına
olanak sağlayan yeti hafıza iken, onların canlılık ve güçlülüklerini yitirerek ilk hallerinden kopması sonucu
silik ve cansız bir biçimde korunmasına olanak tanıyan yeti ise hayal gücüdür. Ancak bir izlenimin hafıza
ya da hayal gücünde ide olarak korunabilmesi için onun mutlaka birincil duyum bağlamında karşılığının
olması zorunlu olarak gerekir.
Hafıza ideleri nispeten ilk hallerine, yaşanmış biçimlerine sadık kalarak korurken, hayal gücü onları
bulanıklaştırır ve hatta kimi zaman yeniden düzenlemek yoluyla onları asli özelliklerinden uzaklaştırabilir.
Düş gücü ya da fantezi olarak da adlandırılan bu hayal gücü, idelerin olduklarından tamamıyla farklı
konuma gelmelerine olanak sağlayabilir. Dahası, birincil duyumlarda birebir karşılığı bulunamayacak
kadar farklı ve değişime uğramış ideler de üretebilirler. Ancak hayal gücü ile ciddi değişime uğratılan bu
idelerin bire bir karşılıkları olmayabilmekle beraber onlar yine de mutlaka bir karşılığa sahiptirler (Hume,
1986: 178). Hayal gücü yalnızca duyumlar arasında yaptığı eksiltme, birleştirme, derecesini artırma gibi
faaliyetlerle ideyi bambaşka bir şeye dönüştürebilme imkanına sahip olsa da yine de bunu birincil
algılardan gelen bilgiler ile yapma imkanına sahiptir. Bir başka deyişle, duyumsadıkları üzerinden
hareketle, onlardan bazı parçaları alarak tek bir bütünde birleştirmek suretiyle birebir karşılığı olmayan
değişime uğramış bir ide yaratabilse de bu idenin parçaları ya da özellikleri arasında daha önce hiç
duyumsamadığı türden bir şey olamaz.

Din Bilgisi ve Eğitimi Üzerine
Hume için her bir bilim insan doğası ile mutlaka belirli bir ilişkiye tabiidir. Dolayısıyla Hume’un kuramında
insan, tüm bilimlerin buluştuğu ortak nokta konumunda ele alınır (Hume, 1997: 41). Dine ilişkin bilgi de
salt tanrısal olanı değil, tanrının insana karşı tutumunu ve insanın bu ilişki ağında nasıl yaşaması
gerektiğini de ele alır. (Copleston, 1998: 69-71).
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Hume’un birbirinden bağımsız bir biçimde ele alınamayacak olan Dinin Doğal Tarihi ve Doğal Din Üstüne
yazıları aracılığıyla dinin sistematik eleştirisini vermesi nedeniyle din felsefesinin başlangıcını oluşturan
isimlerden biri olarak ileri sürülebileceği iddia edilmektedir (Root, 2016: 15-17; Morris ve Brown, 2017).
Hume, özellikle deneye ilişkin olan alan ile deneyin sınırları dışında kalan alan arasında yaptığı ayrımda
söz konusu edilebilecek iki alan arasındaki bağlantı hakkında agnostik bir tutum sergiler. O, her ne kadar
özellikle dinlerin (semavi) dayanak noktalarını ve ritüellerini ciddi eleştirilere tabi tutmuşsa da -hem
dolaylı hem de doğrudan bir biçimde- Tanrı’nın varlığını ne reddeder ne de kabul eder. Hume’un
uslamlamasına benzer bir biçimde Rorty de Tanrı’nın varlığı veya yokluğuna ilişkin amprik bir kanıtlama
biçimi olamayacağını iddia etmiştir. (Rorty, 2009: 36)3 Dahası onun varlığına kapı aralar: ‘’Tanrı’nın
varlığı kadar besbelli hangi hakikat olabilir ki: En bilisiz çağlar bunu teslim etmiş, en yüce dahiler bu
konuda yeni kanıtlar bulmak için tutkuyla çalışmışlardır’’ (2016b: 150).
Onun dine ilişkin yaptığı açıklamalar; ilki, Doğal Din Üstüne Söyleşiler’in (Hume, 2016b: 37-38) içeriğini
oluşturan dinin akıldaki temelinin araştırılması ve ikincisi, Dinin Doğal Tarihi’nde (Hume, 2016a: 149-154)
konu edinen insan doğasındaki temelinin sorgulanması aracılığıyla oluşturulmuştur. Başka bir deyişle, ilki
inancın nedeni ile ikincisi ise nasıl açığa çıktığı ile ilgilenir. Ancak bir inancın nedenlerinin ortaya konması
süreci, o inancın ileri sürdüğü şeylerin mantıksal olarak gerçekliğini tanıtlamak anlamına gelmez. Onun
gerçekliğini tanıtlamak –eğer mümkünse- bir başka aşamayı gerektirecektir. Bir gelişim psikolojisi uzmanı
olan Bloom (2007: 147-148) da dinin akıldaki temeline ilişkin olarak, varolanın bir tasarlayıcısı olduğuna
dair doğal bir düşünme biçimi olduğunu belirtmektedir.4
Hume’un kendi zamanı olan on sekizinci yüz yıl Tanrı’nın varlığının gerçekliğine ilişkin olarak yapılmaya
çalışılan en yaygın tanıtlama biçimlerinden bir tanesi insanın ve doğanın mükemmel yapısının zeki bir
tasarım olması dolayısıyla zeki bir tasarımcıyı gerektirmesine dairdir (Oppy, 2017). Ancak Hume için bu
yeterli bir tanıtlama olamaz. Çünkü ona göre her şeyden önce insanı dinsel inanışa götüren sebep iddia
edildiği gibi doğanın bütünlüklü, mükemmel tasarımının şaşırtıcılığı değil, ama aslında doğanın
bütünlüksüz, parçalı hallerinin insanda yarattığı kaygı ve korku gibi etkilerdir (Hume, 2016a: 40). Dahası
bütünlüklü ve mükemmel bir tasarım anlayışı ancak ve ancak tek Tanrılı din anlayışlarında görülebilecek
olan düşünümlerdir, ki çok tanrılı anlayışın zamansal olarak tek tanrılı anlayıştan çok daha önce açığa
çıktığı bilinen bir gerçektir.
Hume’a göre dinin ne olduğunun araştırılmasının yolu ise bakılacak bir birincil izlenimi söz konusu
olmadığı için; dine bakmaktan değil, ama dindar insanların inanç, davranış ve tutumlarına ve dinlerin
pratik bağlamda açığa çıkardıkları etkilerine bakmaktan geçmektedir. Bu nedenledir ki pratik bir gözlem
süreciyle dinin toplumsal etkilerinin araştırılması dinleri fayda ve zarar bağlamında değerlendirme
yetkinliğini de sağlayacaktır.
Hume, Tanrının varlığı sorununun nitelikleri üzerinden yürütür. Başka bir deyişle, onun asıl problemi
tanrı var mıdır sorusudur. Hume için sonuç; tanrının ne varlığı ne de yokluğu tanıtlanabilir. Yargıyı askıya
almak suretiyle, izlenimi olmayanın idesi de olmaz düşüncesinden hareketle, henüz izlenimini elde
etmemiş olduğu şeyin olası varlığını da tamamen reddedemeyeceği içindir ki tam bir agnostik tutum
sergilemektedir.
Hume dine ilişkin açıklama ve tanıtlamalarını salt Dinin Doğal Tarihi ve/veya Doğal Din Üstüne Söyleşiler
adlı çalışmalarında gündeme getirmemiş, benzer nitelikte araştırmalarını İnsan Zihni Üzerine
Araştırmalar adlı kitabında ‘Mucize’ başlığı adı altında epistemolojik olarak da incelemiştir.

3

Yıllar sonra Hume’a hak ettiği yeri vermek suretiyle, dine ilişkin olarak, Rorty de benzer bir açıklamaya başvurmuştur: ‘’Ampirik
kanıt mevhumunun Tanrı’dan söz etmek açısından ilişkisiz olduğu konusunda Hume ve Kant’a katılıyorum; oysa bu nokta, aynı
şekilde ateizme ve teizme karşı da kullanılabilir… Ne Tanrı’nın varlığını onaylayanlar ne de inkar edenler, görüşlerini
destekleyecek kanıta sahip olduklarını makul şekilde iddia edebilirler.’’ (2009: 36)
4
Bir gelişim psikolojisi uzmanı olarak dini inancın kaynağını araştıran, evrimsel biyolojiye de katkı sağlayan, Bloom, çocuklarda,
var olanın tasarlayıcısı olduğuna dair doğal bir düşünüm geliştiğini belirtmekle beraber, zihnin bu doğal çalışma yapısının elbette
söz konusu tasarımcının bir kanıtı değil ama zihnin çalışma prensiplerine ilişkin bir veri olduğunu belirtmektedir. (2007: 148-150)
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Dine ve onun pratiklerine ilişkin yapılan eleştirilerin tamamı bilginin kaynağı ve sınırları ilkesinde
temellendirilmektedir. Bu bağlamda mucize bilgisi ile epistemolojik açıklamaları uyumludur. Hume açık
bir biçimde bilginin kaynağını deneyde görmekte, insan zihnin duyumlarını ideleştirmek yoluyla hafıza
sayesinde zihninde bulundurduğunu ve hayal gücü dolayısıyla da benzerlik, zaman ve uzamda yakınlık,
neden ve etki ilkelerinin yardımıyla da ideler üzerinden başka ideler üretebilme imkanına sahip olduğunu
iddia etmektedir. Ancak yine unutulmamalıdır ki, zihin birincil duyumları bağlamında duyumsamadığı
hiçbir şeyi üretememekle birlikte, duyumsadıkları arasında bağlantılandırma yapma ve bağları koparmak
gibi yollarla birebir karşılıkları olmayan, aslına benzemeyen ideleri de üretebilmektedir.
Bir başka belirtilmesi gereken önemli nokta ise Hume’un mucize bilgisini –dolaylı olarak dini bilgiyireddetmediğidir. Çünkü ona göre; mucize doğa yasalarının ihlal edilmiş olduğu ve az sayıda tanıklarla
iddia edilen olaydır. Ancak özünde söz konusu tanıklıklar ile ifade edilen olay/olaylar doğa yasasını ihlal
etmiş değildir. İnsan bilgisi henüz söz konusu edilen olaya ilişkin bilgileri sınırlı yada hatalı olduğu -onu
açıklayamadığı- içindir ki onu deneyleyemez, açıklayamaz ve karşı gelemediği için mucize olarak
konumlandırır. Ancak ilerde bir gün mucize olduğu düşünülen her bir olayın arkasında yatan sebepler
bilimsel olarak da açıklanabilecek ve mucize sınıfında değerlendirilmekten uzaklaşabilecektir.

Sonuç
Bu çalışmada bilginin kaynağı ve sınırları sorunu bağlamında ampirist gelenek içinde yer alan Hume’un
epistemolojik açıklaması ile onun din hakkındaki düşüncelerinin uyumluluğu araştırmaya çalışıldı.
Sonuç olarak Hume’un epistemolojisi için izlenimi olmayanın idesinin de olamayacağı, yalnızca ve
yalnızca hayal gücü kapsamında zihnin deneyimden elde ettiği ideler üzerinden benzerlik, zaman ve
uzamda yakınlık, neden/etki ilkeleri altında birebir karşılıklara sahip olmasalar da yeni ve farklı ideler
üretebileceğini gördük.
Ancak ona göre bu bağlamda, yine de zihin birincil duyumuna hiçbir biçimde sahip olmadığı bir ideyi
üretemez. Diğer bir deyişle, zihin birincil duyumda sahip olduğu izlenimleri birleştirmek, derecesini
azaltmak, benzetmek, yer değiştirmek gibi süreçlerle yeni ve değişime uğramış bir bütün oluşturabilir. Bu
bağlamda dinlere ilişkin açıklamasına bakıldığında da, dinlerin ortaya çıkışları ve temellendirilmeleri
sürecinin, onun epistemolojisinde idenin idesine karşılık gelmektedir..
Bununla birlikte Hume, deney dışında kalan alana ilişkin olarak hiçbir veri elde edilemeyeceği, dolayısıyla
da ne kabul edilebilir ne de reddedilebilir olduğu hususunda ısrarlı olduğu içindir ki agnostik tutumunu
tam anlamıyla korumuştur. Hume’a göre, Tanrı ne vardır ne de yoktur. Bu O’nun varlığının ne kabul
edildiği ne de reddedildiği anlamına gelir.
Yukarıda da sözünü ettiğimiz üzere, mucize kavramını da düşünecek olursak, bugün her ne kadar
Hume’un epistemolojisi uyarınca dini bilgi bilimsel anlamlarda temellendirilemiyor olsa da, insan bilgisi
ilerledikçe günün birinde mümkün olabilir.
Ancak günümüz çerçevesinden bakıldığında dini bilgiye karşı ılımlı bir agnostisizm sergileyen Hume için
çeşitliliğini koruyan dinlerin varlığı da gözetildiğinde din eğitimi bağlamında da ılımlı bir agnostisizm
iddiasını gündeme getirdiği söylenebilir.
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COMMUNITY SERVICE LEARNING IN INTERNATIONAL CONTEXT: A CROSS-CASE
ANALYSIS
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ABSTRACT
Although there are a number of private-schools that implement service-learning activities within the framework of
their international curricula, service-learning is a relatively new concept in public schools in Turkey. The purpose of
this study is to use cross-case analysis for exploring and analyzing service-learning initiatives conducted in high
school contexts in a variety of countries. To this end, the study aims to identify second-order constructs in selected
cases in relation with purposes, outcomes, challenges, curriculum integration, effects, opportunities, civicinternational mindedness, Creativity, Action, Service (CAS) learning aims and outcomes. The study also intends to
use multiple conceptual lenses to interpret the cross-case analyses for informing the practice of service learning.
To this end, the researcher primarily utilizes Butin’s conceptual model to develop third-order constructs. The
researcher also uses the concepts stemming from character education to further inform practice, such as values
education, social-emotional learning and citizenship education. Findings provide insights into the content,
processes and outcomes of service learning.
Keywords: service, service learning, community service

Introduction
Using service learning in schools as a bridge between community and students has become more
engaging in recent years. When service learning is done well, it is claimed to reinforce the development
of democratic values and engaged citizenship (Denby, 2008). In a broad perspective, the process of
service learning draws individuals’ attention to civic concerns, and motivates individuals to act for
community benefit (Clark, 1999).
As well as its positive influence on democratic values, civic engagement and sense of citizenship, service
learning has been considered as an efficient medium of academic improvement by schools and
benefited as an instructional tool recently. Furco (1996) presents service learning as a medium that
enables students have more authentic experiences and create more concrete notions of what they learn
at school.
Service learning has its roots in a variety of theories and frameworks including experiential learning and
constructivism which highlight the necessity of action and reflection in the instructional process (Mpofu,
2007). Both experiential learning and constructivism consider education as a journey of personal and
meaningful experiences and discovery of knowledge in real life contexts (Dewey, 1938). Similarly, Hoppe
and Speck (2004) highlight the power of service learning as a tool which can provide first hand
experiences through purposeful activities.
Service learning combines the curriculum taught at school with real life situations by stimulating their
deep-rooted caring and interest for their environment (Kaye, 2004). Pritchard and Whitehead (2004)
reveal that when the impacts of service learning activities are taken into consideration, it is not
surprising to see many schools including elementary, middle and high schools and universities benefiting
from service learning to connect academic achievements of students with the real life situations to
make the learning process more meaningful. In this sense, service learning is different from any kind of
volunteer work or other types of community work as the improvement of individuals is always at the
heart of it (Kaye, 2004).
As stated before service learning is a multi- faceted notion which addresses several areas of
development. As one of the areas of growth, character is defined as a psychological construct of
individuals (Berkowitz & Bier, 2007), and character education is designed as the process of educating
individuals socially, ethically and academically by integrating character development into school culture
and curriculum. It aims to foster positive character development which means knowing and caring about
Sayfa 37

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

ethical values like respect, responsibility, honesty, equality and fairness (Lickona, 1991). Shumer, Lam
and Laabs (2012) define an interrelated relationship between character education and service learning
and explain that service learning can turn into a medium which assists the process of character
education.
As well as character education, service learning has a connection to citizenship education. Citizenship
education is a compulsory component of the national curriculum in the UK since 2002, and it aims to
promote social and moral responsibility, community involvement, active participation and responsible
action in community related issues (Birdwell, Horley, Scott, 2013). Citizenship education aims to foster
respect for different ethnicities, religions and identities and it encourages students to actively engage
with different perspectives, cultures, identities and values (www.qca.org.uk/curriculum). When the
service activities are designed accordingly, service learning can be benefited as a tool to foster
individuals’ perception of citizenship (Battissoni, 1997).
Similar to character education and citizenship education, social- emotional learning is another area of
growth addressed with service learning. CASEL (2016) defines social- emotional learning as the process
of improving the skills of realizing ones’ own emotions and managing these emotions under different
circumstances as well as empathizing with others and building positive relations with them. As
individuals become aware of their emotions, they can set realistic and achievable goals. Additionally,
Education Commission of the States (2003) claims that service learning and social- emotional learning
are complementary to each other in terms of their mutual expectations and achievements. They are in a
way interdependent and can be combined to foster positive development of students.
Values education which is also known as moral education or ethics education is another area of growth
which has connections with service learning. Values educations is a term which refers to any kind of
school based activities aiming to increase students’ understanding, interpretation and appreciation of
universal values such as care and compassion, doing your best, fair go, freedom, honesty and
trustworthiness, integrity, respect, responsibility and understanding, tolerance and inclusion (Lovat&
Toomey, 2009). The studies reveal that there is a dual relationship between values education and
service learning. Service learning process can be assisted with a values- rich curriculum while values
education can be transformed into a more concrete and applicable process with the integration of
purposeful service learning activities (Commonwealth of Australia, 2008).
Similarly, empowerment is promoted by service learning. Empowerment theory refers to a process
through which individuals gain power as a result of purposeful activities (Cattaneo & Chapman, 2010).
The term not only refers to well-being of individuals but also to improvement of the community as it
addresses individuals, groups and organizations which are powerless. By the end of the empowerment
process, individuals, groups and organizations get awareness of the power dynamics in daily life context,
they improve their ability to manage their lives, practice the use of these management skills without
violating the rights of others, and they contribute to improvement of others in terms of becoming more
powerful (McWhirter, 1998). Service learning can be benefited as a tool for empowerment of
individuals. Wade (1997) argues that service learning activities offer students an opportunity of
experiencing leadership, decision making, taking action and discover the potential they have. It also
fosters the practice of reflection and undertaking different roles. Thus, it results with individuals’ gaining
power (Wade, 1997).
It is necessary to identify different perspectives to clarify the hypothesis and inferences of service
learning for each perspective which renders service learning in its unique way. In this sense, the theory
and practice of service learning can be conceptualized through four lenses as technical, cultural, political
and post-structuralist perspectives (Butin, 2003).
In educational renewal technical perspective refers to modification in terms of its features and
components, and its creation and presentation as a technology (Hargreaves, Earl & Schmidt, 2002). This
point of view has a significant place in the field of service learning and focuses on the meaningful links
between service learning activities and their outcomes. It is claimed that “service learning has been
shown to enhance, among other things, students’ personal efficacy and moral development, social
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responsibility and civic engagement, and academic learning, transfer of knowledge, and critical thinking
skills” (Butin, 2003, p. 1679). Through service learning activities, students learn collaboration and
communication (Annette, 2006). The shared beliefs and mutual goals of students in terms of the
activities they participate in reinforce their skills of cooperation and interaction and contribute to their
characters as responsible and interdependent citizens. Student voice in the organization of the activities
and projects also advances their perception of leadership by offering students opportunity of leading a
process which eventually contributes to their community (Clearly& Simons, 2006).To achieve this,
service learning programs focus on some collective characteristics regardless of the academic discipline
including arrangement of the context, scheduling the time, the extend and frequency of reflection,
foreseen effects of the service, and students’ engagement with individuals and community groups of
different backgrounds (Butin, 2003). When each linkage of the whole process is examined well, the best
practice and achievements of service learning is possible.
Instead of highlighting innovation, cultural perspective focuses on individuals’ own way of meaning
making which was termed as constructing “webs of meaning” by Geertz (1973, p. 5). In this meaning
making process, students could discover themselves as a part of both local and global groups. “A cultural
perspective –at both micro/individual and macro/societal level- is thus concerned with normative
questions of acculturation, understanding, and appropriation of the innovation” (Butin, 2003, p. 1680).
From micro/individual perspective, service learning contributes to students’ development of civic
mindedness which refers to individuals’ awareness of and sensitivity to community needs and problems,
and their competency and motivation to serve the community to fulfill its needs and find a solution to
its problems (Chi, 2000). As service learning activities offer students a chance to face with different
facets of the community and become aware of many people in need of help and support, from macro
perspective, service learning is also an effective tool to enhance the citizen- community engagement by
resulting in the promotion of citizens’ sense of community and civic engagement, and democratic
reforms. Sense of community is related to individuals’ sense of responsibility to community as people
who contribute to its improvement. This kind of responsibility motivates individuals to act in a way to
contribute to well-being of the community (Chi, 2000). As service learning activities enable students to
realize their own potential to contribute to the society, they reinforce the tie between students and
community.
“A political perspective is most concerned with issues of competing constituencies and how these issues
are manifest through power (im)balances, questions of legitimacy, allowed or silenced perspectives, and
negotiations over neutrality/objectivity” (Butin, 2003, p. 1681). From a political perspective, education
turns into a cooperative endeavor between students and teachers through which information is
formulated not found (Butin, 2003). The interaction between two parties offers a chance of “border
crossing” by enabling the students, teachers, and community partners to question the ruling powers
who draw the lines of access to knowledge and power (Butin, 2003, 1681). As a result, instead of
focusing on service learning as a medium to regenerate the society, a political perspective focuses on
how service learning influences the monopolizing power among divergent individuals, groups, and
organizations (Butin, 2003), and thus how it enables building better citizens. Serving individuals or
community is not only about doing good deeds or about feeling good. It is a vision based on civic
responsibility and citizenship (Barber, 1998). When appropriately planned and effectively promoted
with the pedagogy, service learning is an ideal medium to enable students to fulfill the needs of
community by transferring their knowledge and skills into new situations and reflecting on their
experiences throughout these services. By releasing knowledge from the boundaries of classrooms and
moving it to a more factual platform, service learning stands as a driving force in deepening student
knowledge and enabling them to become more familiar with the community, thus it raises better
citizens as it encourages students to answer the question which are directed with a political perspective
such as who are active and powerful and who are not, who are the decision makers and which criterion
are used to make decisions, who mostly takes advantage of these decisions and who suffers from them.
(Chapman& Westat, 1999).
A post- structuralist perspective questions to what extent service learning strengthens or weakens
communal standards of being and thinking. “A post-structuralist perspective suggests that service
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learning is a site of identity construction, destruction, and reconstruction with profound consequences
of how we view the definitions and boundaries of the teaching process” (Butin, 2003, p. 1684). From this
angle, it questions limits of service learning in terms of backing the concepts of teaching, learning; and
the perception of self and others. It questions if service activities maintain or destruct the roles of
learners- teachers, and served- server. (Butin, 2003). Students can search the answers to these
questions and as a result, they can build a self- concept in time while constructing, destructing, and
reconstructing their identity. Additionally, when students actively take part in social activism and
conduct their own projects to serve community, such activities shape students’ future decisions and
attitudes by enabling them to build a better self- concept by realizing their potential to make a
difference in their community (Morgan & Streb, 2001). The interaction between students while working
on their service learning projects influences their self- concept as more competent and efficacious
individuals.
To summarize service learning is offered in different contexts by various types of schools and is applied
in a wide variety of ways in terms of content, planning, implementation, evaluation and guidance
provided as well as its connection to schools’ curriculum (Bekkers, 2008). While there is so much to
learn from each initiative, or case, there are also many lessons to be drawn from multiple cases and
values education, citizenship education, character education, empowerment theory and Butin’s
perspectives can be utilized as the lenses to gain insight into the process of service learning.

Research Questions and Design
Research Questions
This study intends to answer the following questions to explore, and gain insight into, service learning:
1. How does the cross-case analysis of high school level service-learning initiatives inform practice?
2. How does Butin’s service-learning model facilitate the interpretation of the cross-case analysis of
service learning initiatives?
2.1. How does technical perspective inform practice?
2.2. How does cultural perspective inform practice?
2.3. How does political perspective inform practice?
2.4. How does post- structural perspective inform practice?
3. How does the concept of character education facilitate the interpretation of the cross-case analysis
of high school level service-learning initiatives, and inform practice?

Design: Cross- Case Analysis
Miles and Huberman (1994) define the method of comparing and synthesizing at least two cases as
cross-case analysis or cross-case synthesis, which necessitate the exploration of patterns, similarities
and differences. The method of cross-case analysis focuses on commonalities and differences in the
events activities and processes (Khan & VanWynsberghe, 2008). To Khan and VanWynsberghe (2008, p.
12), cross-case analysis is “a [qualitative] research method that can mobilize knowledge from individual
case studies ”. Flyvbjerg (2006) asserts that case-based research is conducive to generating theory
offers as it offers context-dependent in-depth rich data.
Case studies often are considered blunt as they do not present a broad representation of the relevant
information. In such cases cross-case analysis is favored as a method which takes out data from
different case studies (Khan & VanWynsberghe, 2008).
Cross-case analysis explores real life connections which are too complicated to identify in a single study.
Moreover, use of a multiple-case analysis increases the validity and generalizability of the findings (Lee
& McGuiggan, 2008). Cross-case analysis tends to provide a broader perspective, explores real life
connections which are too complicated to identify in a single study and allows room for new
understandings (Lee & McGuiggan, 2008).
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Cross-case analysis broadens the researcher's expertise, triggering the researcher's imagination, creating
new questions, bringing new dimensions to discussion, offering alternatives, and constructing new
perspectives (Lee & McGuiggan, 2008).
Multiple-case analysis gives researchers power to lay out the different compositions of factors which
might have influenced the outcomes of the case, dig for or compose an explanation to reveal why one
case is different or the same as the others, and to interpret perplexing or unique findings (Khan &
VanWynsberghe, 2008).
As a multiple-case or cross-case study strategy shows the random links in real-lifesituations which are
too complicated for a single survey (Yin, 1994), working on multiple cases can offer explanations and
test them systematically (Miles& Huberman, 1994).

Data Sources and Analysis
All the cases examined in this study are selected from Community Works Institute Journal except two
cases at Bilkent Laboratory and International School.
The researcher first classified and categorized the findings. To create a database, the researcher used
Microsoft Excel, categorizing sources around the key concepts of context, served and topic. Keeping
these key concepts as the base of the study, the researcher classified each case in terms of purposes,
outcomes, challenges, opportunities, curriculum integration, CAS learning aims, CAS learning outcomes,
effects on international- mindedness, effects on civic-mindedness, effects on citizenship, Butin's
technical perspective, Butin’s cultural perspective, Butin’s political perspective and Butin’s poststructural perspective.
The researcher prepared conceptually ordered cross-case content analytic summary tables (Given,
2008). The tables focused on each of the concepts included in the database, allowing the researcher to
concentrate on recurring patterns rather than specific cases.
Next, the researcher derived, what Schutz (1971) calls, second order interpretations from each case to
analyze and synthesize their characteristic features. For instance, the purposes of each case are
identified and noted as second order interpretations. Then, the researcher used the models of service
learning, and the concept of character education in general as lenses to analyzed the second-order
interpretations and to generate third-order constructs in relation to the content, processes and
outcomes of service learning initiatives.

Major Findings and Discussion
Character education cherishes ethical, sensitive and decision-making individuals by offering good
models and teaching moral character through showing global values (Berkowitz & Bier, 2007). The
analysis of the cases indicates that as Berkowitz and Bier (2007) claim, the students who take part in the
selected service cases show psychological, cognitive, emotional and behavioral improvement as they
develop a more sensitive perception of themselves, others and their environment.
Citizenship education which is another lens to examine service learning aims to raise citizens who are
willing to take responsibility for and contribute to enhancement of their communities (European
Commission of Directorate-General for Education and Culture, 2005). The analysis of the cases selected
for the study hints that the students who participate in service projects become more knowledgeable
about their responsibilities as active citizens as they become aware of civic issues and community
problems. They develop their skills of identifying community problems, developing solutions for these
problems and applying them into situations. The study shows that service learning encourages students
to critically think about, and question civic issues.
Social and emotional learning is the process of obtaining and applying the knowledge and skills which
are required to know one’s emotions and to manage them, as well as to set and attain goals, to
empathize with others, to build relationships with others and to take responsibilities (BFIS, 2016). The
findings of the study indicate that the students who participate in service learning activities in the
selected cases experience self-discovery and achievement, empathy, management of negative feelings,
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contribution to community, social awareness, self- awareness, self- management, relationship skills and
effective decision making.
Values are the universal guidelines to individuals’ behavior and attitudes towards humans, environment
and local/ global issues (Halstead & Taylor, 2000). The analysis of the selected cases demonstrate that
the service learning activities selected for this study have a magnificent impact on fostering students’
construction of sensitivity towards social, environmental and global issues as they give the students the
opportunity of becoming aware of problems and needs at different levels. They gain a better awareness
of societal, global and environmental concerns. The students put their all effort, make use of their
knowledge and skills to bring creative and useful solutions to these problems.
Cattaneo and Chapman (2010) explain that empowerment is the process of human beings’ gaining
power, and they argue that empowerment is a crucial force in the improvement of individuals’ life. The
analysis of the cases indicates that the unique purposes of each service learning activity motivate the
students to identify personally valid and meaningful goals to be able to overcome the challenges faced
during the activities. Service activities are also influential for they encourage the students to set
meaningful goals to meet the community needs and to contribute their society which result with
students’ achievement of power as they realize their potential.
From another perspective, the theory and practice of service learning can be conceptualized through
four lenses as technical, cultural, political and post-structuralist perspectives (Butin, 2003). According to
the data, planning is by far the mostly identified aspect of Butin’s technical perspective and it reveals
that in most of the service cases, the students are active in the planning phase of service learning
practices. While student voice is an occasionally observed aspect of Butin’s technical perspective,
decision making and initiation are rarely observed which indicates that although students are highly
active in planning, they are less determinant in terms of activity choices and initiation.
Service learning activities in the selected cases highly contribute to students’ awareness of different
facets of the community, their engagement with the community, their process of meaning making and
desire to take responsibility. On the other hand, civic-mindedness, constructing knowledge, selfrealization, sensitivity and information construction are less common aspects of Butin’s cultural
perspective in terms of the selected cases.
The analysis of the data indicates that students go beyond staying as indifferent individuals and they
develop a sense of citizenship by taking responsibility. They find a chance of getting out of the
boundaries of their schools and releasing the knowledge by transferring their knowledge into real life
situations.
Service learning activities contribute to identity construction of students only to some extent as they
encourage them to ask questions about themselves, the community, the server and the served from
time to time. Students also experience role changes as long as they have a chance to undertake the role
of a teacher, instructor, co-researcher, advisor and facilitator at different points of their services.
Finally, during the service learning practices the students face with a variety of challenges such as using
technology, arranging transportation and accommodation and managing the time. Yet, they also
experience many opportunities such as development of their planning, research and analysis skills and
implication and improvement of what they learn at school.

Conclusion
Considering the analysis of the data and findings, this study has generated a number of implications that
would be of interest to teachers, service program coordinators, curriculum developers and school
principals. To begin with, it provides information about the range of communities a service learning
program may consider. Secondly, the study gives ample content areas such initiatives could include. The
study also highlights a range of purposes, and possible outcomes, a service learning initiative is likely to
include. Additionally, it presents various challenges faced during service learning activities, and it offers
solutions for anticipated problems. Moreover, this study emphasizes the use of conceptual lenses to
structure, implement and evaluate service learning programs. Finally, the lenses provide structure for
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designing service learning programs. Information arising from this study could be used for planning,
designing, developing and evaluating service learning programs within the framework of theoretical
lenses. It could also be used to anticipate various problems one might encounter during
implementation, and to remedy them.
This study has also generated a number of implications that would be of interest to researchers. To
begin with, this study used cross-case analysis method to explore and analyze cases. There are multiple
means of conducting cross-case analyses. The researchers interested in cross-case analysis may make
use of other means to conduct a similar study.
The study explored service-learning cases implemented in high school contexts. For future investigation
service learning cases can be investigated in primary school and middle school contexts to identify the
outcomes of service learning activities on different age groups.
This study used character education, citizenship education, social- emotional learning, values education,
empowerment theory and Butin’s conceptual models to analyze and interpret the selected cases. More
cases could be identified, and the same or additional conceptual lenses such as moral education can be
adopted to conduct similar studies.
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EĞİTİM REFORMCUSU JOHN DEWEY’İ YENİDEN OKUMAK
Nihat AYCAN
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nihataycan@mu.edu.tr
ÖZET
John Dewey Birçok ülkede olduğu gibi, Türk Eğitim Sisteminin oluşturulmasında da etkili olmuştur. Türk Eğitim
Sistemini açıklamak için, John Devey'in eğitim düşüncelerini iyi tanımak gerekir. İyi tanıma yeniden okuma ile olur.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Türkiye’ye davet edilen ve Türk Eğitim Sistemini yapılandıran John Dewey’nin
yeniden okunması önemlidir. Çalışmada, bütüncül yaklaşım benimsenmiş ve betimsel yöntem ile yapılmıştır. Veriler
doküman analizi ile değerlendirilmiştir. John Dewey’nin Türk Eğitim Sistemi için hazırladığı eğitim raporları, temel
verilerimizi oluşturur. John Dewey'in Türk Eğitim Raporunda ilk sırayı, bütçe almıştır. O, bütçenin eğitimdeki
önemini, ‘muhtıra’ şeklinde açıklar ve bütçeyi de eğitimin en önemli problemi olarak belirtir. John Dewey'e göre
Türk eğitim sisteminin ikinci önemli sorunu eğitim programıdır. Ona göre eğitim programı, uzmanlarca hazırlanmalı
ve bu program TBMM'den geçirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı okul, öğretmen, öğrenciye iyi eğitim ortamı
hazırlamalıdır. Okullar, Avrupa ve ABD okullarının mimarisi örnek alınarak yapılmalı ve gerekli araç-gereçlere sahip
olmalıdır. Kadın ile erkek öğretmenin atanması eşit sayıda olmalıdır. Öğretmenler ile okul görevlilerinin iyi
yetişmeleri için, yurt dışına gönderilmelidir. Öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunları olmamalıdır. Eğitim,
çocukların özelliklerine göre yapılmalıdır. Buna göre John Dewey’nin eğitim görüşleri pragmatizme dayanır. O
pragmatizmi eğitime, instrumentalism ve experimentalism şeklinde uygulamıştır. John Dewey ile birlikte Türk
Eğitim Sistemi ‘çocuğa görelilik’, ‘yaparak yaşayarak, iş başında eğitim’ ilkelerini temel almıştır.
Anahtar sözcükler: pragmatizm, eğitim, Türk eğitim sistemi, John Dewey.
ABSTRACT
Reread of Education Reformist John Dewey. John Dewey has been effective creating Turkish Education System as
in most countries. It is required knowing well John Dewey's education thoughts for explaining Turkish Education
System. Knowing well provides with reread. It is important rereading of John Dewey, invitee to Turkey at during
establishment of Republic years and structure of Turkish Education System. In the study, it has been adopted
integrated approach and used descriptive method. Data have been evaluated by document analysis. Prepared
education reports by John Dewey for Turkish Education System are our basic data. The first item in John Dewey's
Turkish Education Report is belonging to budget. He explains budget as the most problem of education and
according to him, significance of budget is memorandum. Second important problem of Turkish Education System
is curriculum for John Dewey. Training program must prepare by experts and the program must pass Grand
National Assembly of Turkey as to him. Ministry of National Education must prepare well educational environment
for schools, teachers and students. Schools must build like Europe and USA schools as architectural model and
must have required materials. Designation of women and men teachers must be equal number. Teachers and
school officer must go abroad for training. Teachers must not have economic and social problems. Education must
give in respect to characteristics of students. Accordingly, John Dewey's education opinion depends to
pragmatism. John Dewey has been practiced pragmatism to education in the form of instrumentalism and
experimentalism. Turkish Education System has based "child-centred education", "doing, living education" and "on
the job training" with John Dewey.
Keywords: pragmatism, education, Turkish education system, John Dewey

Giriş
Eğitim ile ilgili görüşleri yaklaşım düzeyinde kabul gören John Dewey, pedagoji, psikoloji, sosyoloji,
felsefe alanlarında çalışmalar yapmış, gelişmekte olan ülkelere eğitimci olarak ziyaretler gerçekleştirerek
öneriler sunuştur. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, zamanın Milli Eğitim Bakanı’nın daveti ile Türkiye’ye
gelerek, önce İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Rektörü, öğretmen okulları, liseler, mesleki dernekler gibi
eğitim paydaşlarıyla görüşmeler yapmış; sonra Ankara’ya geçerek, M.K. Atatürk ile görüşmüş ve birlikte
muallimler kongresine katılmışlardır (Bal, 2010).
Türk Eğitim Sistemini gereğince ortaya koyabilmek için, kuruluş yılları Türkiye'sinin Türk eğitim sistemini
yapılandırıp, bu eğitim sisteminin oluşturulmasında etkili olan Dewey’nin yeniden okunması gerekir.
Onun Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi üzerindeki etkisi, o denli güçlü olmuştur ki, kendisinden sonra,
Avrupalı bazı eğitimcilerin Türkiye’ye davet edilmesine yol açmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: iş
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eğitimci Alfred Kühn, okul mimarı Ernest Egli, İş Üniversitesi kurucusu Omar Buyse, kız sanayi okulları
kurucusu Mathilde de Boccard.
Dewey’in bilgi kaynağını pragmatizm oluşturur. Onun pragmatizmi, eylemi sonuçlarıyla değerlendiren ve
onlara sağladığı fayda açısından bakar. Dewey pragmatizme, experimantalizm (deneycilik) ve
instrumentalizim (araççılık) gibi anlayışlar eklemiştir (Yeşiltaş ve Kaymakçı, 2009,
https://archive.org/stream/ExperienceAndEducation/dewey2#page/n0/mode/2up). Dewey’e göre
gerçek bilgi, çevremizdeki sorunsal bir durumdan doğduğu için, yaşamsal bir değere sahiptir. Yaşam ise
akıcı bir hareket, fikirlerimiz de birer alettir. Fikirlerin alet görevi de, deneyimlerimizin bir parçasından
diğer parçasına bizi taşımakla gerçekleşir (Bal, 2010; Efendioğlu ve ark, 2010).
Değişme ve gelişmenin sürekliliğine inanan Dewey, eğitimi de buna göre, sürekli değişme ve gelişme
temelinde, sosyal süreç, kurum olarak; toplumun küçük bir modeli şeklinde tanımlar. O, Aktif okulu
benimserken; özgürlük/kültür, demokrasi/eğitim, okul/toplum, tecrübe/eğitim kavramlarını yan yana
getirir. Yan yana gelmiş bu kavramlar, bir birinin karşıtı değil, belirleyicisidir. Kavramlar aralarında geçiş
ile süreklilik bulundurur. Buna göre, ruh ve beden de birbirini fonksiyonel şekilde bütünleyeceğinden;
her davranışın hem ruhsal, hem bedensel yanı vardır (Yeşiltaş ve Kaymakçı, 2009, Bal, 2010).

Problem Durumu
Çalışmanın problem cümleleri, Dewey’nin Türk Eğitimi’ne önerdiği konu ya da görüşlerinin üzerinden 90
yılı aşan bir sürenin geçmiş olması; bu eğitim önerilerinin önemlerinin yitirmesine mi yol açmıştır? Yoksa
önem, halen sürmekte midir? şeklindedir.
Problem cümlelerine yanıt oluşturacak bulgular, Milli Eğitim Bakanı'nın davetiyle 1924’de Türkiye’ye
gelen, Dewey’nin Türk eğitim sistemi için alınması gerekli önlemleri belirten eğitim raporları ile Bazı Türk
eğitim bilimcilerin ve eğitim uygulayıcılarının görüşlerine başvurularak sağlanmıştır.

Yöntem
Çalışmada bütüncül yaklaşım benimsenerek betimsel yöntem kullanılmıştır. Buna göre, araştırma
öznelerinden doğrudan veri elde edilmesinin mümkün olmadığı, deneysel olmayan durumlarda
kullanılan doküman analizi esas alınmış ve değerlendirmeler buna göre yapılmıştır (Küçük ve Aycan,
2014).

Bulgular
Dewey, Türk eğitim sistemiyle ilgili inceleme sonuçlarını; biri Türkiye’de iken, diğeri Amerika’ya
döndükten sonra gönderdiği raporlar şeklinde sunmuştur. İki ayrı rapor da, tek rapor şeklinde birleştirilip
değerlendirilmiştir. İlk raporunda, bütçeye konulması gerekli ödenekle ilgili acil önerilerini ‘muhtıra’
başlığı ile belirtip, Türk eğitim bütçesini ele almıştır. Dewey, bütçeye ödenek konulmasını gerektiren
konuları ise; okul binalarının yapımı ve donatımı için uzmanlar ile çeşitli bilim dallarında uzman
öğretmen, okul müdürü, öğretim müfettişi yetiştirilmesi, meslek okullarında meslek dersleri programını
hazırlayacak şubenin kurulması, gezici kitaplıkların oluşturulması ve elemanların yetiştirilmesi şeklinde
belirtmiştir.
Anlaşıldığı gibi Dewey’in eğitim önerileri, dönemin Türk toplum yapısının temel ihtiyaçlarını karşılayacak
bir eğitim sistemini öngörmektedir. Dewey diğer raporuna,’eğitimin en önemli problemi’ şeklinde
belirttiği, eğitim programı ile ilgili önerileriyle başlamıştır. Buna göre eğitim programı, Bakanlıkta yetkin
kişilerden oluşturulmuş komisyonlarca, öğrencilerin kişisel etkinliklerini teşvik edecek şekilde
hazırlanmalı, bölge koşullarına göre düzenlenmeli, programlar çocuğa görelik ilkesini benimsemeli ve bu
program kişilerin değişmesinden etkilenmemesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul
edilmelidir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgüt yapısında ise, açık ve yalın eğitimi benimsemiş, öğretmen örgütlerinin
önerilerini değerlendiren, yöresel koşullardan sürekli bilgi toplayan istatistik, personel gibi şubeleriyle;
okul, öğrenci ve öğretmeni esas alan, onlara düşünsel rehberlik eden, esin kaynağı olan, çeşitlilikte birliği
arayan bir Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapılandırılmasını önermiştir. Kısaca Bakanlık, eğitimle ilgili yayınların
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takipçisi olmalı, bunları kütüphanecilik faaliyetleriyle öğrencilerle halka, bürokrasinin olumsuz
uygulamasına girmeden, esnekliği gözeten bütünlük anlayışında ulaştırmalıdır.
Öğretmenler liyakate göre, toplumsal cinsiyet dikkate alınarak oluşturulmalı, bilim dallarında
uzmanlaştırılarak yetiştirilmeli, sorunları, ‘öğretmenler nasıl olursa, okullar da öyle olur’ ilkesi gözetilerek
çözümlenmelidir. Bunun için, öğretmenlerin ücretleri yükseltilmeli, ailelerinin parçalanmasına izin
verilmemeli, lojman temin edilmeli, daimi kadrolara atanıp, terfi etmeleri sağlanmalıdır. Her okulda ‘on
beş günde bir’ toplanan öğretmenler, dersleri nasıl işlediklerini, ne gibi sonuçlar aldıklarını
değerlendirmelidir. Öğretmenlerin yetiştirilmesiyle, terfi ettirilip yükseltilmelerinde; Bakanlıkça yapılacak
bir sınavla, yurt dışına gönderilme esas alınmalıdır. Yine öğretmenler beş, altı yılda bir, Türkiye’de veya
yurt dışında, masrafları Bakanlık tarafından karşılanmak üzere, bir yıl hizmet içi eğitim görmelidir. Türk
toplumunun önemli kesimini oluşturan köy hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenler de
yetiştirilmelidir. Örneğin, anaokulu, beden eğitimi, el işi, müzik, resim, spor, halk sağlığı alanlarında
öğretmenlerle, okul müdürleri ve müfettişler yetiştirilmelidir. Okulların küçük onarım, bakımları için,
okul müdürlerine harcama yetkisi verilmelidir.
Yaşam, iş ve eğitimi öğrencilerin ayrılmaz parçası olarak belirten Dewey öğrencileri, okul idari işleri ile
disiplin suçlarını inceleme ve değerlendirmede de görevlendirilmelerini teklif etmiştir. Genelde düşünsel
ve uygulama merkezli okullar öneren Dewey, bu okulların görevlerini de belirtmiştir (Yeşiltaş ve
Kaymakçı, 2009).
Okullar, teknik etkinliklere süreklilik kazandırıp, yön veren ve topluma da bu konuda rehberlik ettiği gibi;
ona karşı ahlaki sorumluluk da taşıyan, sosyal çevre şeklinde toplum merkezinde yer almalı, her tür ve
kademesinde, genel eğitim politikasıyla felsefesini benimsemiş olmalıdırlar. Dewey söz konusu okulları,
ilkokullar ile diğer okullar başlıklarında toplarken; meslek okulları, lise ve öğretmen liseleri, yüksek
okullarla, üniversiteler ve darüleytam (öksüz, yetim çocukların bakım ve mesleki eğitimlerinin verildiği
yer)’ ların nasıl yapılandırılmaları gerektiğini belirtmiştir (https://www.turkcebilgi.com/darüleytam).
Öğrencilerin içten denetimini benimsemiş, onlara toplu yaşamayı disipline çeviren bir okul disiplini
önermiştir. Sağlıklı yaşam için, okullara sağlık bilgisi dersleri konulmasını ve okul doktorlarının
görevlendirilmesini, ilkokulların ilk sınıflardaki öğrencilerle sağlık konuları işlenirken, bu konuların sohbet
şeklinde yapılmasını belirtmiştir. İstanbul güzel sanatlar okulundan övgüyle söz eden Dewey, bu okulun
da sınıf, atölye, sergi salonu ile modellere acil ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Dewey matbaanın
eğitimdeki önemini vurgulamıştır.
Özel okulların resmi okullara göre, eğitim uygulamalarında daha esnek, girişimci ve yeniliğe açık
olduklarını; resmi okulların özel okullarla yakın ilişkide bulunarak, eğitimdeki farklı uygulamaları resmi
alana da aktarmalarını önermiştir.
Yabancı okulların programlarındaki kültürel farklılıklar, konferans ve tartışmalarla resmi okullara
taşınırsa, bir tür kültürlerarası diyalog yaratılacağı gibi, özellikle yurt dışına gidecek Türk öğretmenlerin
bundan yararlanabileceğini belirtmiştir (TBMM Raporu).

Tartışma
Dewey tekrar okunduğunda ve Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitim problemleriyle ilgili
çalışmalar değerlendirildiğinde, Dewey’in eğitim programından, okul, öğretmen ve öğrencilere, yönetim
ve denetim sorunlarıyla ilgili olarak önerdiği pek çok eğitim probleminin çözüm beklediği görülür.
Örneğin, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği, öğretmen yetiştirme sorunu, 1924’den 1934, 1936, 1948,
1968, 2005 ve günümüz eğitim programlarında farklı yaklaşımların benimsenmesi ile kütüphanecilik
sorununun bile tam çözümlenememiş olmasıdır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın zenginleştirilmiş
kütüphane
projesi,
kütüphane
sorunun
çözümü
için
ümit
vericidir
(http://dhgm.meb.gov.tr/dosyalar/ZK%C3%BCt%C3%BCphane_2017_yili_sartnamesi.pdf). Diğer yandan
Her ne kadar Dewey’e, Köy Enstitüleri uygulamasına yol açan önerisi ile öğretmenleri geldikleri köye geri
göndererek, Türkiye’yi kapalı toplum yaptığı eleştirileri de yapılmış olsa da (Bal, 2010); Köy Enstitüleri’ne
dünya klasikleri okunma zorunluluğu getirilerek, bir okur-yazar kitlesi oluşturulma çabası dikkati çeker.
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Kısaca Dewey raporunun Türk eğitim sistemine en önemli yansıması, eğitimde fırsat eşitliğini gözeten
Köy Enstitüleridir. Bu durum, Dewey’in 1945’de tekrar Türkiye’ye geldiğinde, Hasanoğlan Köy
Enstitüsünü incelediği sırada düşüncelerini ‘benim düşlediğim okullar, Türkiye’de köy enstitüsü olarak
kurulmuştur’ şeklindeki sözlerinden ve Köy Enstitüleri sistemini dünyadaki gelişmekte olan ülkelere de
önermiş olmasından anlaşılır (Ata, 2001).
Dewey’in bir başka önemli katkısı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Talim veTerbiye Kurulunun bilimsel anlamda
kurulması ve pragmatizm yaklaşımını Türk eğitim sistemine kazandırmasıdır. Onun demokrasi ve eğitim
ile ilgili önermelerinin de güncelliğini koruduğu belirtilmiştir (Özsoy, 2009). Üklen'e göre (1999) Dewey,
1926'da Talim ve Terbiye Heyeti Başkanı, 1930'da Maarif Vekaletinde Müsteşar, 1948'de Gümrük ve
Tekel, 1949'da İçişleri Bakanı görevlerinde bulunan, felsefeci Mehmet Emin Erişirgil (Durmaz, 2012,
http://mehmeteminerisirgil.kimdirkimdir.com), Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü,
Başmüfettişlik, Öğrenci Müfettişliği, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı ve 1950'de de Milli Eğitim Bakanı görevlerinde bulunan (Karakök,2011), Dewey'in
yazılarından çeviri yapan Hüseyin Avni Başman (http://www.biyografya.com/biyografi/13584), Tatbikat
Mektebi Müdürü, Millî Eğitim Bakanı Müsteşarı, eğitim bilimci İhsan Sungu (Ata,2003) gibi eğitimciler
aracılığıyla Dewey, Türk düşünce hayatında ve Türk eğitim sisteminde oldukça etkili olmuştur.

Sonuç ve Öneriler
Dewey’nin görüşlerinin kaynağını, pragmatizm oluşturur. Ancak O pragmatizmi, eğitim ve toplum
hayatına instrumentalism ve experimentalism şeklinde uygulamıştır. Çocuğun dinamik bir varlık olarak
gelişmesini, değişme temelinde alan Dewey pragmatizmindeki eğitim; tecrübe-eğitim, demokrasi-eğitim,
okul-toplum diyalektiğinde, oyun şeklindeki işe dayalı, süje ile objenin fonksiyonalist ilişkisinde
gerçekleşen eylemle, yaşam demektir.
Dewey ile birlikte, eğitimde ‘çocuğa görelilik’ ilkesi, ‘yaparak yaşayarak, iş başında eğitim’ uygulamasının
Türkiye’ye benimsetilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç en çok, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati
tarafından gerçekleştirilmiştir (Akyüz,2015). Dewey' nin bu görüşünü ülkemizde benimsemiş eğitimciler,
okullarda yapılandırmacı yaklaşımı önermişler ve zaman içerisinde bu yaklaşım, tüm eğitim kurumlarında
uygulamaya konulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın misyonu da, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve
becerilerle donanmış; millî kültür ile demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmek
şeklindedir (http://www.meb.gov.tr/vizyon-misyon/duyuru/8851).
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ÖZET

Türkiye'nin modern toplum inşası olan Cumhuriyet projesi, eğitimi toplumsal değişimin temel araçlardan biri olarak
kabul eder. Bu süreçte eğitime verilmiş görev, toplumsal dönüşümün önüne çıkan engelleri kaldırmaktır. Söz
konusu düşünceyi hayata geçirmek için, 17 Temmuz 1939'da bilim insanlarının, eğitimcilerin, yazar ve sanatçıların,
Türk eğitim sisteminin ilkelerini belirlemek üzere Ankara'da bir araya geldiği, Birinci Maarif Şurası toplanmıştır.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in başkanlığında gerçekleşen Şura'nın en önemli gündem maddesi,
'kırsal kesimdeki halkın eğitimi' olarak belirlenmiştir. Söz konusu eğitim "millet olma, insan olma seferberliği"
sloganıyla, Köy Enstitüleri vasıtasıyla başlatılmıştır. Zamanında büyük umutlar bağlanan, günümüzde de bir yandan
kuruluş günleri kutlanırken, diğer yandan ilgili sivil toplum kuruluşlarınca yeni nesillere eğitim ideallerini tanıtmaya
çalışılan Köy Enstitülerinin yeniden değerlendirilmesi önemlidir. Araştırmanın problem cümlesi, "Bir eğitim
ütopyası olarak kurulan Köy Enstitüleri, bu görevlerini yerine getirebilmiş midir?" şeklindedir. Çalışmada, bütüncül
yaklaşım benimsenmiş, birçok eğitimcinin de kullandığı doküman analizinden yararlanılmış ve konuyla ilgili
dokümanlar sistematik bir şekilde incelenmiştir. Buna göre Köy Enstitüleri, Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanı ve
İsmail Hakkı Tonguç’un da İlköğretim Genel Müdürü olduğu dönemde, 17 Nisan 1940 tarihinde ve 3803 sayılı
kanunla, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dengeli dağılımı esas alacak şekilde kurulmuştur. Birçok araştırmacıya göre
okulların en belirgin özelliği, ülkemiz koşullarına uygun ve çağdaşlaşma yolunda topluma yol gösterici olmasıdır. Bu
kurumlardaki katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı ile ders programları, uygulanan eğitim yöntem ve ilkeleri pek
çok ülkenin ilgisini çekmiştir. Köy Enstitülerinde kültür, ziraat ve teknik derslerin yanı sıra güzel sanatların her
alanında gösterilen çabalar, aynı zamanda Türk toplumunun çağdaşlaşmasının da göstergesi olmuştur. Sonuç
olarak, eğitim sorunlarının kökenine indiği için UNESCO tarafından dünyaya örnek gösterilen Köy Enstitüsü
hareketi, gerek düşünce biçimi, gerekse ilgi alanları bakımından tümüyle ulusal bir hareket olduğundan, kültürün
yerel kalmış birçok yanının ulusallaşmasına, hatta evrenselleşmesine hizmet etmiştir. Bu eğitim modeli günümüz
koşullarına göre düzenlenebilirse, kentlere göç ettikleri halde kentle bütünleşemeyen ya da kentlileşemeyen
gençlere; eğitimde fırsat eşitliğinin yanı sıra, kendilerini gerçekleştirme olanağını da sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: eğitim, fırsat eşitliği, köy enstitüleri
ABSTRACT
A Sample for Equal Opportunity in Education: Village Institutes. Republic project of Turkey for founding modern
community has accepted education as primary tool one of social change. The duty imposed to education within
that period was eliminating barriers concerning social change. First Board of Education congregated in Ankara
on17 July 1939 with scientists, educators, writers and artists for put the project into practice. Head of Board was
Minister of National Education Hasan Ali Yücel and most important agenda topic was public education in
countryside. This education has been started by Village Institutes with slogan of campaign with to be nation, to be
human. It is important reconsideration of Village Institutes. Nowadays training ideals of the Institutes try to
explain to new generations by concerning nongovernmental organizations and establishment days celebrate.
Problem statement of the study is "Did perform Village Institutes founded as an education utopia, duties? In the
research, it has been indigenised integrate approach and relevant documents investigated systematic by
document analysis. Accordingly, Village Institutes have been established in different region of Turkey as evenly on
17 April 1940 with the law no 3803 period of Minister of National Education Hasan Ali Yücel and General Director
of Primary Education. According to many researchers, the most typical characteristic of the Institutes is instructive
to public on course modernization. Democratic administrative mentality and academic programs of the schools
have been excited many countries interest. Efforts like culture, agriculture, technical courses and arts in all areas in
Village Institutes were modernization indicator of Turkish society. Eventually, Village Institutes are entirely a
national movement and it has been shown as an example to the world by UNESCO for get to the root of the
education problem. Equal opportunity in education and enable self realization for young men not urbanizing
migrating to the cities will provide if this education model is arranged.
Keywords: education, equal opportunity, village institutes
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Giriş
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türk insanının aydınlanması için uygulamaya çalışılan en önemli
devrimlerden biri, Köy Enstitülerinin kurulmasıdır. 1923-1946 yılları arasında birbirini tamamlayan beş
eğitim seferberliği gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 1.Okuma-Yazma Seferberliği, 2. Halk Eğitimi Seferberliği,
3. Köy Eğitimi Seferberliği, 4. Mesleki ve Teknik Eğitim Seferberliği ve 5. Çeviri ve Yayın Seferberliğidir.
Köy Enstitüleri bu seferberliğin bir parçasıdır. Köy Enstitülerinde eğitimi, yoktan var eden, kurumları
kendi olanaklarıyla ayakta tutan, verimli çağdaş bir eğitim anlayışı vardır. Mustafa Kemal Atatürk
önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, ülkenin aydınlanma devrimini sürekli kılmak ve kırsal
alana ulaşmasını sağlamak için, dahice bir buluşla gerçekleştirdikleri eğitim biçimi olan Köy Enstitüleriyle,
ülkemize yararlı büyük bir atılım sağlamıştır.
1935’te nüfusumuz 16 milyonun üzerindedir ve bunun yüzde 80’i kırsal kesimde yaşamaktadır. 40 bin
köy, 25 bin mezra, oba, çiftlik gibi köy-altı yerleşim birimi vardır. İstenilen düzeyde okul, öğretmen ve
para yoktur. Nüfusun yüzde 80’i okur yazar değildir. Ülke nüfusunun çoğunluğu yalnız eğitimde değil,
genel kültür, inanış, sağlık, tarım, hayvancılık, teknoloji ve üretim yönünden de çağdışı koşullar içindedir.
Köylü olan kesimin okuma-yazma oranı sadece yüzde 14’tür. Öğrenim sorunu kentlerde yüzde 75
çözümlenmişken, kırsal alanın ancak yüzde 15’i eğitim görebilmektedir (Gökçora, 2007).
Vatandaşın eğitim hakkını kullanabilmesi için, ilk görev devlete düşmektedir. Köy Enstitülerinin bölgesel
kurumlar oluşu, eğitimde fırsat eşitliği hakkını kullanmada köy çocuklarına büyük bir kolaylık sağlamıştır.
Bu durum, özellikle ortaöğretime geçişte önemlidir. O dönemde ne yapılırsa yapılsın, herkes
ortaöğretime geçemeyeceğinden, yapılan sınav yöntemi ile eğitim hakkını kullanmada eşitlik ilkesine
imkan yaratılmıştır. İzmir'in bir köyündeki çocukla Hakkari'nin köyündeki çocuk yarıştırılmamıştır. Çünkü
seçme, bölge içindeki köy çocukları arasından yapılmaktaydı (Aydoğan, 2006).
Köy Enstitülerinin kuruluş amaçlarından biri, köyün ve köylünün bilinçlendirilmesi, köy ile kent arasındaki
farkların ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca o dönemde eğitim için büyük bir mesele olan öğretmen
eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerekiyordu. Köy Enstitülerinin kurucusu olarak anılan İsmail Hakkı
Tonguç, dönemin İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Kendisine, “Köyde Eğitim“
programını hayata geçirme yetkisi ve görevi verilmişti. O, yaptığı incelemelerde özellikle köylerde okuma
yazma oranının yok denecek kadar az olduğunu ve nüfusun çoğunluğunun yaşadığı köylerde her yönden
kalkınmanın olması gerektiği düşüncesiydi ve kendisine verilen bu görev, bu düşüncesini uygulama fırsatı
yaratmıştı (Türkoğlu, 1997, akt. Elpe, 2014).
Köy Enstitülerinde, dönemin gerektirdiği teknik bilgi ve becerileri kazandıran derslerin yanında; Türkçe,
Resim-İş, El Yazısı, Müzik, Beden Eğitimi ve Ulusal Oyunlar derslerinde estetik eğitim anlayışı egemen
olmuştur. 1947 tarihli Köy Enstitüleri Programıyla iş okulu ilkelerinden uzaklaşılmışsa da, enstitülerin
kuruluşuna İlköğretim Genel Müdürü olarak katılan İsmail Hakkı Tonguç’un kitaplarında ifadesini bulan
sanat eğitimi anlayışı etkinliğini sürdürmeye devam etmiştir. Köy Enstitülerinde, sanat eğitimiyle
donanımlı yetkin öğretmenler yetiştirildiği gibi, bu öğretmenlerin arasından çok sayıda sanatçı da
çıkmıştır (Ervin, 2006).
Köy Enstitüleri, Anadolu’nun kırsal kesimlerinin koşullarını taşıyan bir çevre içinde kurulmuşlardır.
Başlangıçta, dersliği, işliği, yatakhanesi, mutfağı, yemekhanesi, kısaca her şeyi ile içinde yaşayanlarca
kurulacak olan Köy Enstitüsünün, yaşayabileceği koşullarını kendinin oluşturması yoluyla, köylüye bu
yönde örnek teşkil edilmesi amaçlanmıştı. İkinci olarak, Köy Enstitüleri, mezun edecekleri öğrencilerini
yapay koşullar içinde yetiştirmek yerine, çalışacakları ortamı, yetişmeleri sırasında oluşturarak, doğal
koşullar altında yetiştirmeyi yeğlemişlerdir. Hayatla okulu bir arada yürütmek bakımından bu fikir, Köy
Enstitülerinin ekonomik kalkınmada çok önemli etkisi olabilecek bir yönünü teşkil etmektedir. Enstitüler
merkezlerden uzak bölgelerde kurulmuştur. Yalnız zirai üretim bakımından değil, fakat aynı zamanda
sanayi üretimi bakımından da günlük ihtiyaçlarının çoğunu kendileri sağlamak zorundaydılar. Buna göre
kendi değirmen ve fırınlarını kuran, üretim kooperatifleri oluşturan, yol yapan, elektrik santralleri kuran
Köy Enstitüleri örnek gösterilebilir. Köy Enstitüleri'nde takip edilen eğitim, işliklerde sanat çalışmaları,
teorik bilgiler de tek kitaba bağlı kalmayıp; çeşitli kaynaklardan faydalanma, serbest tartışma, çevreyi

Sayfa 51

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

inceleyip, çevre ihtiyaçlarına yönelme amacı böyle bir ihtisaslaşmayı ve öğrencilerin kabiliyetlerine göre
işe yönelmelerini kolaylaştırıyordu.
Köy Enstitüleri, Türkiye’yi Atatürk Devrimleri'nin Türkiye’si yapmayı hedefleyen eğitim kurumları olarak
değerlendirebilir. Köy Enstitüleriyle ekonomik ve toplumsal kalkınma birlikte hedeflenmiş ve Türk
köylüsünün üzerindeki bilgisizlik, cahillik örtüsü kaldırılmaya çalışılmıştır. Çünkü okuryazar olmayan bir
toplum ile Köy Enstitüleri'nin hedefi olan çağdaş uygarlığa ulaşılamazdı. Köy Enstitüleri ile bu eksiklik
giderilmeye çalışılmıştır. Tarımsal ekonomiye dayanan, işbölümünün gelişmediği ve kalabalık feodal aile
yapısının yaygın olduğu Türkiye’deki köylerin, her alanda olduğu gibi eğitimde de geri kaldığı tarihsel
gelişim süreci içinde görülmektedir. Buna ilişkin birçok eğitimci ve devlet adamı öneriler sunmuş,
raporlar hazırlamış; köylerde sosyal, ekonomik ve siyasal geri kalmışlık sorununun çözümlenmesi için,
köye ilişkin öğretmen yetiştirme modelleri önermişlerdir (Kapluhan, 2012).
Köy Enstitüleri, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı, ders programları ve uygulanan eğitim yöntem
ve ilkeleri ile pek çok ülkenin ilgisini çekmiştir. Köy Enstitülerinin güzel sanatlarla olan bu yakınlaşması
sonucunda ülkemiz edebiyat, müzik ve görsel sanatlar alanında pek çok sanatçı kazanmıştır. Bir toplum
çağdaşlaşma yolunda, sahip olduğu sanat ve kültürel zenginliğiyle ilerleyebilir. Köy Enstitüleri ve
yöneticiler sanatın bir toplum için gereklilik olduğunun bilincindedirler. (Tunç, 2009).
Köy Enstitüleri ile getirilen eğitim politikası kadın ile erkek arasında var olan cinsiyete dayalı eşitsizliği
azaltıyordu. Yalnız köylü erkekler değil, köy kızları ve kadınları da toplumun gereksinmeleri ve kendi
beklentileri doğrultusunda çağdaş alışkanlıklar, beceriler kazanacaktı. Yeni açılacak kurumlara yeterince
kız öğrenci alınarak, eğitim tarihinde ilk kez köy kızları ve erkekleri devlet eliyle ileri öğrenim olanağına
kavuşuyordu. Yeni örgütlenmede okulsuz köy kalmayacağı gibi, kız-erkek tüm çocuklar ve erişkinler bu
eğitim çarkından geçirilecekti. Ekonomik ve sosyal olanakları eşit olmayan toplum kesimleri arasında
eğitimde fırsat eşitliği yaratmak kolay değildi. İşe köyden başlamanın anlamlarından biri, eğitim hizmetini
köylünün ayağına götürerek, onların olanaksızlığını azaltmaktı. Kitleyi gerçek bir eğitimden geçirebilen
politikalar demokratikleşmeyi de birlikte getiriyordu. Türkiye’nin o günkü yeni eğitim politikası, eğitim
görmeyen yüzde seksen nüfusa böylesine bir donanımla yönelirken, demokratlaşmayı da içinde
taşıyordu (Kaan, 2004, akt. Kartal, 2008).
Köy Enstitülerine öğretmen yetiştiren kuruluşlar olarak bakmak yanlıştır. Bulunduğu çevreyi araştıran,
geliştiren ve çevrenin kalkınmasını da üstlenmiş kurumlar olarak bakmak gerekir. Bu okullar kırsal yörede
toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı sağlayarak, bu alanda ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmek
için kurulan yapılar olmuştur. Bu dönemde köy çocukları eğitildikten sonra köylerine tarımda, sanatta ve
sağlık alanlarında öğretmen olarak ve köyün/köylünün kalkınmasına gelişmesine katkıda bulunmuşlardır
(Kartal, 2008).

Problem Durumu
Köy Enstitülerinde sağlanan eğitimde fırsat eşitliğini açıklamayı amaçlayan bu çalışmanın problem
cümlesi: "Köy Enstitüleri eğitim verdikleri dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmiş midir?"
şeklindedir.

Yöntem
Betimsel yöntemin kullanıldığı bu nitel araştırmada, bir durum saptaması gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve
Şimşek, 2008). Çalışmada bütüncül yaklaşım benimsenmiş, elde edilen dokümanlar sistematik olarak
incelenmiştir (Karadağ, 2010). Doküman incelemesi; kitap, makale, bildiri gibi, konuyla ilgili bilgelerin
belgelerin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca Köy Enstitüsü mezunu bir çift ile yapılan mülakat da içerik
analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular
Bu araştırmada, Köy Enstitülerinde sağlanan eğitimde fırsat eşitliğini göstermek amacıyla, bu okullardan
mezun bir çift ile söyleşi yapılmıştır. Mezunlardan H. Ç. Gönen, D. Ç. ise Kızılçullu Köy Enstitüsü’nden
mezundur.
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Dudu Hanım, Kızılçullu Köy Enstitüsü’ne gelişini şöyle anlattı. "12 yaşında köyde ilkokulu bitirdim. Babam
okutmak istiyor, annem ise gurbetten korkuyordu. 1940 yılında, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı bir köyden,
Kaklık köyündeki tren istasyonuna eşek sırtında geldik. Annem beni trene bindirdi ve ayrıldı. Biletçi
geldiğinde, "talebelerin burada işi yok!" deyip, beni 2. mevki kompartımana yerleştirdi. Oradaki bir
bayan öğretmen bana sahip çıktı ve Aydın'a kadar bana eşlik etti. Aydın'dan sonra da, aynı trende
ailesiyle yolculuk yapan bir mühendis bana sahip çıktı. Sabahın üçünde tren, Kızılçullu (şimdiki İzmirŞirinyer) istasyonuna ulaştı; ben indim. Dut ağaçlı bir yola girdim. Elektrik var ama kandil gibi yanıyor.
Baktım, bu yolda araba işlemez, burası okul olamaz diye düşündüm. Zaten köydeki öğretmenim de,
gideceğim okulun giriş kapısının üzerinde araba tekerleği büyüklüğünde saat olacağını söylemişti. Bu
saati arayarak çift kapı görünen bir yola girdim; saati gördüm. Böylece okula ulaştım. Karşıdan bir ağabey
geldi ve bana nereden geldiğimi sordu. Geldiğim yerden, diyerek tersledim. Sonra, kapıcıyı gördüm. Ona
Denizli-Çal'dan geldiğimi söyledim. Kapıcı kızlar kısmını tarif etti ama saat çok erken olduğundan herkes
uyuyordu. Bahçede sandalyede oturdum. Biraz sonra bir kız gelip musluğu açtı. Ben o güne kadar musluk
görmemiştim. Kızlar binasının kapısı açıldı, etraf kalabalıklaştı. Bir abla ile tanıştım, bana hangi dersleri
sevdiğimi sordu. Ben de matematik dedim. Hep birlikte kahvaltıyı hazırlaydık. Sonra Müdür beni çağırttı
ve tanışmamızın ardından "gözünü kapat, haritada köyünü göster" dedi. Köyümü hemen gösterdim.
Okulda tatil yoktu. İlk yıl, o yıl okulda 72 kız vardı. Ertesi yıl bu sayı 200'ü geçti. Bir gün, dikiş öğretmeni;
"kim güzel önlük dikerse, İsmet İnönü geldiğinde kahveyi o verecek" dedi. 200 kız arasında yarış başladı.
Beyaz patiskadan fırfırlı, iki cepli bir önlük diktim. Önlük çok beğenildiğinden kahveyi ben sundum."
Himmet Bey de, Gönen Köy Enstitüsü’ne gelişini şöyle anlattı. "Enstitü sınavına girdim ve kazandım.
Babam keçileri sattı. Parayı kuşağına bağladı. Kaklık'tan bindiğimiz trenden Isparta'da indik. Bir handa 25
kişi ile birlikte uyuduk. Sabahleyin Gönen'e eşekle gittik. 8 Nisan 1941 günü okula ulaştık. Öğrenimimiz
sırasında İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç sık sık okulu ziyaret ettiler. Cumartesi
öğleden sonraları serbest kürsüde herkes sorununu aktarırdı, akşamları eğlence düzenlenirdi. Her ay en
az bir kitap özeti veriliyordu. Kendi kendime İngilizce öğrendim. Mezun olduktan sonra köyümüze
döndük. 1949 yılında Dudu Hanım ile evlendik. Uzun yıllar köyümüze hizmet ettikten sonra, 1957'de
İzmir'e geldik. Enstitüden kazandığım bilgilerle inşaatçılığa başladım. Apartmanlar inşa ettim. 1977'de
emekli oldum."
Dudu Hanım ve Himmet Bey'in söyleşide yer alan cümleleri kodlandığında, hepsinin fırsat eşitliği
temasında toplandığı saptanmıştır. Başka bir deyişle, Anadolu'nun kırsal kesimlerindeki yetenekli
çocuklar, elde ettikleri fırsatlarla yetişmişler ve ülkelerine hizmet etmişlerdir. Fakir çocuklara eğitimde
yeni umut kapıları açıldığı gibi, yaklaşık 80 yıl önce kızların da okuyabilmesi olanağı sağlanmıştır. Ayrıca
görüşülen kişilerin konuşmalarından ülkenin o dönemdeki yoksulluğu, köylerde yaşayanların temel
birçok şeyden mahrum olduğu anlaşılmaktadır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
UNESCO tarafından geri kalmış ülkelere eğitim modeli olarak sunulan Köy Enstitüleri, tüm dünyanın
ilgisini çekmiştir. Hasan Ali Yücel'in "büyük işler yapacak insanlar yaratmak" olarak ifade ettiği eğitim
anlayışı, Köy Enstitülerinde vücut bulmuştur. Farklı bölgelerde yaşayan, düşük ekonomik koşullara sahip
başarılı kız ve erkek öğrencilerin kendi yetiştikleri bölgelerde öğretmenlik yapmaları, kazandıkları yan
mesleklerle kırsal kesimdekilere yardımcı olmaları, Cumhuriyetin önemli kazanımlarındandır. Sonuç
olarak eğitimde fırsat eşitliği, daha 1940'lı yıllarda Köy Enstitüleri ile sağlanmıştır.
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ÖZET
Ders kitapları, öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı ve düzenli bir biçimde inceleyip
açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren ve eğiten temel araçlardır. Fen
bilimleri derslerinde de temel kaynak olan ders kitaplarının içerdikleri etkinliklerin bilimsel süreç becerileri
açısından zengin olması istenilen bir durumdur. Bilimsel süreç becerileri, bilgiyi yapılandırmada, problemler
üzerinde düşünüp sonuçları işleme dökmede kullandığımız düşünme becerileridir. Bu alan gözlem yapma, ölçme,
sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve
kontrol etme, deney yapma gibi becerileri kapsamaktadır. Bilimsel süreç becerileri, temel ve üst düzey beceriler
olarak iki grupta incelenmektedir. Bu çalışmada, ortaokul fen bilimleri ders kitaplarındaki mevcut etkinliklerin
hedef aldığı bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokullarda ders kitabı olarak okutulmakta olan dört adet
fen bilimleri ders kitabı (5-8. sınıf) incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi benimsenen çalışmada veriler doküman
analizi yöntemiyle elde edilmiştir. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin analizini kapsar. Ders kitaplarında yer alan etkinliklerin hedefledikleri bilimsel süreç becerileri
iki araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Daha sonra iki kodlayıcının analizleri arasındaki tutarlılık incelenmiş ve iki
kodlayıcı arasındaki ölçüm güvenirlik katsayısı Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılarak 0.80
olarak hesaplanmıştır. Analizlerin sonucunda temel ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri sırası ile 5. sınıfta %
27.70 ve % 22.32, 6. Sınıfta % 40.13 ve % 49.03, 7. Sınıfta % 12.98 ve % 15.08, 8. sınıfta % 19.18 ve% 13.56 olarak
tespit edilmiştir. Çalışma sonunda Fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinliklerin hem temel ve bütünleştirilmiş
bilimsel süreç becerileri yönünden zenginleştirilmesi gerektiği önerilmiştir.
Anahtar sözcükler: fen etkinlikleri, bilimsel süreç becerileri, ders kitapları

Giriş
Fen doğayı ve olayları anlayabilme, çözümleyebilme sürecidir. Fen Bilimlerini ‘bilim’ ve ‘bilimi anlamaya
ve yapmaya yarayan beceriler’ olarak sınıflandırabiliriz. Bilimsel bilgi; hipotez, teori ve kanunlardan
oluşurken; tanımlanan beceriler bilginin elde edilmesi sırasında ihtiyaç duyulan yeterliklerden
oluşmaktadır (Şen & Nakiboğlu, 2014). Bu sürecin gerçekleştirilebilmesi bilimin doğasını anlamaya
bağlıdır. Bilimin doğasının “bilgi” boyutu, bilimsel süreçler sonunda elde edilen bilgi ve bu bilginin genel
yapısıyla ilgilidir (Şahin & Köseoğlu, 2016).
Bilim insanı araştırmacı ve meraklı olmanın yanı sıra, keşfetmeyi sevmeli, başarısızlıkla mücadele
edebilmeli ve yeniliklere açık olabilmelidir. Bu tutumlar ise bilimsel becerilerin temelini oluşturmaktadır.
Bilimsel bilgilerin elde edilmesini sağlayan bilimsel düşünme, sonucunda bilimi doğurur. Eğitim ise bu
davranışları, okul öncesi eğitim uygulamalarından başlayarak örgün eğitimin son kademesine kadar,
sistemli bir biçimde bireylere kazandırmak zorundadır. (Arslan & Tertemiz, 2004)
Bunun fen bilimleri dersi programında hayat bulmuş hali ise bilimsel süreç becerileridir. Bilimsel süreç
becerileri, öğrencilerin bilimsel düşünmenin nasıl olması gerektiğini, araştırmalarında kullanacakları
bilimsel yöntemlerde hangi süreçlerin etkin olduğunu öğrenmelerini sağlar (Karamustafaoğlu ve Yaman,
2010).
Öğrencinin derste aktif olup kendi öğrenme sorumluluğunu alabilmesi bilimsel süreç becerilerini geliştirir
(Arslan & Tertemiz, 2004).
Bilimsel Süreç Becerileri: Bilgiyi yapılandırmada, problemler üzerinde düşünüp sonuçları işleme
dökmede kullandığımız düşünme becerileridir (Tan ve Temiz, 2003). Bu alan gözlem yapma, ölçme,
sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri
değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi becerileri kapsamaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],
2015). Bilimsel süreç becerileri, temel ve üst düzey beceriler olarak iki grupta incelenmektedir.
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Tablo 1.Temel bilimsel süreç becerileri
Temel Beceriler
Açıklama
Gözlem Yapma
Herhangi bir duyu organını kullanarak bir nesnenin veya olayın özelliklerinin
belirlenmesidir (YÖK/Dünya Bankası,1997a).
Sınıflama Yapma
Karmaşık bir sistemi veya bir olayı gruplama yaparak belli bir sisteme getirmektir
(Karamustafaoğlu ve Yaman, 2010).
İletişim Kurma
İnsanların düşüncelerini paylaşma yollarıdır (Dökme, 2005).
Ölçme
Gözlenen veya incelenen değişkenlerin gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle
belirlenmesine ve betimlenmesine denir (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2010).
Uzay-Zaman İlişkilerini
Nesneleri düzlemsel veya üç boyutlu olmalarına göre anlamaya ve anlatmaya
Kullanma
çalışan, bir çalışmanın ürünlerini veya devam eden olgularını tanımlamak için
sayıları kullanma sürecidir (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2010).
Sayıları Kullanma
Sayıları ölçüm yapmak ve sınıflamak için kullanmaktır (Tan ve Temiz, 2003).
Tahmin Yapma
Bir olayın sonucunu önceden edinilen bilgilere göre önceden kestirmektir
(Dökme,2005).
Çıkarım Yapma
Gözlem ve deneyimlerden bir sonuca varmadır (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2010).
Tablo 2.Üst düzey bilimsel süreç beceriler
Üst Düzey Beceriler
Açıklamalar
Problemi Belirleme
Günlük hayatta karşılaşılan sorunları belirleme becerisidir (Aydoğdu, Tatar, Yıldız
ve Buldur, 2012).
Hipotez Kurma
Doğruluğu ispatlanmamış bilimsel varsayımlara dayanan önermedir
(Karamustafaoğlu ve Yaman, 2010).
Değişkenleri Belirleme ve
Deneyi etkileyebilecek tüm etkenleri belirleme ve kontrol altına alınması
Kontrol Etme
sürecidir. Bu süreçte sorulan sorular ve yapılan deneyler fen bilimlerini
somutlaştırabilir (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2010).
Verileri Yorumlama
Bilgileri veya grafikleri en çok duyu organına hitap edecek şekilde düzenlemektir
(Tan ve Temiz, 2003).
İşlemsel Tanımlama
Doğrudan ölçülemeyen özellikleri ölçmede kullanılır (Aydoğdu, Tatar, Yıldız ve
Buldur, 2012).
Deney Yapma
Değişkenler arasındaki ilişki olup olmadığının görülmesi için hipotezlerin
sınanması sürecidir (Dökme, 2005).

Tablo 1 ve Tablo 2’de görüldüğü üzere iki ana başlık altında toplayabileceğimiz bilimsel süreç becerileri;
temel ve bütünleştirilmiş beceriler olarak ayrılırlar. Burada temel süreç becerilerini öğrenmek,
bütünleştirilmiş süreç becerilerinin ön koşuludur.
Derste temel kaynak olarak kullanılan fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinliklerin bilimsel süreç
becerileri açısından zengin olması istenilen bir durumdur. Ders kitapları, öğretim programlarında yer
alan konulara ait bilgileri planlı ve düzenli bir biçimde inceleyip açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi
dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren ve eğiten temel araçlardır (Bakar, Keleş, & Koçakoğlu,
2009).
Bu çalışmanın temel problemi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 2015 yılı ortaokul
fen bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanmış olan 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında okutulan,
ortaokul fen bilimleri 5., 6., 7. Ve 8. sınıf ders kitaplarındaki etkinliklerde yer verilen temel ve
bütünleştirilmiş süreç becerilerini hangi yoğunlukta kapsadığıdır.
Bu temel problem çerçevesinde alt problemler şu şekildedir:
Her sınıfta en çok ve en az gözlenen temel ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri nelerdir?
Temel ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinin sınıflara göre yoğunluğu nasıldır?
Sınıf düzeyinde artış oldukça bilimsel süreç becerilerinde temelden bütünleştirilmişe doğru yönelim
olmuş mudur?
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Yöntem
Nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması
hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım & Şimşek,
2013).

Çalışma Grubu
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri 5., 6., 7. ve 8. Sınıf ders kitapları
oluşturmaktadır. 5.Sınıf Fen bilimleri kitabından (semih ofset yayınları) 40 etkinlik, 6.Sınıf Fen bilimleri
kitabından (fenbil yayıncılık) 67 etkinlik,7.Sınıf Fen bilimleri ders kitabından (sonuç yayınları) 27 etkinlik
ve 8.Sınıf Fen bilimleri ders kitabından (tutku yayıncılık) 30 etkinlik olmak üzere toplam 164 etkinlik
incelenmiştir.

Verilerin Toplanması
Çalışmadaki veriler 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri 5., 6., 7. ve 8.
Sınıflarda okutulan ders kitapları incelenerek toplanmıştır. Burada gözlem yoluyla veri toplama tekniği
olan belgesel tarama kullanılmıştır (Karasar, 2012).
Kitaplarda incelenen etkinlik sayıları: Doku (6.sınıf) 52, MEB (6. sınıf) 80, Pasifik (6.sınıf) 58, MEB (7.sınıf)
77 ve MEB (8.sınıf) 71’dir. Araştırmada incelenen toplam etkinlik sayısı 338’dir.

Verilerin Analizi
Çalışmada ilk olarak kitaptaki her bir etkinliğin içerisindeki bilimsel süreç becerileri belirlenmiştir. Daha
sonra sınıf düzeyinde incelenen etkinliklerdeki temel ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri
tablolaştırılmıştır.

Bulgular
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarda okutulan
ders kitapları incelenmiştir. Burada her sınıf düzeyinde bilimsel süreç becerileri tablolaştırılmıştır.
Tablo 3. Ortaokul fen bilimleri dersindeki etkinliklerin sınıflardaki temel bilimsel süreç becerileri dağılım yüzdesi(%)
T1 Gözlem
T2 Sınıflama
T3İletişim
T4 Ölçme (%) T5 Tahmin
T6 Yorum
Sınıflar Yapma (%)
(%)
Kurma(%)
etme (%)
Yapma (%)
5. sınıf
22.98
1.24
24.84
5.59
20.50
23.60
6. sınıf
17.35
6.80
18.32
4.59
23.47
27.55
7. sınıf
22.86
4.29
28.79
27.14
4.30
27.14
8. sınıf
16.49
2.06
30.93
16.49
4.12
29.90
Toplam
19.92
3.60
25.72
13.45
13.10
27.05

Sınıf düzeyinde bakıldığında 5., 7. ve 8. Sınıflarda en fazla gözlenen temel beceri iletişim kurma iken 6.
sınıfta en fazla gözlenen temel beceri yorum yapmadır. En az gözlenen becerilere bakıldığında 5., 7. ve 8.
Sınıflarda sınıflama, 6. Sınıfta ise ölçme olduğu görülmüştür.
İletişim kurma ve gözlem yapma becerisi tüm sınıf düzeylerinde yüksek görülme oranına sahiptir. Tüm
sınıflar içinde en çok yorum yapma, en az ise sınıflama temel becerisi görülmüştür.
Tablo 4. Ortaokul Fen Bilimleri dersindeki etkinliklerin sınıflardaki bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri dağılım
yüzdesi(%)
B1 Değişkenleri
B2 Hipotez
B3 Verileri
B4 İşe vuruk
B5 Deney
B6 Model
Tanımlama ve
Kurma ve Test
Kaydetme ve
tanımlama (%) Yapma (%) oluşturma
Sınıflar Kontrol Etme (%) Etme (%)
Yorumlama (%)
(%)
5. sınıf
6. sınıf
7. sınıf
8. sınıf
toplam

3.03
6.17
10.81
0.00
5.00

9.09
17.28
0.00
0.00
6.59

21.21
28.40
18.92
31.82
25.09

0.00
3.70
0.00
0.00
0.93

57.58
41.98
56.76
50.00
51.58

9.09
2.47
13.51
18.18
10.81
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Sınıf düzeyinde bakıldığında 5., 7. ve 8. Sınıflarda işe vuruk tanımlama becerisinin hiç görülmediği ortaya
çıkmıştır. Hipotez kurma ve test etme becerisi 7. ve 8. sınıflarda gözlenmemiştir. Model oluşturma 6.
Sınıfta en az gözlenen beceridir. Bütün sınıflarda en fazla gözlenen beceri ise deney yapmadır, en az
gözlenen beceri ise işe vuruk tanımlamadır.
Tablo 5. Ortaokul Fen Bilimleri dersindeki etkinliklerde gözlenen temel bilimsel süreç becerilerinin sınıflardaki
yüzdesi
Bilimsel Süreç
5. sınıf (%)
6. sınıf (%)
7. sınıf (%) 8. sınıf (%)
Becerileri

Temel
Beceriler

T1 Gözlem Yapma

35.92

33.00

15.53

15.53

T2 Sınıflama
T3İletişim Kurma
T4 Ölçme
T5 Tahmin etme
T6 Yorum Yapma
toplam

10.00
32.26
22.50
38.37
27.14
27.70

65.00
28.23
22.50
53.49
38.57
40.13

15.00
15.32
15.00
3.48
13.57
12.98

10.00
24.19
40.00
4.65
20.71
19.18

Tabloya göre gözlem yapma ve iletişim kurma becerisi en fazla 5. Sınıflardaki etkinliklerde gözlenirken en
az 8. Sınıfta gözlenmiştir. Sınıflama, tahmin etme ve yorum yapma becerileri en fazla 6. Sınıftaki
etkinliklerde görülmüştür. Ölçme becerisine ise en fazla 8. Sınıftaki etkinliklerde yer verilmiştir. Gözlem
yapma ve sınıflama becerisi en az 8. Sınıflarda gözlenirken, iletişim kurma, ölçme, tahmin etme ve yorum
yapma becerileri en az 7. Sınıflarda gözlenmiştir.
Tabloya göre gözlem yapma becerisinde sınıf düzeyi arttıkça azalma görülmektedir. Temel bilimsel süreç
becerilerinin 5. ve 6. Sınıf seviyelerinde yüksek; 7. ve 8. sınıf seviyelerinde ise düşük olduğu görülmüştür.
Tablo 6. Ortaokul Fen Bilimleri dersindeki etkinliklerde gözlenen bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinin
sınıflardaki yüzdesi
Bilimsel Süreç Becerileri
5. sınıf (%)
6. sınıf (%)
7. sınıf (%) 8. sınıf (%)
B1 Değişkenleri
18.18
45.45
36.36
0.00
Tanımlama ve Kontrol
Etme
Bütünleştirilmiş
B2 Hipotez Kurma ve
30.00
70.00
0.00
0.00
Beceriler
Test Etme
B3 Verileri Kaydetme
24.14
39.66
12.07
24.14
ve Yorumlama
B4 İşe vuruk
0.00
100.00
0.00
0.00
tanımlama
B5 Deney Yapma
33.04
29.57
18.26
19.13
B6 Model oluşturma
28.57
9.52
23.81
38.10

Deney yapma becerisi dışındaki tüm beceriler 6. Sınıf seviyesinde en fazla gözlenmiştir. Deney yapma ise
5. Sınıf seviyesinde en fazla görülmüştür.
Deney yapma ile verileri kaydetme ve yorumlama becerisi en az 7. Sınıf seviyesinde gözlenirken; hipotez
kurma ve test etme ile işe vuruk tanımlama hem 7. Hem de 8. Sınıflarda gözlenmemiştir. Değişkenleri
tanımlama ve kontrol etme 8. Sınıf seviyesinde gözlenmemiştir.
Bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinin en fazla 6. En az ise 8. Sınıflarda görüldüğünü söyleyebiliriz.
Buradan temel bilimsel süreç becerilerinin sınıflardaki yoğunluğuna benzer sonuç çıkmıştır. Tabloya göre
5. ve 6. Sınıflarda bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerine çok yer verilirken 7. ve 8. Sınıflardaki
etkinliklerdeki yoğunluklarının düşük olduğu gözlenmiştir.
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Tablo 7. Ortaokul fen bilimleri dersindeki etkinliklerin sınıf düzeyine göre temel ve bütünleştirilmiş süreç
becerilerinin yüzdesi
Bilimsel süreç becerileri
5. sınıf (%)
6. sınıf (%)
7. sınıf (%)
8. sınıf (%)
Temel beceriler
70.66
70.22
64.08
68.79
Bütünleştirilmiş beceriler
29.34
29.78
35.92
31.21

5. sınıflarda
görülmüştür.
görülmüştür.
görülmüştür.
görülmüştür.

toplam 159 temel bilimsel süreç becerisi,66 bütünleştirilmiş bilimsel süreç
6. Sınıflarda 191 temel bilimsel süreç becerisi, 81 bütünleştirilmiş bilimsel süreç
7. Sınıflarda 66 temel süreç becerisi, 37 bütünleştirilmiş bilimsel süreç
8. Sınıflarda 97 temel süreç becerisi, 44 bütünleştirilmiş bilimsel süreç

becerisi
becerisi
becerisi
becerisi

Burada 5. Sınıftan 7. Sınıfa kadar temel becerilerden bütünleştirilmiş becerilere doğru bir artış
gözlenirken,7. Sınıftan 8. Sınıfa doğru temel becerilerde artış olduğu görülmüştür.

Tartışma ve Sonuç
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 2015 yılı ortaokul fen bilimleri dersi öğretim
programına göre hazırlanmış olan 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında okutulan, ortaokul fen bilimleri 5.,
6., 7. Ve 8. sınıf ders kitaplarındaki etkinliklerde yer verilen temel ve bütünleştirilmiş süreç becerilerini
hangi yoğunlukta olduğunun incelenmesi amaçlanan bu çalışmada toplam 167 etkinlik incelenmiştir.
Bu etkinliklerdeki bilimsel süreç becerileri hem sınıf düzeyinde hem de temel ve bütünleştirilmiş bilimsel
süreç becerileri olarak tablolaştırılmıştır. Sınıflarda en fazla ve en az öne çıkan temel ve bilimsel süreç
becerilerinin yüzde oranları tablolarda gösterilmiştir.
Temel bilimsel süreç becerilerinin sınıflardaki dağılım yüzdesi tablosuna (Tablo 3) bakıldığında; yorum
yapma becerisi tüm sınıf düzeylerinde en fazla görülürken sınıflama becerisi en az düzeyde
görülmektedir. Dökme (2005), 6. Sınıf fen bilgisi ders kitabının bilimsel süreç becerileri yönünden
incelenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, sınıflama, tahmin, gibi temel süreç becerileri diğer becerilere
göre daha az sayıda olduğunu bulmuştur.. İletişim kurma ve gözlem yapma becerisi tüm sınıf
düzeylerinde yüksek görülme oranına sahiptir. Etkinliklerdeki grup çalışması iletişim kurma; etkinliklerin
sonunda yer verilen soruların olduğu kısım olan ‘yorumlayalım, sonuçlandıralım’ bölümü yorum yapma
becerisine hizmet ettiği için etkinliklerin daha çok grup odaklı ve yorum yapmaya imkan verecek şekilde
hazırlandığı söylenebilir. Gözlem yapma; en basit anlamda bir olayı, bir nesneyi ya da bir gerçeği
incelemektir. Diğer temel beceriler içinde kazandırılması en basit olan ve diğerlerinin kazandırılması için
ön koşul olması amacıyla ‘gözlem yapma’ becerisinin görülme oranının yüksek olması beklenen bir
durumdur. Etkinliklerin sınıflama becerisi yönünden zayıf olması; etkinliklerde kullanılan malzemelerin
ve ulaşılan sonuçların kodlamaya ve kategorilendirmeye imkan vermemesi olabilir.
Bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinin sınıflardaki dağılım yüzdesi tablosuna (Tablo 2) bakıldığında;
sınıf düzeyinde en fazla gözlenen deney yapma iken işe vuruk tanımlama becerisi sadece 6. Sınıfta
incelenen 30 etkinlikte sadece 3 etkinlikte % 3.70 oranında görülmüştür. İşe vuruk tanımlama; özellikle
doğrudan doğruya gözlemleyemediğimiz kavramın var olup var olmadığını ya da ne ölçüde var olduğunu
görgül olarak saptayabilmek için ne gibi işler yada işlemler yapıldığını belirterek tanımlamadır. İşe vuruk
tanımlama becerisinin görüldüğü etkinliklerin ortak özelliği görmeye imkan vermeyecek ve model olarak
gösterildiğinde yeterli anlaşılırlığı sağlayabilecek olmasıdır. Bu konular maddenin hallerinin rol oynama
tekniği ile, solunum sisteminin yapı ve organlarını modelleme ve anlam çözümleme tablosu ile yer
verilmiştir. Bu etkinliklere işe vuruk olma becerisini katan temel nokta ‘yorumlayalım, sonuçlandıralım’
kısmında yer alan soruların öğrenciyi bu tanımları oluşturmaya yönlendirmesidir. Hipotez kurma ve test
etme (%6.59) ile değişkenleri tanımlama ve kontrol etme (%5.00) becerilerinin etkinliklerde görülme
yüzdeleri çok düşüktür. ‘Değişkenleri tanımlama ve kontrol etme’ becerisinin etkinliklerde yer verildiği
kısım ‘değişkenler’, hipotez kurma ve test etme becerisinin etkinliklerde yer verildiği kısım ise ‘hipotezin
test edilmesi’dir. Deney yapma becerisinin etkinliklerde görülme oranı %51.58 iken deney yapma
becerisiyle iç içe sayılabilecek bu iki becerinin etkinliklerde yer verilme yüzdesinin düşük olmasının
sebebi deneylerin kapalı uçlu olması olabilir. Kapalı uçlu deneylerde; teorik olarak sınıfta verilen bilgilerin
ispatlanması yapılır. Bu tür deneylerde amaçlar ve işlem basamakları bulunur ve öğrenciler işlem
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basamaklarını takip eder (Özmen & Yiğit, 2006). Bu yüzden değişkenleri tanımlamaya ve hipotez
kurmaya gerek kalmaz. Ulaşılan sonuç beklenilen sonuç ile aynı olana kadar deney devam eder. Bu tür
deneyler yetenekli öğrenciler için sıkıcı olabileceği gibi yaratıcılığı da geliştirmez (Doğru, Uşak, Ünsal,
Meriç, Yıldırım, & Şensoy, 2005).Deney türlerinin hipotez test etmesi şeklinde tasarlanması öğrencileri
güdüleyip öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırmakla beraber öğretimin kalitesine de olumlu etki
yapacaktır. Model oluşturma becerisinin % 10.81 oranında görülmesi etkinliklerin daha çok deney
şeklinde olduğunu göstermektedir.
Temel bilimsel süreç becerilerinin sınıflara göre yoğunluğuna bakıldığında gözlem yapma becerisinde
sınıf düzeyi arttıkça azalma görülmektedir. Genel olarak temel bilimsel süreç becerileri 5. ve 6. Sınıf
seviyelerinde yüksek; 7. ve 8. sınıf seviyelerinde ise düşük olduğu görülmüştür. Bütünleştirilmiş bilimsel
süreç becerilerine bakıldığında ise 5. ve 6. Sınıflarda bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerine çok yer
verilirken 7. ve 8. Sınıflardaki etkinliklerdeki yoğunluklarının düşük olduğu gözlenmiştir. Buradan
hareketle diyebiliriz ki hem temel hem de bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri 5. ve 6. Sınıf
seviyelerindeki etkinliklerde çokça gözlenirken 7. ve 8. sınıflarda yoğunlukları düşüktür. Etkinliklerdeki bu
durum 7. ve 8. Sınıflardaki etkinliklerin daha az sayıda bilimsel süreç becerisine hizmet ettiğini
göstermektedir.
Sınıf düzeylerindeki artışla beraber temel becerilerden bütünleştirilmiş becerilere doğru yüzde
oranlarında bir artış olduğu görülmüştür. Yine de sınıf düzeyinde temel becerilerin oranı bütünleştirilmiş
becerilere oranla oldukça yüksektir. Şen ve Nakiboğlu, (2014) yaptıkları çalışmada 9. Sınıf dersleri olan üç
temel fen dersi olan Kimya, Fizik ve Biyoloji derslerine ait kitapların BSB açısından analizi yapılmış ve
bunların hepsinde de çoğunlukla temel becerilere odaklanıldığı görülmüştür. Temel süreç becerilerinin
bütünleştirilmiş süreç becerileri için ön koşul olduğu için bu beklenilen bir durumdur. Öğrencilerin
ilköğretim birinci kademede kazandığı temel süreç becerilerini kullanarak ikinci kademede
bütünleştirilmiş süreç becerilerini geliştirdikleri bilinmektedir. Bundan dolayı ilköğretim ikinci kademede
kullanılan Fen ve Teknoloji ders kitaplarındaki etkinliklerde temel ve bütünleştirilmiş süreç becerilerinin
tümüne yer verilmesi gerekmektedir. Ders kitaplarında temel ve süreç becerilerine eşit dağılımda yer
verilmesi, öğrencilerin bu becerileri kazanmalarında ve geliştirmelerinde önemlidir. (Yıldız Feyzioğlu &
Tatar, 2012).

Öneriler
Fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinliklerin hem temel ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri
yönünden zenginleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu becerileri kullanacağı etkinliklerin sayısı da
artırılmalıdır.
Etkinlikler yazılırken temel becerilerden; sınıflama, bütünleştirilmiş becerilerden ise; işevuruk tanımlama,
değişkenleri tanımlama ve kontrol etme, hipotez kurma ve test etme becerilerini öğrenciye
kazandırmaya yönelik kısımlar eklenmelidir.
Etkinliklerdeki deney türlerinin değiştirilip kapalı uçlu formdan hipotez test etme şekline geçilmelidir.
Özellikle 7. ve 8. Sınıflardaki etkinliklerin hizmet ettiği temel ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri
sayısı artırılmalıdır.
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XIX. VE XX. YÜZYILLARDA BURSADA KLASİK EĞİTİM KURUMLARI: “SIBYȂN OKULLARI
VE MEDRESELER” *
Nursal KUMAŞ
Okt. Dr., Uludağ Üniversitesi, kumasnursal16@gmail.com
ÖZET
Osmanlı Devleti Dönemi’nde Müslümanların devam ettiği temel iki eğitim-öğretim kurumu; sıbyân okulları ve
medreselerdi. Vakıflar aracılığıyla kurulan ve küçük yaştaki çocukların devam ettiği sıbyân okullarında ağırlıklı
olarak dine dayalı bilgiler öğretilmekteydi. Sıbyân okullarından mezun olan erkek çocukları medreselere devam
edebilmekteydi. Orta ve yükseköğrenimi içinde barındıran bu kurumlar, Osmanlı Devleti Dönemi’nde ilk defa 1330
yılında Orhan Gazi Medresesi ismiyle İznik’te kuruldu. Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine
kadar, Bursa şehir merkezi ve kazalarında önemli sayıda medrese eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmaya başladı.
Bursa şehir merkezindeki medreseler Ulucami ve çevresinde yoğunlaşmıştı. Buna mukabil; Hisar, Yeşil, Yıldırım ve
Muradiye semtlerinde de medreselerin açılmış olduğu vilâyet sâlnâmelerindeki verilerden anlaşılmaktadır. Osmanlı
Devleti, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılılaşma politikasının bir gereği olarak eğitim alanında
birtakım yeni düzenlemelere gitti. Bu dönemde Osmanlı yöneticiler bir taraftan usȗl-i cedid (yeni usul) eğitim veren
okulları yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan da usȗl-i atika (eski usul) olarak adlandırılan Osmanlı klasik eğitim
kurumlarını himaye etme arzusu içindeydi. Halkın büyük bir kısmı çocuklarını usȗl-i cedid anlayışıyla eğitim-öğretim
faaliyetinde bulunan okullara yönlendirmekteydi. Bu okullara olan ilginin artması, sıbyân okulları ve medreselere
olan ilginin azalmasına neden oldu. Bununla beraber, yüzyılın sonuna doğru alınan bir kararla medrese
öğrencilerinin askerlikten muaf tutulması, medreselere olan ilginin yeniden canlanmasını sağladı. Nitekim 1325
(1907-1908) sâlnâmesinde yer alan verilere göre; Bursa şehir merkezinde bulunan 38 medresede toplam 1219
öğrenci eğitim-öğretim görmekteydi. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Bursa’da faaliyet
gösteren sıbyân okulları ve medreselerin eğitim-öğretim faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Vilâyet dâhilinde ve
Bursa yerelinde eğitim veren sıbyân okullarının; sayısı, öğrenci mevcutları, bulundukları mahaller ve ders
programları incelenmiştir. Bu veriler özellikle vilâyet sâlnâmeleri, Kâmil Kepecioğlu’nun Bursa Kütüğü isimli eseri ve
1328 tarihli medrese talîmatnâmesine dayalı olarak yorumlanmış ve tablolar aracılığıyla metne aktarılmıştır. Bu
incelemelere ek olarak; “âmin alayı” ve “cerre çıkmak” olarak adlandırılan birtakım eğitim-öğretim uygulamalarına
da araştırma metninde yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: sıbyân okulları, medreseler, Bursa medreseleri, Bursa’da Osmanlı dönemi eğitim kurumları,
Osmanlı dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri, 1328 tarihli medrese talîmatnâmesi.
ABSTRACT
Classical Educational Institutions in Bursa in the 19th and 20th Centuries: "Primary (Sibyȃn) Schools and
Madrasahs". In the Ottoman State period, the two basic educational institutions which Muslims attended were
primary (sıbyân) schools and madrasahs. In primary (sıbyân) schools, which were established by pious foundations
and young children attended, mainly religious-based knowledge was taught. Male children graduating from
primary (sıbyân) schools could attend madrasahs. In the Ottoman State, these institutions embodying secondary
and higher education were firstly established in 1330 under the name of Orhan Ghazi Madrasah in Iznik. From that
year until the last periods of the Ottoman State, an important number of madrasahs started to perform
educational activities in the city center and districts of Bursa. The madrasahs in the city center of Bursa were
mostly located in and around the Grand Mosque. On the other hand, it is understood from the data included in the
vilâyet sâlnâmes that there were also some madrasahs opened in the neighborhoods of Hisar, Yesil, Yıldırım and
Muradiye. The Ottoman State issued some regulations in the field of education especially starting from the second
half of the 19th century as it was required by the westernization policy. In this period, on the one hand, the
Ottoman administrators tried to increase the number of schools giving new type of (usȗl-i cedîd) education, on the
other hand, they desired to maintain the Ottoman classical educational institutions giving old type of (usȗl-i atika)
education. A great majority of the people guided their children to schools giving education with the new type of
(usȗl-i cedid) understanding. The increasing interest in these schools decreased the interest in primary (sıbyân)

*

Bu bildiri aşağıda künyesi verilen basılmamış doktora tezimdeki ilgili bölümün yeniden gözden geçirilip genişletilmesiyle
oluşturulmuştur: Nursal Kumaş, II. Abdulhamid Döneminde Bursa’da Sosyal Hayat (1876-1909), Danışman: Doç.Dr. Cafer
Çiftçi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2011.
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schools and madrasahs. However, with a decision made towards the end of the century, exempting madrasah
students from military service made the interest in madrasahs to revive. In fact, according to the data included in
the 1325 (1907-1908) sâlnâme, a total of 1219 students were taking education in 38 madrasahs located in the city
center of Bursa. In this study, educational activities of primary (sıbyân) schools and madrasahs servicing in Bursa in
the last periods of the Ottoman State were investigated. The number, student numbers, locations and course
programs of the primary (sıbyân) schools providing education within the borders of Vilâyet and locally in Bursa
were examined. These pieces of data were interpreted especially based on the vilâyet sâlnâmes, Kâmil
Kepecioglu’s work entitled "The Bursa Log" and 1328-dated madrasah regulations and transcribed into texts via
the help of tables. In addition to these analyses, some educational practices named as "amen parade for children
(âmin alayı)" and "cerre çıkmak" were also included in the study text.
Keywords: sıbyân (primary) schools, madrasahs, Bursa madrasahs, Ottoman period educational institutions in Bursa, Ottoman
period educational activities, 1328-dated madrasah regulations

Giriş
Avrupa’da, 1789 tarihinde ilan edilen Fransız İhtilali ve bu ihtilalin yarattığı etki kısa süre içinde Osmanlı
Devleti’ni de etkiledi. Özellikle III. Selim ve II. Mahmut’un gerçekleştirdiği ıslahat hareketleri bu etkinin
bir yansımasıydı. Osmanlı aydınları, Osmanlıcılık akımıyla birlikte yürüttükleri Batıcılık anlayışıyla, çok
gerisinde kaldıkları Avrupa’yı yakalama çabası içindeydi. Bu amacı gerçekleştirmeye çalışanlar; Osmanlı
yerel seçkinleri olarak niteleyebileceğimiz başta padişah ve hükümet üyeleri olmak üzere genel anlamda
saray bürokratları, Batı’da eğitim görmüş yerel idareciler, ıslah edilmiş çağdaş eğitim sunan askeri
tıbbiyeliler, Harbiye’den mezun olmuş subaylar ile Avrupa’da çeşitli dergi ve gazetelerde fikirlerini ortaya
koyan Osmanlı’nın Batılı fikir adamlarıydı. Aydınlar Batılı anlamda fikir üreticisi, bürokratlar ve yerel
yöneticiler de uygulayıcısı konumundaydı. Osmanlının merkezi İstanbul’dan taşraya doğru dalgalar
halinde yayılmaya başlayan Batılı görüş ve anlayış, hayatın her alanında olduğu gibi eğitimi de doğrudan
etkiledi.
Osmanlı Devleti, 19.yüzyılda eğitim alanında düzenleme çalışmalarını başlattı ve işe önce ilköğretim
okullarından başladı. Sorgulayan, araştıran ve laik bir eğitim anlayışına sahip ibtidâî okulları önce
İstanbul’da daha sonra da Anadolu’yla birlikte ülkenin diğer birçok bölgesinde birbiri ardı sıra açıldı.
Bununla beraber, vakıflar aracılığıyla mahalle ve köylerde oluşturulmuş olan sıbyân okullarını
kapatılmadı. Bu okullar faaliyetlerine devam etti. Osmanlı yöneticiler, kökleşmiş, gelenekselleşmiş ve
gücünü artırmış medreselere dokunmama kararı aldı. Medreselere karşı ihtiyatlı yaklaşan Osmanlı
yönetimi, sıbyân mekteplerinin ıslahında da gerekli başarıyı sağlayamadı.
Hacı, hoca ve müderris denilen öğreticiler tarafından vücuda getirilmiş olan sıbyân okulları ve
medreseler, zamana karşı direnme gayreti içindeydi. Bu direnişi sağlam tutan ilmiye sınıfının yönetim
üzerindeki nüfuzuydu. Bu nüfuzun kırılamamasının gerekçesi toplumun bir kesiminin itirazı ve karşı
koymasıydı. Geleneğe bağlı tutucu anlayış, yeniliğe karşıydı. Yeni ve Batı yanlısı bir öğreti ortaya koymak
kimi din mensuplarına göre dinden çıkmak veya atalara karşı koymakla eş anlamlıydı. Yöneticilerin,
toplumun tepkisini göz ardı edememesi (veya etmemesi) ve ıslahatlara yerleşiklik kazandırma isteği,
sıbyân okulları ve medreselerin devamlılığını sağlayan en önemli unsurlar oldu.

Usȗl-i Atika Anlayışında Eğitim Veren Kurumlar
Sıbyân Okulları
Osmanlı eğitim sistemi içinde sıbyân okulları; Dârü’t-ta’lîm, Beytü’t-ta’lîm, Dârül ilm, mualimhane,
mektebhâne, mektep, mahalle mektebi, taş mekteb ve küttâb gibi isimler almaktaydı1(Hızlı, 2003a:26).
Bu okulların tamamı-medreselerde de olduğu gibi-vakıf müesseseleriydi. Öğretmenlerine “muallim”,
yardımcılarına da önceleri “halife” daha sonra da “kalfa” denilmekteydi2 (Sivritepe, 2006:36). Osmanlı
padişahı Sultan Abdülaziz döneminde, Osmanlı sınırları içinde 12.509 sıbyân okulu ve bu okullarda
öğrenim gören 524.770 öğrenci vardı (Kaplanoğlu, 2006:27). Önemli mevkilerde bulunan devlet
adamları, eşraftan hali vakti yerinde bulunanlar veya vakfiyeler tarafından yaptırılan ve özel gelirlerle

1
2

Padişah çocuklarının öğretimi için sarayda açılmış olan “Şehzadegân Mektebi” de bir sıbyân okuluydu (Başaran, 1999:92).
“Muallim” kelimesi Osmanlı Devleti’nin son döneminde “hoca” ya dönüşerek yaygın olarak kullanılmıştır (Hızlı, 2005:118).
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yönetilen sıbyân mekteplerinin bağlı olduğu belirgin bir teşkilat yoktu. Dolayısıyla da belli bir yönetmeliği
veya Osmanlı yönetimi tarafından hazırlanmış belirli bir programları da mevcut değildi (Kodaman,
1991:57). Bu okullar, kadıların gözetimi ve denetimi altında bulunuyordu. Osmanlı yönetimi, sıbyân
okulları aracılığıyla; çocukların dinini öğrenmesini ve ahlâklı birer insan olarak topluma kazandırılmasını
hedeflemekteydi. Çocuklar, 4-6 yaşlarında sıbyân okullarında eğitime başlardı. Bu açıdan
değerlendirildiğinde okulöncesi eğitimin ilk uygulama şekli olarak düşünüle bilinir. Bununla beraber, ders
içeriği açısından bakıldığında, günümüz okulöncesi anlayışından çok farklı oldukları görülmektedir.
Sıbyân okulları, Osmanlı Devleti’nin eğitim-öğretim sistemi içerisinde medreselerin bir alt basamağı
konumundaydı. 1861 yılında medreselerin dışında kalan okullar; ilk, orta ve yüksek olarak sınıflandırılıp
Mektebi Umumiye Nezareti’ne bağlanırken, “sıbyân okulları” Evkaf Nezareti’ne bağlı olarak mevcut
yapısını korudu (Başaran, 1999:93,95).
1869 Maarifi Umumiye Nizamnâmesi’yle, her mahalle ve köyde en az bir sıbyân okulu açılması kararı
alındı. Okulların inşa, tamir ve diğer masraflarıyla mektep hocalarının maaşları bulundukları mahalle veya
köy halkı tarafından karşılanacaktı. Bu okulların öğretim süreleri dört yıl olarak tespit edildi. Yine aynı
nizamnâmeyle okula devam mecburiyeti erkekler için 6-10, kızlar için de 7-11 olarak belirlendi ve bir
anlamda öğretimde kız-erkek eşitliği sağlanmış oldu (Düstur, 1.Tertip, c.2, 184-219). II. Mahmut
dönemine kadar mecburi olmayan ilköğretim öğrenimi, bu dönemden sonra, taşra olarak adlandırılan
kırsal alan dışındaki bölgelere mecburi kılındı (Hızlı, 2009:84). Bu mecburiyet, 1876 Anayasası ile ülke
geneline yaygınlaştırıldı. Sıbyân okullarında kız ve erkek öğrenciler, ayrı binalarda öğrenim görmekteydi.
Dersler sabah başlamakta, öğlen kısa bir aradan sonra akşama kadar devam etmekteydi. Bu okullarda
önceleri medrese mezunları öğretmenlik yapmakta iken sonraları öğretmenlik için cami imamı veya
müezzin olmak yeterli görüldü (Dörtok Abacı, 2005:88-89).
Sıbyân okullarının binaları genellikle bir veya iki katlı, kubbeli veya tonozlu ve tek odalı, ahşap ya da kâgir
olarak inşa edilmiş yapılardı. Çok az fark göstermekle beraber Anadolu’nun tüm yörelerinde aynı şekilde
inşa edilen sıbyân mektepleri, medreseden farklı olarak, bir ev görünümündeydi (Hızlı, 2005:118).
Bursa’daki sıbyân okulları genellikle sokakların kesiştiği köşe başlarına, mahallenin merkezi noktalarına
veya mescit ve cami gibi dini müesseselerin yakınlarına inşa edilmekteydi (Hızlı, 2003a:26).
Sıbyân okullarında, belirli bir müfredat ve program çerçevesinde- bazı küçük değişikliklerle berabergenel olarak aynı içeriği taşıyan dersler okutulmaktaydı. Temel ders Kur’ân-ı Kerîm’di. Öğrencilere bu
ders şu sıra ile verilmekteydi: Elifbâ Cüzü, Amme Cüzü, Tebâreke (Mülk Sûresi) ve Mushaf (Kur’ân
öğretimi). Bu ders aracılığıyla hedeflenen; Kur’ân-ı Kerîm’in kuralına uygun bir şekilde okunması ve
namaz sureleri ile duaların ezberletilmesinin sağlanmasıydı. Dersi başarıyla bitirip “hatim” indirenleri
kutlamak amacıyla “hatim cemiyeti” düzenlenmekteydi. Diğer dersler Yazı (Kaligrafi), İlmihal (Fıkıh),
Dinler Tarihi, Ahlâk (Edeb) ve Aritmetik’ti. Bununla beraber, Kur’ân-ı Kerîm dışındaki derslerin tüm
mekteplerde aynı şekilde verildiği söylenemez (Hızlı, 2004:23-25) 3.
Osmanlı Dönemi’nde Bursa’da Sıbyân Okulları
Günümüzdeki ilköğretim okullarının ilk beş yılına denk gelen sıbyân okulları, Osmanlı Devleti’nde ilk kez
Bursa’da açıldı (Hızlı, 2003a:26). 16.yüzyılda Bursa’da toplam 150 sıbyân okulu bulunmaktaydı (Hızlı, c.1,
2005:120). 1894-1895 yıllarında Hudâvendigâr vilâyeti sınırları içinde 3173 adet eski usȗl (usȗl-i atika)
eğitimi veren sıbyân mektebi vardı (Kodaman, 1991:57). 1898 yılı maarif sâlnâmesine göre de Bursa’da
eski usȗlde 3173 öğrenci eğitim görmekteydi (Kaplanoğlu, 2006:272).
1325 (1907-1908) yılı verilerine göre de merkez vilâyete bağlı köylerde 155 mekteb ve bunlara devam
eden 10.437 talebe vardı. Cumalıkızık, Su Sığırlık, İsa Bey, Fidyekızık, Kestel, Hasan, Egdir, Çalı, Kayapa,
Apolyond, Kazıklı mektepleri tamamıyla yeni usȗl eğitime (usȗl-i cedîde) geçirilmişti. 1320 (1902-1903);
1321 (1903-1904) ve 1322 (1904-1905) senelerinde Hisar semtinde bulunan Karaağaç Mahallesi’nde;
Hamidiye, Osmaniye, Hudâvendigâr, 2. Murad, Darülfeyz, Rehber-i Marifet, Reyhan Kız, İsa Bey,

3

Yazar, aritmetik dersine kaynaklarda rastlanılmamasına karşın, matematik ile ilgili basit ve temel kuralların ve dört işlemin yer
aldığı bu dersin, sıbyân okullarında öğretilmiş olma olasılığının bulunduğunu ifade etmektedir.
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Apolyond ve Kazıklı mektepleri yapılmış ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştı (Hudâvendigâr
Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, 1325:335).
Tablo 1. 1313, 1314 ve 1315 yıllarına ait eski ve yeni usȗl sıbyân okulları
1313
(1895-1896)
(
Okulun Bulunduğu Mahal
Eski Usȗl
Yeni Usȗl
Toplam
Bursa Şehir Merkezi
14
16
30
Bursa Köyleri
144
1
145
Bursa Toplam
158
17
175
Atranos
211
2
213
Kirmastı
144
1
145
Gemlik
16
1
17
Mihaliç
58
1
59
Mudanya
14
3
17
Pazarköy
19
19
TOPLAM
620
25
645

1314-1315
(1896-1898)
Eski Usȗl Yeni Usȗl
?
?
?
?
142
17
180
5
162
4
33
2
69
2
16
2
19
1
621
33

Toplam
?
?
159
185
166
35
71
18
20
654

Kaynak: (Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, 1313:132; 1314:416-417;1315:305).

Bursa’da, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar 134 sıbyân okulu (mahalle mektebi)
bulunmaktaydı (Hızlı, 1999:42-45). Kâmil Kepecioğlu’nun sözü edilen bu sıbyân okullarından tespit
ettiklerinin isimleri şunlardır (Kepecioğlu, c.III, 2009:215): Abdal Mehmed, Abdülvasi Efendi, Acem Reis,
Adanalı Hoca Sinan4, Akçeli Bekir, Alâeddin (Kadı Gökyaka), Ahmed Dâî, Altıparmak, Attar Bedreddin,
Aynîşah Sultan, Ayşe Hatun, Başçı İbrahim Oğlu Mehmed Çelebi, Bezirganzâde Mehmed Çelebi, Bıyıklı
Mahmud, Boyacıkulu Sinan, Çakır Ağa, Çalabvedi, Çardak, Çekirge, Defterdar Nureddin, Demirtaş, Derviş
Ali, Dost Emir, Durmuş Halife, Efdalzâde Mehmed Çelebi5, Elaldı Hatun, Eyyühüm, Faize Hatun, Gedizli
Muhyiddin, Hacı Budak, Hacı Hüsam, Hacı İlyas, Hacı İvaz Paşa6, Hacı Mehmed (Balcı), Hacı Mustafa, Hacı
Nasuh (Lâgar Nasuh), Hacıoğlu Hoca, Kaftancı Ali Çelebi, Halil Çavuş, Halkasız, Hammalzâde, Hamza Bey,
Hançerli Sultan, Hatice Hatunâ, Hatuniye, Hoca Emirhan, Hoca Hasan, Hoca Mahmud, Hoca Şücâ, Hoca
Yunus, Hoca Alioğlu, Hundî Hatun, Hüseyin Mir, Kademeri Kemal Bey, Kadı Mahmud Oğlu Pîr Ali, Kale-i
Umur Bey Mahallesi, Kara Ali Paşa, Karabıyık Nebi Halife, Kasap Hacı Süle, Kasapzâde Mehmed,
Kastamonî Hoca Mehmed, Kayan, Kazânî, Abdüllâtif, Kazzazoğlu, Leys Çelebi, Mahmudzâde Mehmed
Çelebi, Malatyalı Ahmed, Mehmed Çelebi (Kızılcık Kurusu)7, Mehmed Çelebi8, Mevlânâ Vildan Efendi,
Minaredibi, Molla Arab9, Molla Gürânî, Molla Fenarî Mahallesi, Muhyiddin, Nişancı Ahmed Bey, Orhan,
Parmaksız Hüseyin, Reyhan Paşa, Rüşdiye, Selçuk Sultan, Yeni Bezzaz, Yıldırım, Zeyrekzâde.
Osmanlı Dönemi’nde inşa edilmiş olan bu okul binalarından günümüze sağlam bir şekilde ancak iki
mektep binası kalmıştır. Bunlardan biri Hoca İlyas Mektebi’dir. Günümüzde bir ilköğretim okulu olarak
eğitim hayatını sürdüren okulun idarecilerinin verdiği kesin olmayan bilgilere göre okul, 1468 yılında
Hoca İlyaszâde Mehmed Çelebi tarafından kurulmuştur. Okulun ilk adı: “Kümbetli Okul” dur. 1855
depreminde okul tamamıyla yıkılmış ve yerine 1912-1914 yılları arasında Bursa İl Özel İdaresi tarafından
günümüzde kullanılan bina yapılmıştır. Günümüze kadar gelen bir diğer mektep; “Sittî Hatun Mektebi”
dir. Kamberler Camisi’nin doğusunda cami ile aynı avlu içindedir (Turyan, 1982:446). Kara Timurtaş

4

Adanalı Hoca Sinan Mektebi (Takkeci, Hoca Sinan, Manastır, Orhan Gazi, Hamidiye Mektebi):1902 yılında ahşap ve tek katlı
olan mektep, Bursa Valisi Reşid Mümtaz Bey tarafından yıktırılmış, dört sınıflı ve iki katlı olarak yeniden inşa edilmiş ve adına
“Hamidiye Mektebi” adı verilmiştir (Kepecioğlu, c.IV:106).
5
Efdalzâde Mehmed Çelebi, Osmangazi ilçesi Bedrettin Mahallesi’nde Efdalzâdeler tarafından yaptırılmıştır. Hisar Zindankapı
civarında 15 dükkân bu mektep için vakfedilmiştir (Akkılıç, c.II, 2002:592).
6
Hacı İvaz Paşa Mektebi, Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, İvaz Paşa Külliyesi’nde yer almaktaydı. “Muallimhane” adıyla da
anılan bu mektep, 19.yüzyılın ikinci yarısında yıkıldı (Akkılıç, c.II, 2002:811).
7
Kızılcık Kurusu Mehmed Çelebi Mektebi binası ahşaptı. 1908’de bu mektebin bahçesi onarımdan geçirilmiştir. Daha sonra
İncirli Mektebi ile birleştirildiğinden mektep satılmış ve havlucu imalathanesi olmuştur (Kepecioğlu, c.III, 2009:223).
8
Mehmet Çelebi, yıkılan Meydancık Mektebi’nin yerine Bursa Merkez Yıldırım ilçesinde, 1908 yılında ahşap olarak yapılmış
fakat daha sonra satılmıştır (Akkılıç, c.III, 2002:1153).
9
Bu mekteplerden; Molla Arab Mektebi, Balaban Kulesi’nin üstünde bulunmaktaydı (Doktor Osman Şevki, 2009:92).
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Paşa’nın oğlu Oruç Bey’in kızı Sittî Hatun tarafından 1459 tarihinde yapılmıştır. Günümüzde bu mektepte
eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmamaktadır (Hızlı: 19, 2008a:9-11).
Sıbyân okulları, devletin kontrolü dışında vakıflara bağlı kurumlardı. Bu nedenle okul binalarının
yapımını; vakıflar ve toplumun veya devletin ileri gelenlerinden hali vakti yerinde olan şahıslar
üstlenmekteydi. Bursa şehir merkezinde Molla Arap Mahallesi’nde bulunan sıbyân mektebi de Bursa’nın
önde gelenlerinden Haremeyn payeli ve aynı zamanda bir fabrikatör olan Buldurîzâde Osman Nuri Efendi
tarafından yaptırılmıştır. Bu kişi aynı zamanda mektebe gelir getirmesi için bir fırın, iki dükkân ile bir
kahvehaneyi de 1905 yılında sıbyân okuluna vakfeylemiştir (Kepecioğlu, c.4, 2009:48).
Bed-i Besmele Cemiyetleri (Âmin Alayı)
Mektepler, okula yeni başlayacak öğrenciler için coşkulu ve heyecan verici birer mekândılar. Mektebe
başlama olayı; toplumun dikkatini çekmek, eğitimin ve mekteplerin önemini ve değerini belirtmek ve
aynı zamanda öğrenci ile velilerin heyecanlarını paylaşmak için birer törene dönüştürülmüştür. Bu
törene; “Bed-i Besmele Cemiyetleri (Bed’-i Besmele veya Bed’-i Besmele-i Şerife)” ismi verilmiştir. Tören
sırasında yapılan dualardan hareketle halk bu olayı “Âmin Alayı” olarak adlandırmıştır. Bu törenler için
çocukların “dört yaş, dört ay ve dört günlük” olmaları bir gelenek olarak kabul edilmiş fakat her zaman
bu süreye dikkat edilmemiştir. Genelde mektebe başlama yaşı 5-6 olarak uygulanmıştır.
20.yüzyılın başlarına kadar devam eden Âmin Alayı törenleri genel olarak şu şekilde yapılırdı; Bu törenler
gelenekler doğrultusunda; kandil, pazartesi veya perşembe günleri uygulanırdı. Törenden bir gün önce
evlerde temizlik yapılır, ev halkının hanımları çocukla beraber hamama giderek burada eğlence düzenler,
çocuk için okul alışverişi yapılır ve mektep hocasına haber verilirdi. Tören günü erkenden kalkılır, önce o
yörede bulunan kutsal mekânların birinde (türbe, cami vb.) dualar edilir, daha sonra mektebe gidilirdi.
Burada oluşturulan “Âmin Alayı”, kalabalık bir gurupla ilahi ve âminler eşliğinde çocuğun bulunduğu eve
kadar gelirdi. Burada yapılan duadan sonra çocuk midilli adı verilen bir ata veya arabaya bindirilir ve yine
kalabalık bir gurup eşliğinde sokaklarda gezdirilerek okula götürülürdü. Bu kafilenin önünde bulunan iki
kişi, atlastan yastık üstünde cüz kesesi ile elifbâyı, arkasındaki kişi çocuğun mektebte oturacağı minderi,
onun arkasındaki kişi de cüzünü koyacağı rahleyi taşırdı. Atın veya arabanın arkasından sırasıyla;
mektebin hocası, ilahiciler, âminciler ve arkalarından da çocuğun ailesi, davetliler ve halk yürürdü.
Öğrencinin hocası tarafından mektepte ilk dersi verilirdi. Okula başlama ritüeli, Kur’ân-ı Kerîm’den bir
bölümün okunması ile sona ererdi. Törenin sonunda çocuğun ailesi tarafından hazırlanan yemekler
yenilirdi. Törene katılan hoca, kalfa ve öğrencilere hediye ve bahşişler verilirdi (Hızlı: 1, 2003b:36-39).
Mektepte okuyan çocuklara kuru üzüm, leblebi dağıtılır, mektep hocasına da baklava veya sarığıburma
tatlıları ikram edilirdi (Tepeyran, 1998:6).
Âmin Alayı törenleri, Bursa’da da yukarıda bahsedilen uygulamalara benzer bir şekilde gerçekleştirilirdi.
Bazı farklı uygulamalar şöyleydi: Törenden bir gün önce Yeşil Türbe ve Emir Sultan Türbesi ziyaret
edilirdi. Tören günü; mektebe başlayacak çocuğa yeni elbiseleri giydirilir, boynuna cüz kesesi asılır,
üzerine nazara karşı nazar boncuğu takılır ve davul zurnalar ve darbukalar eşliğinde büyük bir alay ile
okula gidilirdi. Fayton arabaları veya bırıçkalar bu alayları teşkil eden araçlardı (Ataş, 1960:30). Mektebe
gelindiğinde kurban kesilir ve çocuk kurbanın kanına ayağını basarak mektepten içeriye girerdi (Kurt,
1998:40). Tören sonunda yemek yerine lokma yedirmek de adet haline getirilmişti.
Âmin Alayı törenlerinin yanı sıra “Mektep Seyirleri” de özel olarak kutlanan günlerdi. Bu günlerde mesire
yerlerine gidilir (Çoğunlukla Abdalmurat, Temenyeri gibi şehir merkezine yakın mesire yerleri tercih
edilirdi) ve buralarda yemekler yenilip, eğlenceler düzenlenirdi. Sonraki yıllarda bu törenler bir bayram
havasına büründürülmüş ve “Mektepliler Bayramı” olarak kutlanmaya başlanmıştır (Hızlı, 2005:119-130).
Cumhuriyet Dönemi’nde, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreselerle
birlikte sıbyân okulları da kapatılmıştır.
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Medreseler
Medreseler, orta ve yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan okullardı. Geleneksel
kurumlardı ve bu kurumlarda daha çok İslam dini esaslarına göre öğretim yapılmaktaydı. Devlet denetimi
ve kontrolünden uzak, vakıflara bağlı olarak hizmet veren medreselerin bağlı oldukları vakfiyelerinde,
okutulacak dersler belirlenip, hükme bağlanmakta ve öğrenciler ile müderrislerin vâkıfa kabul edilme
şartları ilan edilmekteydi (Hatemi, c.II, 1985:502). “Osmanlı Dönemi Bursa Medreseleri Defteri” ismi
verilen kayıtlarda, Bursa’da ilk Osmanlı medresesinin kurulduğu tarihten 1218 (1803-1804) yılına kadar,
Bursa ve çevresinde, eğitim-öğretim etkinliğinde bulunan, 78 medrese hakkında tutulmuş ayrıntılı bilgiler
bulunmaktadır. Medreselere yapılan müderris tayinleri ile medrese gelir-gider bilgilerinin bulunduğu bu
defterde, o döneme ait önemli iktisadi bilgiler de yer almaktadır (Şahin, 2002:1513-1518).
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde medreseler, topluma yön veren başarılı
çalışmaları ve öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim ile toplumun saygınlığını kazanmış ve dönemin ileri
birer eğitim-öğretim kurumları konumuna gelmişlerdir (Oktay, 1987:119). Dini ve sosyal yönleri de
bulunan bu kurumlar, 17.yüzyıla kadar asli görevleri olan ilim ile uğraşmışlar fakat bu yüzyıldan itibaren
Osmanlı devlet yönetimi ve toplum yapısında meydana gelen bozulmalar neticesinde, vakıflar ve onlara
bağlı medreseler de bozulmuş ve medreseler maddi çıkar sağlanan yerler konumuna gelmişlerdir.
Mehmet Tevfik Bey hatıralarında, bu duruma dikkat çekmekte ve medrese hocalarının, işleri yoluna
koymak için, bir takım “hilc-i şer’iyye” başvurduklarını dile getirmektedir (Mehmed Tevfik, 1993:378).
Müderris seçiminde gerekli özenin gösterilmemesi ve ders programlarının da zaman içerisinde
yenilenmemesi, bu kurumlarda verilen eğitimin kalitesini Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde oldukça
düşürmüştür (Kodaman, 1991:IX).
Tanzimat Dönemi ile birlikte, usûl-i cedîde ile eğitim-öğretim verilen okullar açılarak, ülke geneline
yaygınlaştırılmıştır. Bursa’da da birçok yeni usȗl eğitim veren okul açılmış fakat bu durum çok sayıdaki
medresenin eğitim-öğretim faaliyetini engellemediği gibi bu okulların önemini de kaybettirmemiştir
(Hızlı: 21, 2008b: 4). Bu süreçte, medreseler devlet tarafından ihmal edilmiştir. Bununla beraber, bu
kuruluşlar vakıflara bağlı oldukları için mali yardımlar alarak destek görmüşler, fiziki yapıları sürekli
sağlamlaştırılmış ve bu şekilde ayakta kalabilmişlerdir. Neticede bu dönemde usûl-i cedîde-usûl-i atika
ikiliği ve rekabeti Tanzimat Dönemi boyunca sürmüştür. I.Meşrutiyet’in ilanından sonra bu ikiliğin
ortadan kaldırılması amacıyla medreselerde iyileştirmeler yapılarak, bu kuruluşlar çağdaş okullar
konumuna getirilmeye çalışılmıştır. Bu girişim başarılı olunamayınca, ikili öğretim Cumhuriyet Dönemi’ne
kadar devam etmiştir.
Medrese öğrencilerinden askerlik çağına gelmiş olanlar sınava alınırlar ve başarılı olanlar askerlikten
muaf tutululardı. Sınavlar her sene yenilenilirdi. Bununla beraber, II. Abdülhamid Dönemi’nde,
medreselere kayıtlı öğrencilerin askerlikten muaf tutulmaları için yapılan sınavların iptali yönünde alınan
karar medreseye olan ilgiyi artırmıştır. (Hızlı, 2009:91). Kâmil Kepecioğlu, bu kararın tahminen 1892
yılında alındığını ifade etmektedir (Kepecioğlu, c.III, 2009:114).
1880 yılında mevcut 24 medresede toplam 1295 erkek öğrenci öğrenim görmekteydi (Kaplanoğlu,
2006:87). Osmanlı Devleti’nin son yıllarına doğru bu sayı 100 civarına ulaşmıştır (Hızlı: 29, 2010:9). 1311
(1893-1894) yılında Orhan Gâzî, Fenârî, Yeşil Türbe, Başçı İbrahim Paşa ve Hacı Ahmed Efendi
medreseleri tamir edilmiş ve bu süreç içinde öğretim faaliyetleri devam etmiştir (Bursa gazetesi, nr.134,
1311:2). Bu medreseler, o dönemlerde yaptıkları eğitim-öğretim faaliyetleri ile ülkede bulunan ünlü
medreselerin arasına girmeyi başarmışlardır. 1325 (1907-1908) yılı Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi’nde;
Bursa şehir merkezinde 33 tane faal ve 5 tane de eğitim-öğretim verilmeyen toplam 38 medresenin ismi
yer almaktadır. Bu medreselerden aynı yıl içerisinde faaliyetlerine devam edenler şunlardır:
(Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, 1325:336)10: Yıldırım, Çelebi Sultan, Murad-ı Sânî,

10

Medreselerin bazılarının birden fazla isimleri bulunmaktadır. Tablo No:3 de bu konuda bazı ek bilgiler bulunmaktadır. Burada
yazılı olan isimler salnâmeden olduğu gibi alınmıştır. Ünlü Fransız Mimar Prof.Dr. Albert-Louis Gabriel bu sayılan
medreselerden bazılarının çizimlerini gerçekleştirmiştir. Bu medreseler: Yıldırım Bayezid, II. Murad, Lala Şahin, Bayezid Paşa,
Geyikli Ahmed Paşa, Gökdere Medresesi’dir. Ayrıca Yeşil Medrese ve İnebey Medresesi’nin de çizimlerini de yapmıştır
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Hudâvendigâr, Lala Şahin Paşa, Sultan Orhan, İsa Bey Fenarî, İvaz Paşa, Geyikli Ahmed Paşa, Vâiziye,
Hamza Bey, Emir Sultan, Bayezid Paşa, Ahmed Faik Bey, Çendik, Esediye, Müftî Ahmed Paşa, Molla
Yegân, Gülçiçek, Kurşunluzâde, Sarrafiye, Fâzıl Abdurrahman, Kösec Ali Paşa, Molla Hüsrev, Gökdere,
Molla Fenarî, Hüseyin Paşa, Mehmed Vanî, Hüseyin Çelebi, Kaşıkçızâde, Hüseyin Erzincanî, Başçı İbrahim,
Ortapazar. Eğitim-Öğretim verilmeyen medreseler de şunlardı: Şücâiye, Arabiye, Peri Peyker, Molla-yı
Cedid ve Hançeriye.
Tablo 2. Bursa şehir merkezinde, tespit edilebilen bazı yıllara göre medrese sayıları
Sıra No
Miladi Yıl
1
1884
2
1892
3
1894
4
1900
5
1905
6
1906
7
1907
8
1908

Medrese Sayısı
27
27
27
27
27
27
33
32

Kaynak: (Bursa Ansiklopedisi, c.I, 2002: 335-336; c.2: 607; Baykal, 1976:38; Kepecioğlu, c.III, 2009:138; Mülazım Abdülkadir
(Kadri), 2009:22; Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, 1325:336).

1325 (1907/1908) tarihli Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi’ne göre; bu dönemde Bursa merkezinde 38
adet medrese bulunmaktaydı. Bununla beraber bu medreselerin 32 tanesinde eğitim-öğretim faaliyeti
devam etmekteydi ve toplam öğrenci sayısı 1219’du. Diğer 6 medresenin müderrisi bulunmamaktaydı.
Evliya Çelebi, Mudanya’da Müslüman nüfusun Rum nüfusa göre çok az olduğunu ve bundan dolayı da bu
kasabada, medrese, dârulkurrâ ve dârulhadis olmadığını bildirmektedir (Öcalan, 2009:30).
Tablo 3. 1325 (1907/1908) yılı verilerine göre bursa medreselerinin öğrenci mevcutları
Sıra
No
1

Medresenin Adı
Ali Paşa

Öğrenci
Sayısı
30

2
3
4
5
6

Başçı (İbrahim)
Beyazıt Paşa
Çendik
Esediye
Faik Bey

24
30
40
36
30

7

Fazıl Abdurrahman
(Mavczâde)
Geyikli

30

8

(Ahmet Paşa)

34

11

Açıklama
Ali Paşa Medresesi, Çandarlı Ali Paşa tarafından yaptırılmış olup, Bursa merkez
Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde, aynı isimli caminin yanında bulunmaktaydı.
Medresenin üzerinde yalnız, 1309 (1891-1892) tarihi kayıtlıdır.

İstasyona giden yolun batısında ve halin güneyinde idi. Hasan Paşa Camisi’nin
karşısındaydı. Bursa eşrafından Faik Bey, 1900’de yeniden inşa etmiş ve idaresi için
birçok vakıf bırakmıştır.
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Hisar semtinde Mavczâde Fazıl Abdurrahman Efendi
tarafından 1159 (1746-1747) tarihinde yaptırılmıştır.
Eski valilerden Münir Paşa zamanında yeniden tamir edilmiştir. Fatih döneminin şair ve
devlet adamı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bursa merkez Osmangazi ilçesinde
Beşikçiler’le Muradiye arasındadır. 15.yüzyıl yapımıdır. Ezine Pazarı’ndaki Geyikli köyü
bu medreseye vakfedildiği için “Geyikli Medrese” adıyla da anılmaktadır.

(Gabriel, 2010:74, 101, 113, 156-158). Raif Kaplanoğlu, 1905-1906 yıllarında Bursa genelinde 33 medresede 10.471 öğrencinin
eğitim gördüğünü söylüyor (Kaplanoğlu, 2006:163).
11
Hasan Tâib; Hamidiye Medresesi ve Hüseyin Paşa Medresesi’nden de söz etmektedir. Hamidiye Medresesi’nin, Kademeri
Mahallesi’nde, Nakşibendî Hâlidî tarikatından Dağıstanlı Hacı Ahmed Efendi’nin, Trablusgarp’a göç etmesiyle boşalan dergâh
binası, II. Abdülhamid’in emriyle medreseye çevrilerek vakıf siciline, “Hamidiye Medresesi” olarak kaydedilmiştir. Müderrisi de
Kara Yusuf Efendi’dir. Hüseyin Paşa Medresesi de Ebu Şahme Mahallesi, Akbıyık Caddesi üzerinde, çifte merdivenle çıkılan,
taştan yapılma kubbeli bir dershaneye sahip olup, müderrisi Abdurrahman Efendi olup, eğitime devam edilmekteydi. Ayrıca ismi
verilmeyen iki medreseden bahsedilmektedir: Kanberler Mahallesi’nde, Faik Bey’in yaptırdığı ve vakıfları çok olan medrese ile
Yıldırım Gazi Mahallesi’nde, Yıldırım Han’ın vakıflarından bir medrese bulunmaktadır ki bu medrese onarılıp yenilenmiştir.
Müderrisi de müderrislerin reisi, Ulucami imamı İmamzâde Ali Rıza Efendi’dir (Hasan Tâib Efendi, 2009:93,103,117,147). İsa
Bey Medresesi, Hisar semtindeydi. Ahmet Vefik Paşa Hastanesi’nin genişletilmesi sırasında 1904’te dönemin Bursa Valisi Reşit
Paşa tarafından yıkılmıştır. Sâlnâmede belirtildiğine göre, ayrıca Hançeriye, Molla Cedit, Berr-i Peyker, Hüseyin Paşa, Arabiye
ve Şüca’iye adlı medreseler de bulunmakla birlikte, bunlarda eğitim-öğretim etkinlikleri yapılmamaktaydı (Bursa Ansiklopedisi,
c.III, 2002:941, 1125-1126).
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Tablo 3’ün devamı
9
Gökdere

30

10

Gülçiçek (Hatun)

14

11
12
13

Hamza Bey
Hazret-i Emir
Hudâvendigâr
(Kaplıca)

42
40
35

14
15
16

Hüseyin Erzincanî
Hüseyin Çelebi
İvaz Paşa

20
40
40

17
18
19
20

İyesey Bey
Kaşıkçızâde
Kurşunlu
Lala Şahin Paşa

23
125
30
33

21

Mehmet Vânî Efendi
Molla Hüsrev

20

23

Molla Yegân

35

(Kara Eyne Bey)

25
26
27

Molla Fenâri
Murad-ı Sâni
Mustafa Ahmet Paşa
Orhan

İki büyük dershanesi ve on altı hücresi vardı. Bursa dersiâmlarından Hâdimî Hasan
Efendi burada öğrencilere ders veriyordu. Hudâvendigâr Medresesi içerisinde “Eski
Kaplıca” isimli bir de kaplıca bulunduğu için bu medreseye “Kaplıca Medresesi” ismi de
verilmekteydi.

Tavuk Pazarı isimli meydanda olup, İvaz Paşa yaptırmıştır. Onarımdan geçtikten sonra
açılışı yapılmıştır. Müderrisi Müftü Uşşâkî İbrahim Efendizade Sâbit Efendi’dir. Hacı İvaz
Paşa Medresesi, Bursa merkez Osmangazi ilçesi hanlar bölgesinde, İvaz Paşa Camisi’ne
yakın bir bölgede bulunmaktaydı. Bir dersane, iki sofa ve 14 odalı, büyük bir eğitim
kurumuydu. 1905’te onarımı yapılmıştır. 20.yüzyılın başlarında çalışır durumda olduğu
kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Mustafakemalpaşa’nın merkezindedir. Lala Şahin Paşa’nın vakfiyesinde kayıtlı değildir.
Bununla beraber, 1883 tarihli bir vakıf belgesinde, zamanla harap olduğu ve daha sonra
hayırseverlerin yardımıyla yerine “Kadı Medresesi” adıyla bir bina yapıldığı
belirtilmektedir.

10

22

24

Gökdere Medresesi’nin binası, 1906 yılından sonra bir süre kadınlar hapishanesi olarak
kullanılmıştır.
Bursa merkez Osmangazi ilçesi, Altıparmak semtinde, Sarıklıdeğirmen sokağında
bulunan Gülçiçek Hatun türbesinin karşısındaydı. Murat Hudâvendigâr’ın eşi Gülçiçek
Hatun adına yaptırılmıştır.
1890’da bazı ilavelerle tekrar tamir ettirilmişse de daha sonra yanmıştır.
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38
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28
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Sarrafiye

40
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30
31

Sultaniye
Vaiziye
(Mahkeme)

70
41

32

Yıldırım

73

Toplam Öğrenci

1219

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler semtindeydi. Molla Hüsrev adıyla ün salan Mehmet
bin Ferâmuz bin Ali tarafından 15.yüzyılda yaptırılmıştı. 10 hücreli ve kubbeli iken
yıkılmış, yerine ahşap bir medrese yaptırılmıştı. 1324 (1906-1907) yılı sâlnâmesine göre;
kayıtlı 30 öğrencisi vardı.
Bursa merkez Yıldırım ilçesinde, Tatarlar Caddesi’nden Beyazıt Camisi’ne dönülen
yerdeydi. Yıldırım Bayezid’in (salt.1389-1402) emirlerinden Kara Eyne Bey tarafından
yaptırılmıştı.
Medresede, II. Murat dönemi (salt.1421-1451) bilim adamlarından, Molla Yegân sanıyla
tanınan Molla Mehmet bin Armağan müderrislik yaptığı için daha çok bu adla
tanınmıştı.
Molla Fenarî Mahallesi’ndedir ve onarılarak yenilenmiştir. Molla Şemsettin Fenâri
tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır.
Müderris reisi; “Saadeddin” olarak verilmiştir.
Sultan Orhan Türbesi’ne bitişikti. Bundan dolayı bu ismi almıştır.1855 depreminde
yıkılmış ve yeniden ahşap olarak yapılmıştır. Belediye çalışmaları sırasında arsası yeni
yapılan meydana ilave edilmiştir. 1890 yılında bu medrese ahşaptı. Önceki medrese
binasının 15 odası ve bir dershanesi vardı. 1906’da 38 öğrencisi vardı. Bu medreseye
“Orhan Medresesi” de denilmekteydi.
Müderrisi, Şer’iyye Mahkemesi halifelerinden Tahir Efendi olup, eğitime bu dönemde
devam edilmekteydi.
Müftü Ali Rıza (müderrislerin reisi)
Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, Ulucami’nin batısında bulunan medrese ve çarşının
adıdır. Yıldırım Beyazıt döneminde (salt.1389-1402) yaptırılmıştır. Çevresini kuşatan 37
dükkândan oluşmaktayken, 1855 depremi ve akabinde çıkan yangın sonucu tamamen
harap olmuştur. Bu medresesinin yan caddeye açılan bir kapısı ve bu kapıyla bağlantılı
bir koridoru bulunmaktadır. Bu bölüm iki ufak kubbe ile kapatılmış olup, bu kubbelerin
üstü de mahkeme binası olarak kullanılmaktaydı. Bundan dolayı bu medrese
“Mahkeme Medresesi” adıyla da anılmaktaydı.
Bursa’nın âlimlerinden Mustafa Rıza Efendi, 1893 yılında medresenin müderris reisi
olmuş ve bu medreseyi tamir ettirmiştir.

Kaynak: Bursa Ansiklopedisi, c.I, 2002:52,93; c.II: 131, 690, 774, 782-783, 811; c.III: 1100, 1125-1176; c.IV: 1679; Kepecioğlu, c.I,
2009:58; c.III: 130; c.IV: 260; Bursa’da Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim,1998:26-32;Turyan,1982:449; Hudâvendigâr Vilâyeti
Sâlnâmesi, 1325:336.
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Tablo 4. II. Abdülhamid Dönemi’nde Bursa medreselerinde görev yapan müderrisler
Sıra
Müderrisin Adı
Diğer Görevleri
No
Ve Hizmetleri
1
Abdurrahman Efendi
Cizyedarzâde Zaviyesi’nde zaviyedar
2
Âgâh Hüseyin Efendi
Kudûs, Bursa ve Mekke kadılıklarında ve Anadolu
Kazaskerliği görevinde bulundu.
3
Ahmed Sıdkı Efendi
“Vefalı” diye şöhret bulmuştur. Sekiz eseri vardır.
Mantık alanında da yetkinliğe sahipti.
4
Hüseyin Agâh Efendi
Kudüs ve Bursa mollası ve ticaret müfettişi.
Anadolu kazaskerliği (vekâleten) ve müderrislik
görevlerinde bulunmuştur.
5
İbret Mehmet Efendi
Şairdir. Divanı vardı
Mahkemede kâtiplik yapmıştır.
6
Mustafa Efendi (Hacı)
Baş müderristi. Yıldırım Medresesi’nde 17 sene
müderrislik vazifesinde bulundu.
7
Sadreddin Hasan Efendi
Molla, meşihat mektupçusu ve daha sonra Bursa
kadısı olmuştur.

Vefat Tarihi
5 Şubat 1908
1294
(1877-1878)
1894
1877

1895
18 Haziran 1893
1886

Kaynak: (Kepecioğlu, c.I, 2009:16, 36, 62; c.II: 187, 213; c.III: 279; Bursa Ansiklopedisi, c.III, 2002:903)

Bursa medreseleri, konum itibarıyla Ulucami ve çevresinde yoğunlaşmışlardır. Bu bölgeyi sırasıyla; Hisar,
Yeşil, Yıldırım ve Muradiye semtleri takip etmektedir. Medreselerin Ulucami civarında yoğunlaşması, bu
bölgenin kültür ve ekonomi merkezi olduğunu göstermektedir (Hızlı, 2010:11). Bulgar Vasil Kinçov
hatıralarında; Bursa Yıldırım Camisi’nde bulunan medresede eğitim süresinin yaklaşık 14 yıl olduğunu ve
ayrıca şehirde, Muradiye Camisi gibi birçok büyük caminin kendine bağlı medreseleri bulunduğunu ve bu
medreselerde, “yaşını başını almış insanların”, yıllar boyunca kutsal bilimleri öğrendiklerini ifade
etmektedir (Kinçov, 2009:80-81).
Bir süre Bursa’da yaşamış olan Dilber Kathy de hatıralarında, Çekirge Medresesi hakkında bilgi
vermektedir. Bu medresede, yaşları 16-40 arasında değişen 18 öğrenci eğitim görmekteydi. Bu
öğrencilerin yalnız ikisi Çekirge kasabasından olup diğerleri kasaba dışından gelmişlerdi. Öğrenciler,
caminin birinci katında medrese olan kısmı ikametgâh olarak kullanırken, camide ders görmekteydiler.
İaşelerini ise caminin imaretinden karşılamaktaydılar. Bu medreseye, öğrenciler ibtidâî öğrenimi
gördükten sonra kabul edilmekte ve yaklaşık 15 yıl süren bir eğitim almaktaydılar. Müderrisleri ise yine
bu medreselerde yetişmiş, dini konulara vakıf fakat fenni konularda bilgisi olmayan kimselerdi.
Öğrenciler medresede din derslerinin yanında, Mantık ve Edebiyat-ı Arabiyye derslerini de
görmekteydiler. Dilber Kathy, bu öğrencilerin bir kısmının manasını anlamadan Kuran-ı Kerimi hıfz
ettiğini ve yine bir kısmının da yalnız mekâtib-i ibtidâî de muallim edecek, namaz kıldırıp, aşır okuyacak
kadar ayat-ı Kur’aniye’yi bildiklerini söylemektedir (Rochebrune, 2007:36,43).
Osmanlı medreseleri, Hicri yılın birbirini takip eden; Recep, Şaban ve Ramazan aylarında tatile girerdi. Bu
aylara; “Şuhûr-i Selâse” denilmekteydi. Halk arasında da “üç aylar” olarak bilinen bu aylarda, “molla”
olarak isimlendirilen medrese öğrencileri, köylere dağılarak buralarda yaşayan köylü vatandaşlara dini
hizmet götürürlerdi. Teravih namazı ve vakit namazı kıldırma, mukabele okuma, halkın dini sorularına
cevap verme gibi birtakım dini vecibelerin yerine getirildiği bu olaya “cerre çıkmak” denilirdi (Bursa
Ansiklopedisi, c.II, 2002:446).
Cerre çıkanlar genellikle fakir medrese öğrencileriydi. Bu öğrencilere yaptıkları hizmetler karşılığında
köylüler tarafından fitre ve zekât verilir, giyecek yardımı yapılırdı. Ramazan Bayramı’nı kıldıran
öğrencilerin bulundukları köylerden ayrılmaları ile bu faaliyet sonlandırılırdı. Halkın dini yönden
bilgilendirilmesi ve sosyal yardımlaşmanın sağlanması açısından bu faaliyet oldukça yararlıydı. Fakat
medreselerin bozulmasına paralel olarak, bu faaliyet bir çıkar kapısına dönüştürülüp, ehliyetsiz kişilerce
suiistimal edilmeye başlanılınca, eğitim-öğretim alanında yapılan değişikliklerle 19.yüzyılda “cerre
çıkmak” faaliyeti kaldırılmıştır. Bununla beraber, gayri-resmi olarak 20.yüzyılda da bu faaliyet devam
etmiştir. Prof.Dr. Osman Çetin’in tespit etmiş olduğu iki belge, Bursa’da bu faaliyetin 20.yüzyıl başlarında
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da devam ettiğini göstermektedir. Bursa’nın, Kirmastı (Mustafakemalpaşa) kazasının Sırasöğüt köyü
imam ve muhtar heyetine 1907 yılında gönderilen iki belgede, gönderilen öğrencilere “cerre çıkmak”
konusunda yardımcı olunması istenmektedir (Çetin: 3, 2003: 12-13) 12.

Sonuç
Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma politikası ekseninde yürüttüğü yenileşme faaliyetleri XIX. yüzyıl boyunca
hareket kazandı ve Cumhuriyet Dönemi’nin başladığı XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam etti. Söz
konusu yenileşme hareketlerinin bir yansıması olarak usȗl-i cedîd (yeni usul) diye adlandırılan Batı tarzı
okullar Osmanlı topraklarında açılmaya başladı. Bu okullar klasik eğitim-öğretim kurumu olan sıbyân
okulları ile medreselerden farklı olarak pozitivist bir anlayışa sahiptiler. Gözlem ve deneyin ön planda
tutulduğu bu okullarda; araştıran, sorgulayan ve bağımsız düşünebilen bireyler yetiştirilmekteydi.
Bununla birlikte, sıbyân okulları ve medreseler varlıklarını korumayı sürdürdü. Böylelikle eğitimde ikili bir
yapıyı ortaya çıktı. Bu ikili yapı toplumsal çelişki ve çözülmeyi de beraberinde getirdi. Bir tarafta
geleneksel değerlere bağlı ve sıkı sıkıya tutucu özellik gösteren bir anlayış diğer taraftan Batı’nın çağdaş
normlarını benimsemiş aklı ve düşünceyi ön plana koyarak hareket eden bir yaklaşım. Osmanlı Devleti
genelindeki bu çelişkili yapı Bursa yerelinde de kendini gösterdi. Bir kısım usȗl-i atika okulları usȗl-i cedîd
okullarına dönüştürülürken önemli bir kısmı eski yapısını korumayı başardı. Cerre çıkmak, âmin alayı gibi
Osmanlı klasik eğitim anlayışındaki birtakım ritüeller bu dönemde azalsa da devamlılığını korudu.
Cumhuriyet yönetimi, eğitim müfredatına Batı normlarına uygun çağdaş, laik ve karma bir nitelik
kazandırdı ve tüm okulları tek bir müfredata tabii kıldı. 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile
gerçekleşen bu durum sonucunda sıbyân okulları ve medreseler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınarak
işlevselliklerini kaybetmiş oldu.
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EK
BURSA MEDRESELERİ TALİMATNAMESİ
TRANSKRİPSİYON
Fî 26 Safer sene 1331 ve fî 21 Kânûn-i Sânî sene [1]328 târîh ve 679 numrolu tahrîrât-ı aliyye-i Meşîhatpenâhî ile Bursa medâris-i
ilmiyyesine tatbîki emr buyurulan ta‘lîmatnâmedir.
Birinci Madde: Bursa medârisince henüz mukayyed olmayan talebe bilâ-ifâte-i vakt tedrîsât-ı cedîde müdîriyetine bizzât
mürâca‘at iderek mu‘âmele-i kaydiyyelerini îfâ itdirmeleri lâzımdır. Kaydını icrâ itdirecek olanlar kabûl olunduğuna dâ’ir
gireceği medreseden mu‘tâ bir ilm u haberle tezkere-i Osmâniyyelerini ibrâz iylemelidirler.
Esnân erbâbından olub da taşra medârisindan nakl sûretiyle Bursa medârisine kayd olunacak talebe son sene imtihânına â’id
imtihân varakasıyla beraber bulunduğu medreseden ve merbût olduğu askeriye dâ’iresinden musaddak bir ilm u haber
ibrâz idecekdir.
İkinci Madde: Bir medreseden diğer medreseye nakl idecek olanlar eğer hârice gidecek ise bulunduğu medreseden eğer
dâhilindeki medârisden birine nakl idecek ise hem çıkacağı hem dâhil olacağı medreselerin ikisinden de birer ilm u haber
alub Tedrîsât-ı Cedîde Müdîriyeti’ne mürâca‘atla künyeleri mülâhazâtına ve nakl ilm u haberleri zîrine o yolda şerh
virdireceklerdir. Bu mu‘âmelâtı îfâ itmeden nakl idenlerin bi’l-âhire mürâca‘atları mesmû‘ olmayacakdır.
Üçüncü Madde: Müdîriyetce ittihâz olunacak defterde dersi‘âm efendilerle medrese müderrislerinin ve bevvâblarının tatbîk
mühürleri bulunacakdır.
Dördüncü Madde: Talebe-i ulûma i‘tâ olunacak ilm u haberler medrese müderrisleri ile bevvâbları ve ders hocaları tarafından
mühürlendikden sonra müftîlikçe de tasdîk olunacakdır.
Bu sûretle tasdîk olunan ilm u haberlerde müderris ile bevvâbın tasdîki talebenin (hücre-nişîn) olması ve hocasının tasdîki (derse
müdâvim) olması i‘tibâriyle olub müftîlikçe icrâ olunacak tasdîk ise (esâs defterinde mukayyed) olması i‘tibâriyledir.
Beşinci Madde: İlm-i tahsîliyyede her aybaşında bevvâblar tarafından medresedeki talebenin mevcûd ve nâ-mevcûdunu
mübeyyin birer cedvel tanzîm olunub medreselerle bevvâblar tarafından tasdîk olunarak müdîriyetine virilecekdir. Bu
cedvelde nâ-mevcûd gösterilenler o günlerde bulunamamasındaki ma‘zereti isbât ider bir vesîka ibrâz itmedikçe kaydları
tashîh olunmayacakdır.
Altıncı Madde: Eyyâm-ı tahsîliyyede li-maslahat taşraya gitmeye mecbûr olanlar esbab-ı mûcebesiyle taleb ideceği
me’zûniyetinin müddetini mübeyyin olmak üzre medresesinden ilm u haber alup müdîriyete mürâca‘at iderek künyesi
mülâhazâtına ve yedindeki ilm u haber zîrine me’zûniyet istihsâl itdiğine dâ’ir şerh virdirecekdir.
Yedinci Madde: Talebe-i ulûmun derslerine muntazaman devâmı te’mîn idilmek içun sınıf başıları vâsıtasıyla dershânelerde
mu‘allimleri ve câmi‘lerde hocaları tarafından devâm cedveli tutulacak ve bu cedvel her aybaşında müdîriyete tevdî‘
olunacakdır.
Sekizinci Madde: Medreselerin nezâfeti ve talebenin hüsn-i hâl ve hareketi husûsunda müderrisler ile bevvâblar takayyudât-ı
lâzimede bulunacaklardır.
Dokuzuncu Madde: Medreseye yeni gelüb de birinci seneye devâm itmek isteyenler ibtidâ’î şahâdetnamesi yâhûd tahsîl-i
ibtidâ’î derecesinde ma‘lûmât ibraz ideceklerdir.
Onuncu Madde: Ma‘lûmât-ı ibtidâ’iyyeyi hâ’iz olmayanlar birinci seneye kabûl olunmayub (ibtidâ’î mekteblerinin dürûs-ı
esâsiyyesini hâvi olan) ihtiyât sınıfına alınacak ve bu sûretle birinci sene derslerini ta‘kîbe kesb-i liyakat iylemeleri te’min
olunacakdır.
On Birinci Madde: Kezâlik yeni gelüb de ikinci seneye devâm itmek isteyenler birinci sene derslerinden imtihân vermeye
mecbûrdur.
On İkinci Madde: Birinci ve ikinci sınıf talebesi içun Câmi-i Kebîr, Çelebi Sultan ve Murâd-ı Sânî semtlerinde olmak üzre üç
mevki‘de tedrîsât icrâ olunacakdır.
On Üçüncü Madde: Çelebi Sultan semtinde bulunan Büyük Yeşil, Küçük Yeşil, Bâyezîd Paşa, Emîr Sultan, Molla Hüsrev, Büyük
Yıldırım ve Küçük Yıldırım medârisindeki talebe bi’l-umûm derslerini Çelebi Sultan’da okuyacaklardır.
On Dördüncü Madde: Murâd-ı Sânî semtinde bulunan Murâdiye, Geyikli, Hamza Bey, Gül Çiçek ve Hudâvendigâr medârisindeki
talebe bi’l-umûm derslerini Murâd-ı Sânî’de okuyacaklardır.
On Beşinci Madde: Bunlardan mâ-adâ medreselerdeki talebe bi’l-umûm derslerini Câmi-i Kebîr’de okuyacaklardır.
On Altıncı Madde: İhtiyât sınıfında yevmiye dört ders okunmak üzre mekâtib-i ibtidâ’iyye programının aksâm-ı mühimmesi
tatbîk olunacakdır.
On Yedinci Madde: Birinci senede sabah dersi emsile, binâ, maksûd ve ikindi dersi olmak üzre ma‘a-tecvîd Kurân-ı Kerîm
ta‘allüm edilecek ve öğle dersinde birinci seneye a’id fünûn-ı cedîde dersleri ta‘kîb olunacakdır.
On Sekizinci Madde: İkinci senede sabâh dersleri avâmil, izhâr ve ikindi dersi izzî ile merâkıyyü’l-fellâhdan bir mikdâr okunub
öğle dersi olmak üzre ikinci seneye â’id fünûn-ı cedîde dersleriyle berâber ta‘lîm-i Kurân’a da devâm idilecekdir.
On Dokuzuncu Madde: Yeni derse mübâşeret iden dersi‘âmlar câmi‘ derslerini 17 ve 18 inci maddelerde gösterildiği vechle
ta‘kîb ideceklerdir.
Yirminci Madde: Herhangi bir sınıf talebesi sene-i dersiyye nihâyetinde terfî-i sınıf itmedikçe mâ-fevkindeki sınıf derslerine
devâm idemeyecekdir.
Yirmi Birinci Madde: Sene nihâyetinde li-ma‘zeret imtihânda bulunamayanlar mâ-fevkindeki sınıfa devâm itmek içun sene-i
âtiyye bidâyetinde imtihân virmeye mecbûrdur.
Yirmi İkinci Madde: İmtihânlarda birinci derecede Kurân-ı Kerîm’e ikinci derecede ulûm-ı Arabiyye ve şer‘iyyeye ve üçüncü
derecede fünûn-ı munazzamaya ihtimâm idilecekdir.
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Yirmi Üçüncü Madde: Her dersin tam numrosu (on) olub Kurân-ı Kerîm ile ulûm-ı Arabiyye ve şer‘iyye derslerinden lâ-ekall
(beşer) ve fünûn-ı munazzama derslerinden (üçer) numro almak meşrût olub bunlardan dûn numro alan efendiler terfî-i
sınıf idemezler ancak sene-i âtiyye bidâyetinde dûn numro aldıkları derslerden tekrâr imtihân olunurlar.
Yirmi Dördüncü Madde: İmtihânda temeyyüz iden talebeye mükâfât virileceği gibi derslere muntazaman devâm idenler de taltîf
idilecekdir.
Yirmi Beşinci Madde: Ulûm-ı Arabiyye ve şer‘iyye ile fünûn-ı munazzamaya devâm ve ihtimâm iden talebe-i ulûm köy ve oda
taksîminde ve müderrislik imtihânında cihet-i sâ’irede diğerlerine tercîh olunurlar.
Yirmi Altıncı Madde: Talebe-i ulûmun derslerine muntazaman devâm iylemeleri ve ferâ’iz-i diniyyelerini terk ve ihmal
itmemeleri ve âdâb-ı İslâmiyye’ye halel virecek hâlâtdan tevakkî iylemeleri elzemdir.
Yirmi Yedinci Madde: Huffâz ve ilm-i vücûh-ı kırâ’et erbâbı yetişdirmek ehemm-i makâsid-i diniyyeden olmağla hıfza çalışmak ve
vücûh okumak arzu iden talebe ta‘lim-i Kurân mu‘allimleri tarafından tedrîs olunacakdır.
Yirmi Sekizinci Madde: Hey’et-i idâre ve tedrîsiyye ve ta‘lîmiyyeden vezâ’if-i mevdû‘alarının mukteziyyâtını hüsn-i îfâda ihmâl ve
teseyyüb gösterenlerin birinci def‘asında birer yevmiyyeleri, ikincide birer ma‘aş veya o nisbetde muhassasâtları kat‘
olunub bunlarla mütenebbih olmayanlar müsta‘fi add olunurlar.
Yirmi Dokuzuncu Madde: İşbu ta‘limatnâme ahkâmına tâbi‘ olub da muhâlif hareketde bulunan talebe-i ulûma birinci
def‘asında nasîhat ikincide ihtâr ve tekerrürü hâlinde kaydları terkîn olunur.
Otuzuncu Madde: Târîh-i tasdîkden i‘tibâren mevki-i tatbîke vaz‘ olunan işbu ta‘limâtname ilerüde görülecek lüzûm üzerine
ta‘dil ve tevsi‘ olunur.
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EGE BÖLGESİ TAHTACILARINA AİT MÜZİKAL UNSURLAR: NEFESLER VE SEMAHLAR AYDIN İLİ
ÖRNEĞİ
Rıza AKYÜREK
Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, rizaakyurek@mu.edu.tr
ÖZET
Dünya üzerinde var olan toplumları birbirine bağlayan ve farklı desenleri ile çeşitlendiren en önemli unsurlardan
birisi kültürdür. Kültür geçmişten günümüze toplumların yaşamlarıyla yoğrulan, geleneklerin, ahlaki değerlerin ve
toplumsal yaşanmışlıkların bir bütünü ve süzülerek gelen özüdür. Her toplumun kendine özgü ahlaki değerleri,
yaşam kriterleri ve gelenekleri olduğu gibi her toplumun benimsediği ve tüm toplumlar tarafından katkılarla
oluşturulan genel bir kültür anlayışı da geçmişten günümüze yer almaktadır.“Tahtacı” sözcüğü Osmanlı’dan beri
orman işçiliği yapan ve kimliği “Alevi” olan gruplar için kullanılmaktadır. Genel kabule göre bu adlandırma yapılan
bir işin, mesleğin adı olmaktan çok, ağırlıklı olarak yaşanan bir inancı ifade etmektedir (Biçen: 2005). Türkçede
“ağaç kesen, tahta biçen ve kereste işleriyle uğraşan kimse” anlamına gelen Tahtacı ve bir meslek adı olan
tahtacılık, zamanla kendilerine özgü bir mezhep inanışının varlığına inanan bu topluluğu karşılar duruma gelmiştir.
Tahtacı adına yazılı kaynaklarda ilk olarak 16. yüzyıla ait Osmanlı tapu tahrir defterlerinde arşiv vesikalarında
“cemaat-i tahtaciyan” şeklinde rastlanmaktadır (Çıblak: 2005). Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinin
kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya veri sağlamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ege bölgesinde yerleşmiş Muğla, İzmir, Denizli ve Aydın çevrelerindeki
Tahtacı Türkmen toplulukları ve topluluğa önder olmuş “Dede”ler (önder, yol gösteren kişiler) ve Cem törenlerinde
nefes ve semahlara eşlik eden “Güvender” (Sazender, Sazandar, Zakir, Sazcı, Çalgısıyla nefeslere ve semahlara yol
gösteren, eşlik eden kişi) ile adı geçen Tahtacı geleneklerine ait bilinmeyen “Nefesler ve Semahlar” oluşturmaktadır
Anahtar sözcükler: tahtacılar, müzik, semah, nefes

Giriş
Dünya üzerinde var olan toplumları birbirine bağlayan ve farklı desenleri ile çeşitlendiren en önemli
unsurlardan birisi kültürdür. Kültür geçmişten günümüze toplumların yaşamlarıyla yoğrulan,
geleneklerin, ahlaki değerlerin ve toplumsal yaşanmışlıkların bir bütünü ve süzülerek gelen özüdür. Her
toplumun kendine özgü ahlaki değerleri, yaşam kriterleri ve gelenekleri olduğu gibi her toplumun
benimsediği ve tüm toplumlar tarafından katkılarla oluşturulan genel bir kültür anlayışı da geçmişten
günümüze yer almaktadır.
Tahtacıların Tarihi Kökenleri
Anadolu’da yüzyıllar boyunca birçok topluluk ve uygarlığın bir arada yaşaması sonucunda, farklı
kültürlerin etkileşimi, değişimi ve dönüşümü söz konusu olmuştur. Dolayısıyla kültürel yaşamdaki bu
süreçlerin dini inanç ve ibadetlere de yansıması kaçınılmaz bir hal almıştır.
Tahtacıların etnik köken olarak Türk/Türkmen, inanç olarak da Alevî bir topluluk oldukları tespit
edilmiştir. Ancak, Tahtacıların Türk olduklarının kabul edilmesinin ardından bir başka tartışma konusu
ortaya çıkmış, bu kez de, Tahtacıların hangi Türk boyundan geldiği konusuyla ilgili olarak çeşitli tezler ileri
sürülmüştür. İleri sürülen bu tezlerin çoğunluğunun ortak noktası, Tahtacıların atalarının “Ağaç-Eriler”
olduğu ve onların da “Türk” olduğudur.
Faruk Sümer’e göre; Moğol istilâsı üzerine Anadolu’ya Türkistan, Horasan ve Azerbaycan’dan pek çok
Türkmen gelmiş ve memleketin her tarafı bunlarla dolmuş, Anadolu’ya gelen Türkmenlerin bir kısmı, bu
ülkede kendi yaşayışlarına uygun yerler bulamamışlar, ormanlık ve dağlık yerlerde yurt tutmak
mecburiyetinde kalmışlardır. Bunların Maraş bölgesindeki ormanlarda yaşayanlarına Ağaç-Eri adı
verilmiştir. Bu yaşamanın sonucu olarak Ağaç-Erilerin torunlarının mühim bir kısmı ağaç işçiliği ile meşgul
olmuşlardır. Bunlar Tahtacı olarak vasıflanan zümredir (Sümer: 1980).
Abdurahman Yılmaz ise, Ağaç-Erilerin Oğuz, Kıpçak ve Uygur boylarından meydana geldiğini ifade
ederek, Ağaç-Erilerin ve dolayısıyla Tahtacıların birden fazla Türk boyunun bir araya gelmesiyle oluşan bir
topluluk olabileceklerine dikkat çekmiştir (Yılmaz: 1948).
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Yusuf Ziya Yörükan’a göre, her şeyden önce, Tahtacıların Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken izlediği
yollar, Ağaç-Erilerin takip ettiği yollardan farklıdır. Dolayısıyla, Tahtacılar, Ağaç-Erilerin devamı olmayıp,
“Tahtahların” veya benzer bir ad verilen hâkim bir zümrenin etrafında kümelenmiş ve çeşitli Türkmen
gruplarından oluşmuş dinî bir topluluktur. Yahut da belli bir ocağa veya inanca bağlı olarak bir araya
gelmiş ve belli bir zaman tahtacılıkla uğraşmak zorunda kaldıkları için bu adı almış ayrı “Türkmen” veya
“Yörük” oymaklarından meydana gelmiş bulunan bir cemaatler topluluğudur (Yörükan: 2002).
Tamay, hazırladığı doktora tezinde Tahtacıların, “Yanyatıroğulları” ve “Emiroğulları” (Hacı Emirli) olmak
üzere iki ocakları olduğunu belirtmiştir. (Tamay: 2009). “Yanyatır ocağı” İzmir’in Narlıdere ilçesinde,
Emiroğulları ocağı ise Aydın’ın Reşadiye ilçesinde bulunmaktadır. Bu ocaklar üstünde ve altında başka bir
ocak daha yoktur. Reşadiye ilçesi dışında kalan Aydına bağlı tahtacı köylerinin çoğunluğu yanyatır
ocağına bağlıdır.
Tablo 1: Aydın İline bağlı Tahtacı Köyleri

İlçe

Köy

Merkez
Bozdoğan

Yilmazköy
Akçay
Alamut
Akçaova
Dutluoluk
Gölbeyli
Yeniköy
Saricaova
Akçeşme
Atatürk mahallesi
İlmin
Atburgazi
Güneyyaka
Güzeltepe
Aliemmiler
Kizilcapinar
Tekin

Çine

Horsunlu
İncirliova
Koçarli
Söke

Nazilli
Ortaklar

Tahtacılarda Müzik
Müzik, iletişimi güçlendirme yoluyla çoğu zaman grup kimliği oluşturma ve sürdürmenin bir şekli olur”
(Kaemmer, 1993). Diğer bir deyişle müzik, grubun kültürel kimliğinin ‘öteki’nden ayrılarak, grup içindeki
dayanışmasını güçlendiren ve sürekliliğini sağlayan en önemli birleştirici unsurdur.
Tahtacı kültürüne ait müzikal unsurları iki ana sınıfta toplamak mümkündür. Nefesler serbest ölçü ve
ritimdeki müzikal yapılar, semahlar ise belirli ritimde devam eden ölçülü yapılardır. Cem erkânında, saz
çalan ve nefesleri-Semahları okuyan 12 hizmet erinden biri olan kişilere Sazende ya da Aydın
tahtacılarında kullanılan ismiyle Güvender denilir. Zâkir, âşık, sazcı, kamber ve sâzende gibi adlar da
verilmektedir. Tahtacılar arasında kelime, yaygın olarak, “sazandar” şeklinde telaffuz edilir.
Cemde birden fazla sazender olabilir. Bazen bu görevi saz çalıp nefes okuyabilen dedelerin yürüttüğü de
olur. Tahtacı etkinliklerinde seslendirilen türlerin başında “nefes” ve “semah” gelir. Tahtacılarda deyiş
yerine nefes terimi kullanılır. Pekşen’e göre Nefesler; bir inancı, bir düşünüş tarzını, bir din ve Tanrı
anlayışını, edep-erkânı, ahlakı, insanı ve Tahtacılardaki toplumsal yaşamını, toplumun duygularını, aşk ve
heyecan ile güzelleştirerek açıklayan şiirlerdir.
Semah, Alevî-Bektaşîlerin cem törenlerinin on iki erkânından biri olarak uygulanan bir ibadettir. Figüratif
yapı, müzik, sözel yapılar ise, Tanrı ile bütünleşmeye yönelik olarak yapılan bu uygulamaya hizmet eden
araçlardan biridir. Bununla birlikte, Semah, Tasavvufî Türk Halk Müziği’nin içinde değerlendirilen bir
müzik türünün de adıdır.
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Bir müzik türü olarak Tahtacı Semahları, sözlü gelenek içinde tekke-tasavvuf şairleri tarafından üretilmiş
ve Alevî/Tahtacı inanç ve düşünce sistemine uygun konuları işleyen koşma tarzı şiirlerin, dokuz zamanlı
usuller kullanılarak ezgilendirilmesi ile oluşturulmuş ve “iki bölmeli üç bölümlü sırasal biçim” özelliği
gösteren anonim yaratmalardır (Tamay, 2009).

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Aydın iline bağlı Tahtacı Türkmen köylerine ait müzikal unsurlar bu araştırmanın temel amacını
oluşturmaktadır. Tahtacılara ait müzikal unsurların en başında Nefesler ve Semahlar geldiği
varsayıldığında araştırmanın odak noktasının Aydın iline bağlı dört Tahtacı Türkmen Köyü’ndeki nefesler
ve semahların müzikal açıdan değerlendirilmesi araştırmaya veri teşkil etmektedir. Aydın iline bağlı
Tahtacı köylerinde buna benzer spesifik araştırmaların yapılmamış olması, araştırmaya benzer konularla
paralellik göstermesi, Tahtacı nefes ve semahlarının müzikal açıdan irdelenmesi ve yeni çalışmalara ışık
tutması bakımından araştırma önemlidir.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya veri
sağlamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Yapılandırılmış görüşme, daha çok
önceden yapılan ve ne tür soruların ne şekilde sorulup, hangi verilerin toplanacağını en ayrıntılı biçimde
saptayan görüşme planının aynen uygulandığı bir görüşmedir (Karasar: 1991).

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırmaya veri elde etmek için ilgili literatür taranmış, ve örneklem olarak aydın iline bağlı farklı
uzaklıklarda ve yerleşim yerlerinden 4 adet tahtacı köyü örneklem seçilmiştir. Adı geçen köylerin hepsi
de İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Yanyatır tahtacı ocağına bağlı köylerdir. Aydın iline bağlı YılmazköyDutluoluk-Alamut ve Yeniköy örneklem olarak seçilmiş, adı geçen köylerde tahtacı topluluklarına ve
cemlerine önderlik eden Rehber (mürebbi) kişilerle yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş, elde edilen
bulgular çözümlenerek araştırmaya kaynak sağlanmıştır.

Bulgular ve Yorumlar
Aydın iline bağlı Yılmazköy, Alamut, Yeniköy ve Dutluoluk köylerinde dört Mürebbi (Tahtacı geleneğinde
yol gösterici, rehber) ve dört Güvender (Tahtacı cemlerinde saz çalıp nefes-semah söyleyen görevli) ile
yapılan görüşmelerde güfte olarak nefesler farklılık gösterseler de makam ve melodi bakımından
neredeyse birbirinin benzeri melodik yapı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Nefesler genelde serbest
ritimde, söyleyen kişinin duygusal durumuna bağlı olarak seyir göstermekte, Sazendelerin eşlik ettiği
çalgıyla uyumlu şekilde ağır bir tempoda söylenilmekte olduğu belirlenmiştir.
Yapılan görüşmelerde, Semahların biçimsel özellikleri her ne kadar benzerlik göstermiş olsa da
görüşmecilerin icra ettikleri semahların makamsal gidişlerinde ufak da olsa farklılıklar gözlenmiştir.
Melodik yapının güçlü dereceleri bazı örneklerde üçüncü ve dördüncü derecelere tekabül ederken, bazı
semah örneklerinde beşlisi güçlü ve durak sesi olarak belirlenmiştir. Adı geçen köylerdeki semah
örneklerinin hemen hemen tamamında semahların önce ağır dokuz sekiz ritimde başladığı, ikinci sözlerin
sonunda “Dost”, “Şah” ya da “Ali’m Dost”, hitabı sonrası yeldirme adı verilen ritmik hızlanmayla semahın
ikinci kısmına başlandığı, ikinci söylerin tamamlanması sonrasında yine Dost-Şah-Ali hitaplarıyla ağır
bölüme geçiş yapıldığı bulgularına ulaşılmıştır.
Tahtacı Semahlarının en temel ve ayırıcı özelliği, diğer Anadolu Alevîlerinin Semahlarında görülen ve
Andante-Allegrato-Allegro hızlarını içeren üç bölmeye karşılık, Tahtacılarda Andante ve Allegrato
bölmelerinden oluşmasıdır. Bu bölmelere yaygın olarak, “ağırlama” ve “yeldirme” adları verilmektedir.
Bunun yanı sıra, Tahtacı Semahlarının üç “bölüm” olması onun karakteristik özelliğidir. “bölme” ve
“bölüm” birbirinden farklı biçim unsurlarıdır.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 77

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında adı geçen dört Tahtacı köyündeki Cem törenlerinde
nefes ve semahlara eşlik çalgısı olarak, daha çok bağlama ailesinden sazlar; üç telli, cura, tambura,
bağlama, divan, çöğür ve yaygın olamasa da keman, kabak kemane ve ud gibi sazlar kullanıldığı
belirlenmiştir. Gözlenen Cem törenlerinde Nefeslerin Semahların seslendirilmesi sırasında vurmalı sazlar
kesinlikle kullanılmadığı tespit edilmiş, bunun nedeninin yapılan törenin inancın gereği olduğu,
eğlenceden çok inanç ve ibadet içerdiği görüşleri Rehber kişiler tarafından belirtilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
İncelenen literatür ve görüşmelerden elde edilen veriler ışığında;
 Ege bölgesi tahtacılarına ait müzikal unsurların en başında nefesler ve semahlar olduğu
belirlenmiştir.
 Nefeslerde ve semahlarda çoğunlukla Hazreti Ali’nin ölümü, ona duyulan özlem, Hazreti Ali’nin
oğulları İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişleri, 12 imamların adının geçtiği
nefesler ve semahların oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 Görüşmelerden elde edilen veriler ışığında, Cem törenlerinin türüne bağlı olarak nefeslerin ve
semahların farklılık gösterdiği saptanmıştır. İçeri cemine ait nefesler ve semahlar her ne kadar
müzikal olarak benzer olsa da içerik ve inanç unsurlarının uygulanışı bakımdan dışarı cemlerine göre
farklıdır. İçeri cemlerinin Musahip (Yol Kardeşi) olanlara sadece açık olduğu belirtilirken, dışarı
cemlerinin her tahtacı tarafından izlenebilmekte olduğu ve her yaşta cinsiyette ve statüdeki
herkesin iştirak edebildiği bir tür olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 Nefeslerin serbest ritim, zaman ve ölçüde söylenebildiği, melodik yapının adı geçen köylerde
neredeyse birebir uyumluluk gösterdiği, söyleyen kişinin müzikal becerisine dayalı bazı süslemelerin
ve çeşitlemelerin de var olduğu tespit edilmiştir.
 Yapılan görüşmeler ve gözlenen cem törenlerine ait İçeri cem törenlerinde söylenen bağlantı adı
verilen nefeslerde 12 imamların her birinin adının geçmesi geleneğinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
 Elde edilen bulgular ışığında; Tahtacı semahlarının genel olarak 9 zamanlı olmakla birlikte üçleme
aksak bölmesi bazen yer değiştirebildiği belirlenmiştir. Çoğunluğu 2+2+2+3 şeklinde olan semahların
ağır bölümle başlamadığı daha sonra yeldirme bölümünde ritmin hızlandığı ve yeniden ağır bölümle
sonlandırıldığı tespit edilmiştir. Bazı ege tahtacı semahlarında 2+3+2+2 aksak ritim kalıplarına da
rastlandığı da söylenilebilir.
 Adı geçen tahtacı köylerinde gözlenen örneklerde Müzikal bağlamda nefeslerin beşli içerisinde seyir
göstermekte olduğu, karar sesinde çalgısal bir makam gezintisinden sonra beşlisinde söze girildiği,
sonra karar sesinin üçlüsünde ara durak yapılarak sözden sonra tekrar karar sesinde sonlandırıldığı
sonucuna ulaşılmıştır. Nefeslerin hece ölçülü dörtlükler şeklinde söylendiği, en son dörtlükte nefesi
yazan kişinin mahlasının mutlaka söylendiği gözlemlenmiştir.
 Bulgulara ışığında; Semahların müzikal seyrinin karar-altıncı yedinci seslerle ritimsel destekleme
yapılarak dokuz zamanlı aksak aksak ölçüde giriş yapıldığı, ağır bölümün bitişinde üçlüde güçlü bir
durakla yeldirme bölümüne geçildiği belirlenmiştir. Yeldirme bölümünün beşlisiyle sözlere
başlandığı, ardından dörtlüsünde yeldirme bölümü sözlerinin tamamlandığı, yeniden üçlü ara durak
ve karar sesiyle ağırlaşarak semahın yine ağır tamamlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
 Elde edilen sonuçlara dayanılarak Tahtacılara ait müzikal unsurların nefesler ve semahlarla sınırlı
olmadığı bu araştırmayla tespit edilmiş olup başka araştırmalarda Tahtacılara ait Mengi- ve eğlence
cemlerine ait müzikal unsurların yeni bir araştırmaya kaynak teşkil edebileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-ETKİLİLİK-YETERLİK AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülce COŞKUN ŞENTÜRK
Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gulcecoskun@mu.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeylerini
belirlemek ve öz-etkililik-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak; buna
ek olarak, öz-etkililik-yeterlik puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma, Güzel Sanatlar
Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin Öz-Etkililik-Yeterlik düzeylerinin ne olduğu yönündeki araştırma sorusundan
yola çıkan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Güzel
Sanatlar Lisesi Müzik Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu ve bireyin genel öz-etkililik-yeterlik algısını ölçmek amacıyla Sherer ve arkadaşları
tarafından 1982 yılında geliştirilen ve 1999 yılında Gözüm ve Aksayan tarafından Türkçe formu hazırlanan “ÖzEtkililik-Yeterlik (ÖEY) Ölçeği” veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Literatür incelendiğinde müzik eğitiminde
özellikle öğretmen adaylarına yönelik öz- yeterlik ile ilgili çalışmalara rastlansa da, müzik öğretmenliği mesleğine
henüz adım atmamış Güzel Sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencileri üzerinde yapılan herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Çalışma bu açından alana katkıda bulunması sebebiyle önem taşımaktadır. Veri toplama
araçlarından elde edilen verilere yapılan normallik testinden sonra öğrencilerin demografik özelliklerine göre
farklılaşan öz-etkililik-yeterlik düzeyleri bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile, öz-etkililikyeterlik puanları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ise korelasyon analizi ile anlamlandırılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada, öz-etkililik-yeterlik ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamakla birlikte cinsiyet
değişkeni göz önüne alındığında da öz-etkililik-yeterlik ölçeği puanlamasında herhangi bir istatistiksel farklılığa
rastlanmamıştır. Ayrıca Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlik düzeylerinin diğer liselerin
öğrencilerinin düzeylerine oranla daha düşük olduğu ve bu durumun öz-etkililik-yeterlik ölçeğinden alınan genel
puanlar ile ölçeğin “davranışı tamamlama” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılığa yol açtığı
belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: müzik eğitimi, güzel sanatlar liseleri, öz-etkililik-yeterlik, akademik başarı
ABSTRACT
The aims of this study were to evaluate self-efficacy levels of students who study at Music Departments of Turkish
Fine Arts High Schools, to determine differences of their levels according to demographics and to examine
correlation between their self-efficacy and academic achievement. This study was a descriptive research
determines self-efficacy levels of students who study at Music Departments of Turkish Fine Arts High Schools.
Research group of this study was constituted by students who studied in 2016-2017 education period at Music
Departments of Turkish Fine Arts High Schools. The self-efficacy scale designed by Sherer and his friends (1982)
and personal information form designed by author have used as data collection tools in the research. The author
determined that there was no study about self-efficacy levels of students who study at Turkish Fine Arts High
Schools in the music education literature so this study is important because it makes a contribution to academic
field and researchers. The obtained data from data collection tools has analyzed according to demographics with
SPSS 20.0 by using normality, frequency, independent samples t-test, Pearson correlation and ANOVA. In the
results of study, the author has determined that there is no significant relation between their self- efficacy and
academic achievement and there are no significant differences according to demographics. In addition the author
has determined that self- efficacy levels of students who study at Diyarbakır Fine Arts High School were lower level
compared to others and this situation has revealed significant differences between schools.
Keywords: music education, fine arts high schools, self- efficiency- proficiency, academic achievement

Giriş
İnsanoğlunun gelişimini sağlayan en etkili süreçlerin başında şüphesiz ki eğitim gelmektedir. Eğitim,
kişilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan gelişmesini ve ilerlemesini amaçlayarak, bir plan
doğrultusunda bireylerde davranış değişikliği oluşturmayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda, konu alanı
ne olursa olsun, tüm eğitimcilerin ve bilim adamlarının ortak paydası, eğitim bilimini farklı bakış açılarıyla
zenginleştirmek ve çeşitlendirmektir. Bu süreçte konu alanları farklı olsa da araştırmacıların ortaya
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koydukları yöntem ve teknikler tek bir amaç doğrultusunda birleşir ve bütünleşir. Araştırmaya neden
olan problem ne olursa olsun, ya da hangi çözüm yöntemi kullanılırsa kullanılsın, eğitim temelli bir
araştırmada varılmak istenen ana amaç eğitime katkı sağlamaktır. Bu sebeple eğitim bilimini oluşturan
tüm konu alanları ayrı ayrı incelendiğinde eğitim kavramının birçok araştırmacı tarafından tanımlandığı
görülmektedir.
Çelikkaya (2009), eğitim kavramını, “önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda nesilleri yönlendirme
ve yetiştirme çalışması, bu yönlendirme ve yetiştirmenin ilmini, tekniğini, taktiğini öğreten bir bilimdir”
olarak tanımlarken bir müzik eğitimcisi olan Uçan (2005), “bireyin kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak
istendik davranış değişimi meydana getirme sürecidir” olarak tanımlamaktadır.
Yine Uçan’ a (2005) göre, “Eğitim; bilim eğitimi, sanat eğitimi ve teknik eğitimin bir bileşkesi olarak
görülebilmektedir”. Bu bileşkenin önemli bir parçası olan sanat eğitimi, gerek genel müzik eğitimi, gerek
özengen müzik eğitimi, gerekse de mesleki müzik eğitimi olarak yapılsın, her boyutu ayrı bir önem ve
amaç taşımaktadır. Bu boyutlardan bir tanesi olan mesleki müzik eğitimi, Uçan (2005) tarafından “müzik
alanındaki belirli meslek ya da çalışma dallarının gerektirdiği müziksel bilgi, beceri, anlayış ve
alışkanlıkların kazandırılmasına ilişkin olarak verilen müzik eğitimidir” olarak tanımlanmaktadır.
Müzik eğitiminin en temelinde var olan ve özellikle mesleki müzik eğitiminde gereklilik arz eden müzikal
yeterlik, alanın sistemsel olarak geliştirdiği çeşitli ölçüm araçları ile saptanmakta ve yeterli olarak
belirlenen bireyler müzik eğitimi sürecine dahil edilmektedir. İşte bu yeterlik saptamasında adayların
başarıları ve dolaylı olarak başarılarının altında yatan, kendine ve yeteneklerine karşı olan özyeterlik
inançları etkili olmaktadır.
Öz yeterlik, Albert Bandura’nın “Sosyal Öğrenme Kuramı”nın merkezinde yer alan en önemli
kavramlardan biridir. Bu kuramıyla özellikle güdünün önemini ortaya koyan Bandura, sonuç
beklentilerine ulaşmak için gerekli olan güdünün en önemli belirleyicisinin öz-yeterlik olduğunu
belirtmektedir. Öz yeterlik, bireyin fizyolojik ya da psikolojik bir kişilik özelliğine değil, belirli bir beceri ya
da performansa dayalı bir kavramdır.
Bandura (1997) öz yeterlik kavramını “kişinin tasarlanmış bir hedefe ulaşmak için yapması gereken işleri
düzenleyebilmesine ve yerine getirebilmesine ilişkin sahip olduğu yeterliğine olan inancı” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Bireyin davranışları üzerinde etkili olan öz yeterlik kavramı, kişinin kendisini tanımlarken oluşturduğu
yargılar ve kendini algılayış biçimiyle şekillenir. Bireyin karşılaştığı problemle başa çıkma mücadelesi,
mücadele ederken ne kadar çaba harcayacağı, sonuca ulaşma konusunda ne kadar ısrarcı olacağı ve bu
süreçte gerekli olan eylemleri beceri ve yetenekleriyle ne kadar iyi yapabildiği konusunda kendisine olan
inancı, kişinin öz yeterliliğinin göstergesidir.
“Öz yeterlik inançları insanın güdü, mutluluk ve kişisel başarısında kilit rol oynamaktadır. İnsanda bir işi
başaracağına yönelik bir inancın olması, o işin getirdiği güçlükleri yenme ve o işi sürdürmeye devam
etme konusunda önemli bir motivasyon kaynağı olarak görülmektedir” (Pajares,2002).
Kişiler çoğunlukla kendilerini daha yeterli, yetkin gördükleri alanlarda çalışmayı tercih ederler. Bu
sebeple mesleki yönelimleri de, kendilerini daha yeterli hissettikleri yöne doğru olmaktadır. Belirli bir
alanda kendini daha yeterli hisseden bireyin motivasyonu başarmanın getirdiği mutlulukla daha fazla
yükselir. Bu bağlamda özyeterlik inancının eğitimin her alanında ve her seviyesinde önemsenmesi
gerektiği söylenebilir. Müzik eğitiminin özeline indirgendiğinde, kendini müzik alanında daha yetkin
gören bir bireyin mesleki yönelimi ve yöneliminin sonucu olarak da çalışma motivasyonu ve başarısı
beklenen bir sonuçtur. Diğer taraftan müzik eğitimi alan bir bireyin alana yönelik kendini ne derece
yeterli bulduğu motivasyonunu ve dolayısıyla başarısını etkileyecektir. Birçok çalışmada ortaya konduğu
gibi bireyin eğitim ve öğretim sürecinde öz-yeterlik inancı önemli ve etkili bir role sahiptir (Zimmerman,
Bandura ve Pons, 1992; Guskey, 1988; Klassen ve Chiu, 2010).
Eğitim alanında özyeterlik inancı ile ilgili çalışmaların öğretmen adaylarının özyeterlik inançları, ozyeterlik
ve motivasyon, ozyeterlik ve başarı, alana özgü özyeterlik ölçeklerinin geliştirilmesi vb. gibi alanlarda
yapıldığı görülmektedir. Buradan hareketle literatür incelendiğinde müzik eğitiminde özellikle öğretmen
adaylarına yönelik öz- yeterlik ile ilgili çalışmalara rastlansa da, müzik öğretmenliği mesleğine henüz
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adım atmamış Güzel Sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencileri üzerinde yapılan herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Eğitim öğretim süreçleri içerisinde önemli bir basamakta olan lise öğrencilerinin öz
yeterlik inançları, onların geleceğe yönelik atacakları adımlara şekil verecektir. Özellikle Güzel Sanatlar
Liseleri gibi mesleki eğitimin ilk basamağını oluşturan liselerde okuyan öğrencilerin öz yeterliklerinin
yüksek olması, onların kendilerine daha fazla inanarak girdikleri yolda hızla ilerlemelerine, karşılaştıkları
zorluklarla mücadele etmelerine ve başarılarını arttırmalarına olanak sağlayacaktır. Bu gereksinimle yola
çıkılan bu araştırmanın amacı; Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik
düzeylerini belirlemek ve öz-etkililik-yeterlik düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını saptamak; ve öz-etkililik-yeterlik puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır;
 Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri nedir?
 Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin demografik özelliklerine göre öz-etkililik-yeterlilik
düzeyleri farklılık göstermekte midir?
 Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri ve akademik başarı
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma betimsel yöntem çerçevesinde yürütülen bir tarama (survey) çalışmasıdır. “Betimsel
araştırma, var olan bir durum veya olayı nicel ya da nitel yönden belirleyen bir araştırma türüdür.
Betimsel araştırmanın amacı, evrenin ya da ondan çekilen yansız bir örneklemin doğru bir tanımına
ulaşmaktır” (Karasar, 2005).

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Bölümü (N=56), Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü (N=10), Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Bölümü (N=14), Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü (N=14), Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi
Müzik Bölümü (N=25), Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü (N=24)’nde, öğrenim gören ve
araştırmaya gönüllü olarak katılan (N=143) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 90’ı (%63) kadın ve
53’ü (%37) erkektir.

Veri toplama araçları
Araştırmadaki verileri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Sherer ve
arkadaşları tarafından 1982 yılında geliştirilen “Öz-Etkililik-Yeterlik (ÖEY) Ölçeği” ölçeği kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu
Demografik özelliklerle ilgili bilgi toplamak üzere araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu formda, Güzel
Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin demografik özelliklerini içeren öğrenim gördüğü lise,
cinsiyet, sınıf, enstrüman ve akademik başarı düzeyi ile ilgili sorular yer almaktadır.
Öz-Etkililik-Yeterlik (ÖEY) Ölçeği (The Self efficacy scale)
Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği
1999 yılında Gözüm ve Aksayan tarafından yapılmış ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.81, testtekrar test güvenilirliği 0.92 olarak bulunmuştur” (Gözüm ve Aksayan, 1999).
“Ölçek herhangi bir özgül alana özgü olmayan, genel öz etkililik yeterlik algısını ölçmektedir. Yirmi üç
ifadeden oluşan 5’li Likert tipi ölçekten en az 23, en çok 115 puan alınabilmektedir. Ölçekte, her bir
madde için 1-beni hiç tanımlamıyor, 2-beni biraz tanımlıyor, 3-kararsızım, 4-beni iyi tanımlıyor, 5-beni
çok iyi tanımlıyor, seçeneklerinden birisinin işaretlenmesi istenmekte, her madde için verilen puan esas
alınmaktadır. Ancak 2., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 16., 17.,18., 20., 22. maddeler ters yönde puanlanır.

Sayfa 82

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Alınan toplam puanın yüksek olması, genel öz etkililik yeterlik algısının yüksek olduğunu gösterir. Ölçeğin
dört alt faktörü vardır: 1. Davranışa başlama: 2., 11., 12., 14., 17., 18., 20., 22. maddeleri; 2. Davranışı
sürdürme: 4., 5., 6., 7., 10., 16., 19. maddeleri; 3. Davranışı tamamlama: 3., 8., 9., 15., 23. maddeleri; 4.
Engellerle mücadele:1.,13., 21. maddeleri içermektedir” (Gözüm ve Aksayan, 1999).

Verilerin analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (sürüm 20.0) kullanılarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Veri
toplama araçlarından elde edilen verilerin dağılımının Shapiro-Wilk testine göre normal olduğu tespit
edilmiş ve bu doğrultuda parametrik testler uygulanmıştır. Yapılan normallik testinden sonra
öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaşan öz-etkililik-yeterlik düzeyleri bağımsız örneklemler
t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile, öz-etkililik-yeterlik puanları ve akademik başarıları arasındaki
ilişkiyi ise korelasyon analizi ile anlamlandırılmaya çalışılmıştır.

Bulgular
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeylerinin incelendiği bu
çalışmanın bulguları bu bölümde tablolar halinde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda “Güzel Sanatlar
Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri nedir?”, “Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte
midir?” ve “Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri ve akademik
başarı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorularının cevapları aranmıştır.
Tablo 1. GSL Öğrencilerinin Öz Etkililik Yeterlik Seviyeleri
Öz Etkililik Yeterlik Seviyeleri
n

Seviye
Grupları

%

Ölçek puanı

Ortalama

St.Sapma

Çok Düşük (23-45 puan)

2

1,4

44,9995

1,9565

,00000

Düşük (46-68 puan)

23

16,1

62,7831

2,7297

,23302

Orta Seviye (69-91 puan)

68

47,6

81,8524

3,5588

,26993

Yüksek (92-115 puan)

50

35,0

98,8793

4,2991

,21769

Toplam

143

100,0

84,2237

3,6619

,62363

Tablo 1’e göre Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin öz etkililik yeterlik seviyelerinin yapılan frekans (sıklık)
analizi sonucunda orta düzeyde (3,6619) olduğu tespit edilmiştir.
Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin demografik özelliklerine göre öz-etkililik-yeterlilik
düzeyleri incelenmiş ve Tablo 2’de sunulmuştur. Bu doğrultuda elde edilen bulgular paragraflar halinde
değerlendirilmiştir.
Çalışmadan elde edilen veriler cinsiyet değişkenine göre incelenmek üzere bağımsız örneklemler t-testi
yapılmış, kız öğrencilerin ÖEY seviyeleri erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş fakat
bu durumun istatistiksel anlamda ve p<,05 düzeyinde herhangi bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.
GSL liseleri (okul) değişkenine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış, Manisa GSL
öğrencilerinin ÖEY seviyeleri diğer GSL’lerine göre daha yüksek olduğu, Diyarbakır GSL öğrencilerinin ise
daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiş ayrıca bu durumun istatistiksel olarak ve p<,05 düzeyinde
anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu farklılığın sebebi ise Diyarbakır GSL öğrencilerinin
seviyelerinin Eskişehir, Manisa, Isparta ve Muğla GSL öğrencilerinin seviyelerinden belirgin seviyede
düşük olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir (LSD).
Çalgı değişkenine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış, flüt çalan öğrencilerin ÖEY
seviyelerinin diğer enstrümanları çalan öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş ancak bu
durumun istatistiksel olarak ve p<,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.
Yaş grupları değişkenine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış, 16 ve 18 yaşındaki öğrencilerin
ÖEY seviyelerinin tutarlı olmadığı ve benzer sonuçlar tespit edilmiş ve bu durumun istatistiksel olarak ve
p<,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017
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Sınıf değişkenine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış, 9. ve 10.sınıf öğrencilerinin ÖEY
seviyelerinin diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş ancak bu durumun istatistiksel olarak
ve p<,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.
Çalışmadan elde edilen veriler not ortalamaları değişkenine göre incelenmiş, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yapılmış, not ortalaması 81-100 aralığında olan öğrencilerin ÖEY seviyelerinin diğer not
ortalamalarına sahip öğrencilerin değerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş ancak bu durumun
istatistiksel olarak ve p<,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 2. GSL Öğrencilerinin demografik özelliklerine göre öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri
Değişkenler
n
%
Ortalama St.Sapma
Cinsiyet

Okul

Çalgı

Yaş

Sınıf

Not Ortalaması
Toplam

Erkek
Kız
1. Eskişehir
2. Ankara
3. Manisa
4. Isparta
5. Muğla
6. Diyarbakır
Bağlama
Çello
Flüt
Gitar
Keman
Viyola
15
16
17
18
9
10
11
12
41-60
61-80
81-100

53
90
24
14
10
14
56
25
22
18
23
17
44
19
31
36
54
22
21
47
26
49
30
63
50

37,1
62,9
16,8
9,8
7,0
9,8
39,2
17,5
15,4
12,6
16,1
11,9
30,8
13,3
21,7
25,2
37,8
15,4
14,7
32,9
18,2
34,3
21,0
44,1
35,0

143

100.,0

3,6161
3,6889
3,7138
3,4068
4,0217
3,7826
3,7904
3,2557
3,4644
3,6377
3,7675
3,7059
3,6957
3,6682
3,6732
3,7150
3,5950
3,7233
3,7143
3,6994
3,6137
3,6291
3,5681
3,6322
3,7557

,66305
,60139
,53526
,54721
,63611
,70252
,52306
,71048
,67428
,65549
,52773
,60957
,63721
,65124
,63354
,62129
,60072
,69417
,61573
,59399
,69905
,62850
,53505
,57212
,72662

p

LSD

,839

-

F: 4,322

,001**

1-6
2-3
2-5
3-6
4-6
5-6

F: ,613

,690

-

F: ,364

,779

-

F: ,199

,897

-

F: ,976

,380

-

t: ,203

**p<,01

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri ve akademik başarı
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin varlığının Tablo 3’te incelenmiştir. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile alt boyutları puan
ortalamaları arasında p<,05 düzeyinde olumlu ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Aynı şekilde not
ortalamalarının sınıf ve yaş değişkenleri ile p<,05 düzeyinde olumlu ve anlamlı ilişkileri de tespit
edilmiştir. Aynı zamanda benzer olarak not ortalaması ile davranışı tamamlama puanı arasında da p<,05
düzeyinde olumlu ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
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Tablo 3. GSL öğrencilerinin ÖEY düzeyleri ve akademik başarı düzeyleri arasında ilişkiler
2
*

3

4

5

6

7

Yaş (1)

r
p

,197
,018

-,014
,866

,041
,626

-,070
,406

,017
,839

-,050
,551

r
p

1

,115
,172

,069
,416

,101
,229

*

Not Ortalaması (2)

,176
,036

-,002
,985

r
p

,115
,172

1

,876
,000

,883
,000

**

Ölçek Ortalaması (3)

,454
,000

r

,069

1

,728

**

,177

p

,416

Davranışı Başlatma Ort. (4)

,876

**

**

,000
,728
,000

**

**

,177
,035

r
p

,101
,229

,883
,000

r
p

*

Davranışı Tamamlama Ort. (6)

,176
,036

,717
,000

Engellerle Mücadele Ort.(7)

r
p

-,002
,985

,454
,000

,717
,000

**

,457

,000

**

Davranışı Sürdürme Ort. (5)

**

**

1

,457
,000

**

,483
,000

*

,246
,003

,000
**

**

*

,035
**

,483
,000

,246
,003

**

1

,381
,000

**

,381
,000

**

**

1

Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin not ortalamalarına ve okullarına göre öz-etkililikyeterlilik ölçeğinin alt boyutlarından elde edilen değerler incelenmiş, Tablo 4 ve Tablo 5’te sunulmuştur.
Bu doğrultuda davranışı başlatma ve sürdürme boyutlarında elde edilen bulgular paragraflar halinde
değerlendirilmiştir.
Tablo 4. GSL’nin bulunduğu illere göre davranışı başlatma ve sürdürme farklılıkları
İllere göre GSL

Davranışı
başlatma

Davranışı
sürdürme

n

%

Ortalama

St.Sapma

1. Eskişehir

24

16,8

3,7917

,68333

2. Ankara
3. Manisa
4. Isparta
5. Muğla
6. Diyarbakır

14
10
14
56
25

9,8
7,0
9,8
39,2
17,5

3,5268
4,0500
3,7768
3,8929
3,2650

,63203
,78440
,81479
,65341
1,03978

1. Eskişehir

24

15,4

3,7440

,70236

2. Ankara
3. Manisa
4. Isparta
5. Muğla
6. Diyarbakır

14
10
14
56
25

12,6
16,1
11,9
30,8
13,3

3,2755
4,1143
3,9082
3,8827
3,0800

,75064
,66599
,92854
,62187
,94318

143

100.,0

Toplam

F

2,968

5,840

p

LSD

,014*

1-6
3-6
4-6
5-6

,000**

1-6
2-3
2-4
2-5
3-6
4-6
5-6

*p<,05; **p<,01

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin eğitim gördükleri illerdeki okullarına göre tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) yapılmış, Manisa GSL öğrencilerinin ölçeğin davranışı başlatma alt boyutunda
seviyelerinin diğer GLS öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş ve bu durumun
istatistiksel olarak ve p<,05 (%5) düzeyinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu farklılığın sebebi
ise Diyarbakır GSL öğrencilerinin seviyelerinin Eskişehir, Manisa, Isparta ve Muğla GSL öğrencilerinin
seviyelerinden belirgin seviyede düşük olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir (LSD). Ayrıca okul
değişkenine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış, Manisa GSL öğrencilerinin ölçeğin davranışı
sürdürme alt boyutunda seviyelerinin diğer GLS öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş
ve bu durumun istatistiksel olarak ve p<,05 (%5) düzeyinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu
farklılığın sebebi ise Diyarbakır ve Ankara GSL öğrencilerinin seviyelerinin Eskişehir, Manisa, Isparta ve
Muğla GSL öğrencilerinin seviyelerinden belirgin seviyede düşük olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir
(LSD) (Tablo 4).
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017
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Tablo 5. GSL öğrencilerinin not ortalamalarına göre davranışın tamamlanması farklılıkları
Öğrencilerin not ortalamaları
Davranışı tamamlama
Toplam

n

%

Ortalama

St.Sapma

1. 41-60

30

21,0

3,5533

,70600

2. 61-80
3. 81-100

63
50

44,1
35,0

3,9429
3,9480

,68385
,78017

143

100.,0

F
3,477

p

LSD

,034*

1-2
1-3

*p<,05; **p<,01

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin not ortalamalarına göre tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yapılmış, not ortalaması 81-100 ve 61-80 aralığında olan öğrencilerinin ölçeğin davranışı
tamamlama alt boyutunda seviyelerinin not ortalaması 41-60 aralığında olan öğrencilerinkine göre daha
yüksek olduğu tespit edilmiş ve bu durumun istatistiksel olarak ve p<,05 (%5) düzeyinde anlamlı bir
farklılık yarattığı görülmüştür. Bu farklılığın sebebi ise not ortalaması 41-60 aralığında olan GSL
öğrencilerinin seviyelerinin diğer not ortalamasına sahip GSL öğrencilerinin seviyelerinden belirgin
seviyede düşük olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir (LSD) (Tablo 5).

Tartışma
Eğitim öğretim süreçleri içerisinde önemli bir basamakta olan lise öğrencilerinin öz yeterlik inançları,
onların geleceğe yönelik atacakları adımlara şekil verecektir. Özellikle Güzel Sanatlar Liseleri gibi mesleki
eğitimin ilk basamağını oluşturan liselerde okuyan öğrencilerin öz yeterliklerinin yüksek olması, onların
kendilerine daha fazla inanarak girdikleri yolda hızla ilerlemelerine, karşılaştıkları zorluklarla mücadele
etmelerine ve başarılarını arttırmalarına olanak sağlayacaktır.
Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okuyan öğrenciler aldıkları müzik eğitimleri ile üniversitelerin
müzik öğretmenliği programlarına hazırlanmakta ve bu zorlu yolda azimle mücadele etmektedir. Yapılan
birçok araştırmada, yüksek öz-yeterlik algısına sahip öğrencilerin daha yüksek akademik başarıya sahip
olduğu bulunmuştur (Greene, Miller, Crowson, Duke ve Akey, 2004; Zimmerman, 2000; Guskey, 1988;
Klassen ve Chiu, 2010).
Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlik açısından değerlendirildiği bu
araştırmada, öğrencilerin öz etkililik yeterlik seviyeleri yapılan frekans (sıklık) analizi sonucunda orta
düzey (3,6619) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, müzik öğretmeni aday adaylarının öz yeterlik
inançlarının gelişmeye yakın, orta düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. Henüz yetenek ve becerilerini
keşfetme ve farkına varma döneminde öğrencilerin, öz yeterlik seviyelerinin arttırılmasının, hedefe giden
yolda öğrencilerin engellerle mücadele etmesine ve sonuç beklentilerine ulaşma sürecinde
belirleyecekleri hedeflerini gerçekleştirmelerine pozitif yönde katkı sağlayacağı söylenebilir.
GSL müzik bölümü öğrencilerinin öz etkililik yeterlik seviyeleri cinsiyet değişkeni açısından
değerlendirildiğinde, kız öğrencilerin ÖEY seviyeleri erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiş fakat bu durumun istatistiksel anlamda ve p<,05 düzeyinde herhangi bir farklılık yaratmadığı
görülmüştür. Literatür taraması yapıldığında, eğitim fakülteleri öğretmen adayları üzerine yapılan
araştırmalarda, benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bknz: Temiz (2017), Kahyaoğlu ve Yangın
(2007), Üstün ve Tekin (2009). Bu durum öz etkililik yeterlik üzerinde cinsiyetin önemli bir etkisinin
olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmada, sınıf, çalgı ve yaş değişkenleri açısından müzik bölümü öğrencilerinin öz etkililik yeterlik
puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. İlgili literatür incelendiğinde,
Kahyaoğlu ve Yangın (2007)’ın, ve Yokuş (2014)’un çalışmasında da sınıf değişkeninde bu sonuca benzer
sonucun elde edildiği görülmektedir.
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GSL müzik bölümü öğrencilerinin öz etkililik yeterlik seviyeleri okul değişkeni açısından
değerlendirildiğinde, Manisa GSL öğrencilerinin ÖEY seviyeleri diğer GSL’lerine göre daha yüksek olduğu,
Diyarbakır GSL öğrencilerinin ise daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiş ayrıca bu durumun
istatistiksel olarak ve p<,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu farklılığın sebebi ise
Diyarbakır GSL öğrencilerinin seviyelerinin Eskişehir, Manisa, Isparta ve Muğla GSL öğrencilerinin
seviyelerinden belirgin seviyede düşük olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir (LSD). Farklı şehirlerdeki
GSL öğrencileri arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğundan, güzel sanatlar liselerinin okul iklimi
açısından incelenmesi ve farklılıkların tespit edilmesi önemli görülmektedir. Ayrıca batıya doğru
gidildikçe okullardaki öğrencilerin öz yeterlik puanının yükselmesi dikkat çekicidir. Bu durum da
sosyolojik açıdan incelenmelidir.
Çalışmadan elde edilen veriler not ortalamaları değişkenine göre değerlendirildiğinde, not ortalaması 81100 aralığında olan öğrencilerin ÖEY seviyelerinin diğer not ortalamalarına sahip öğrencilerin diğerlerine
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş ancak bu durumun istatistiksel olarak ve p<,05 düzeyinde anlamlı
bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. En yüksek puan aralığındaki öğrencilerin öz etkililik yeterlik
seviyelerinin diğer ortalamalara göre her ne kadar yüksek olsa da bu durum anlamlı bir farklılık
yaratmamakta ve literatür ile paralellik göstermemektedir. Örneğin Piji Küçük (2011), Yokuş (2014)
yaptıkları çalışmalarında, çalışma gruplarının öz yeterlik puanları ve akademik başarı puanları arasında
anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. Not ortalaması değişkeni değerlendirildiğinde her ne kadar anlamlı bir
farklılık tespit edilmese de ölçeğin alt boyutları ve öğrencilerin puan ortalamaları arasında p<,05
düzeyinde olumlu ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Not ortalaması 81-100 ve 61-80 aralığında olan
öğrencilerinin ölçeğin davranışı tamamlama alt boyutunda seviyelerinin not ortalaması 41-60 aralığında
olan öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş ve bu durumun istatistiksel olarak ve p<,05
(%5) düzeyinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu farklılığın sebebi ise not ortalaması 41-60
aralığında olan GSL öğrencilerinin seviyelerinin diğer not ortalamasına sahip GSL öğrencilerinin
seviyelerinden belirgin seviyede düşük olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir (LSD). Not ortalaması
yükseldikçe davranışı tamamlama alt boyutunun puan değerlerinin yükselmesi, sorumluluk bilinci
oluşmuş, davranışı sürdürme yeteneği gelişmiş, zorluklarla mücadele edebilen ve doğal olarak davranışı
tamamlamaya odaklanan öğrencilerin akademik olarak daha başarılı olduklarını düşündürmektedir.
Ölçeğin alt boyutları öğrencilerin eğitim gördükleri illerdeki okullarına göre incelendiğinde, Manisa GSL
öğrencilerinin ölçeğin davranışı başlatma ve davranışı sürdürme alt boyutunda seviyelerinin diğer
(Ankara, Eskişehir, Manisa, Isparta ve Muğla) GLS öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiş ve bu durumun istatistiksel olarak ve p<,05 (%5) düzeyinde anlamlı bir farklılık yarattığı
görülmüştür. Akademik başarı; bireyin davranışa başlama ve davranışı sürdürme alt boyutlarının
tamamlanmasıyla kazanabildiği bir sonuç çıktısıdır. Bir işe başlamak ve o işi istikrarlı bir şekilde
sürdürmek motivasyonla doğrudan ilişkilidir. Öz yeterliğin akademik başarı ile olumlu yönde ilişkisi
olduğu göz önüne alındığında, davranışa başlama ve davranışı sürdürme alt boyutlarında anlamlı
düzeyde farklı olan Manisa Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin diğer güzel sanatlar liselerine göre daha iyi
bir motivasyona sahip oldukları söylenebilir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, tüm güzel sanatlar liselerindeki öğrencilerin mevcut
olan orta düzey ÖEY algısını geliştirici bir tutum izlenerek öğrencilerin eğitim süreçlerine bilinçli olarak
destek olunması önerilebilir. Liseler arasındaki belirgin farklılık dikkat çekicidir ve bu farklılıklar sosyolojik
açıdan ve okul iklimi açısından araştırılabilir. Ayrıca literatür incelendiğinde, Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencileri üzerine öz yeterliliğe yönelik çalışmaların yapılmamış olması dikkat çekicidir. Özellikle Güzel
Sanatlar Liseleri gibi mesleki eğitimin ilk basamağını oluşturan liselerde okuyan öğrencilerin öz
yeterliklerinin saptanması ve yükseltilmeye çalışılması, onların kendilerine daha fazla inanarak, girdikleri
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yolda hızla ilerlemelerine, karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmelerine ve başarılarını arttırmalarına
olanak sağlayacaktır. Bu sebeple güzel sanatlar liseleri üzerinde özellikle deneysel çalışmalar yapılması,
eğitim öğretim süreçleri içerisinde önemli bir basamakta olan lise öğrencilerinin öz yeterlik inançlarına
ve dolayısıyla onların geleceğe yönelik atacakları adımlara şekil verecektir.
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ÖZET

Günümüzde ilerleyen teknoloji ve bilim faaliyetlerini takip etmek ve öncüsü olabilmek adına fen eğitimine önem
verilmeli, fen okuryazarı bireyler yani araştıran, sorgulayan, girişimci, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek
hedeflenmelidir. Öğrencilerin bilimsel bilginin doğasını, nasıl geliştiğini anlamaları fen eğitimi sayesinde
olmaktadır. Fen eğitimi gibi dinamik alanlardan biri de epistemolojidir. Epistemoloji fen eğitiminden etkilenmekte
fen eğitimini etkilemektedir. Epistemoloji, bilginin kaynağını, doğasını, sınırlarını inceleyen bir felsefe
dalıdır(Aksakallı, Salar, Turgut, 2016). Bilimsel epistemolojik inanç ise bireylerin inançlarının, düşüncelerinin,
kullandığı kaynakların duruma ya da bağlama göre farklılık gösterdiği inançtır (Elder, 1999: Akt. Acat, Tüken &
Karadağ, 2010). Epistemolojik inançların gelişmesi fen okuryazarlığının gelişmesine de katkı sağlamıştır. Fen
okuryazarı bireylerin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri de bilgiyi bir ihtiyaç olarak gören, iletişim kurabilen,
takım olarak çalışabilen, problem çözebilen, üretken, denetlenebilir olan 21.yy becerileridir (Köğce, Özpınar,
Mandacı & Yenmez, 2014). 21.yy becerileri eleştirel düşünme, takım çalışması, yaratıcılık, işbirliği, yeniliklere açık
olma, problem çözme yetisine sahip olunmasıdır (Gülen, 2013). Bu çalışmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin
epistemolojik inançları ile 21.yy becerileri seviyelerini ve aralarındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma nicel araştırma
yöntemlerinden tarama yöntemi ile desenlemiştir. Tarama modelleri, bir grubun özelliklerini ya da durumu
betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun modellerdir. Araştırmanın evrenini Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı ortaokullarda öğrenim gören altıncı sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem grubunda ise beş ortaokulda
öğrenim gören 212 (96 kız, 116 erkek) altıncı sınıf öğrencisi yer almıştır. Ölçme aracı Acat, Tüken ve Karadağ (2010)
tarafından Türkçe ’ye uyarlanmış olan Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Bozkurt, Çakır (2016) tarafından
geliştirilmiş olan 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri Düzeyi Envanteri kullanılmıştır. Ölçme araçları Likert tipi ölçme
araçlarıdır. Ölçme araçlarının uygulanması sonucunda elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir.
Analiz ilk olarak tanımlayıcı istatistik yöntemiyle, öğrencilerin tamamının ölçeklere verdikleri cevapların aritmetik
ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Sonraki aşamada ortaokul öğrencilerinin bilimsel epistemolojik
inançları ile 21. yy becerileri düzeyleri arasındaki ilişki korelasyon yöntemiyle hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda
öğrencilerin epistemolojik inançları ve 21. yy becerileri orta düzeyde gelişmişlik gösterirken; epistemolojik inançlar
ve 21.yy becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar sözcükler: fen eğitimi, epistemoloji, bilimsel epistemolojik inanç, 21.yy becerileri

Giriş
Günümüzde ilerleyen teknoloji ve bilim faaliyetlerini takip etmek ve öncüsü olabilmek adına fen
eğitimine önem verilmeli, fen okuryazarı bireyler yani araştıran, sorgulayan, girişimci, yaşam boyu
öğrenen bireyler yetiştirmek hedeflenmelidir (MEB, 2017:4). Fen, çevremizdeki doğayı ve doğanın
unsurlarını açıklamaya çalışan bir bilimdir. Fen eğitimi, öğrencileri bilim ve teknoloji konusunda pozitif
yönde etkilemektedir. Bu eğitim alanının temel amaçlarından biri, dinamik bir şekilde sürekli ilerleyen
teknolojiye ayak uydurmayı sağlamaktır (Hançer, Şensoy ve Yıldırım, 2003). Teknolojik gelişmeleri takip
etmede en önemli etken eğitimdir. Fen eğitiminin bir diğer amacı ise bilgiyi üretme sürecini kazandırma,
fene karşı beceri ve tutum geliştirmektir. Öğrencilerin bilimsel bilginin doğasını, nasıl geliştiğini
anlamaları fen eğitimi sayesinde olmaktadır. Fen eğitimi gibi dinamik alanlardan biri de epistemolojidir.
Epistemoloji fen eğitimini etkilemekte ve fen eğitiminden etkilenmektedir (Demir ve Akınoğlu, 2010).
Bir felsefe dalı olan epistemoloji bilginin kaynağını ve bilginin sınırlarını incelemektedir. (Aksakallı, Salar
ve Turgut, 2016). Epistemolojik inanç ise bireylerin bilgiyi oluşturmada ve öğrenme ile ilgili inançlarını
kapsamaktadır (Schommer, 1990). Epistemolojik inançlarla ile ilgili yapılan ilk çalışma Perry’e ait olmak
ile birlikte epistemolojik inançları açıklamaya çalışan ilk araştırmadır. Schommer’ın 1990 yıllarında
yaptığı çalışma ile epistemolojik inançlar çok boyutlu olarak ele alınmıştır.
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Epistemolojik inançları ölçmeye yönelik birçok çalışma yapılmış ve ölçek geliştirilmiştir (Çoban ve Ergin,
2008). Bunlardan bazıları şunlardır; Perry (1970) erkek üniversite öğrencileri ile görüşmeler yapmıştır.
Epistemolojik İnançlar Ölçeği Schommer (1990) tarafından geliştirilmiş olup üniversite öğrencilerine
yöneliktir. Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği Pomeroy (1993) tarafından geliştirilmiş ve ölçek 5,6 ve
8. sınıflara uygulanmıştır. Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği Elder (1999) tarafından geliştirilmiş ve
beşinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği’nin Acat, Tüken ve
Karadağ (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış hali tüm ortaokul öğrencilerine uygulanabilir niteliktedir.
Epistemolojik inançlarla ilgili yapılan çalışmalarda katılımcı gruplar öğretmen adayları, öğretmenler ve
öğrencilerdir (Demir ve Akınoğlu, 2010). Daha çok öğrencilerle yapılan bu çalışmalar genelde
epistemolojik inançları etkileyen faktörler açısından incelenmiştir (Kaleci ve Yazıcı, 2012). İlgili literatür
incelediğinde ulaşılabilen Epistemolojik İnanç Ölçekleri, genelde üniversite öğrencileri ve öğretmen
adaylarına yöneliktir (Demir ve Akınoğlu, 2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgi kapsamındaki
inançlarını ölçmek için Elder (1999) tarafından geliştirilen Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği
kullanılmıştır. Türk kültürüne Acat, Tüken ve Karadağ (2010) tarafından uyarlanan belirtilen Bilimsel
Epistemolojik İnançlar Ölçeği çalışmanın amacına uygun düşmektedir. Uyarlanan ölçeğin alt faktörleri şu
şekildedir; 1-Otorite ve doğruluk: Bilimsel bilgi otoriteye bağlı oluşur ve bilimsel bilgi değişmezdir, 2-Bilgi
üretme süreci: Bilgi üretme süreci deney ve gözlem yoluyla olur, 3-Bilginin kaynağı: Bilimsel bilginin
kaynağı uzmanlardır, 4-Akıl yürütme: Bilimsel bilgi ilk gözleme dayalıdır, 5-Bilginin değişebilirliği: Bilimsel
bilgi kesindir (Acat, Tüken ve Karadağ 2010).
Epistemolojik inançların gelişmesi fen okuryazarlığının gelişmesine de katkı sağlamıştır. Fen okuryazarı
bireylerin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri de bilgiyi bir ihtiyaç olarak gören, iletişim kurabilen,
takım olarak çalışabilen, problem çözebilen, üretken, denetlenebilir olan 21.yy becerileridir (Köğce,
Özpınar, Mandacı ve Yenmez, 2014). 21.yy becerileri eleştirel düşünme, takım çalışması, yaratıcılık,
işbirliği, yeniliklere açık olma ve problem çözme yetisine sahip olunmasıdır (Gülen, 2013). 21.yy
becerilerinin birçok tanımı yapılmıştır.
21.yy becerileri OECD (2008)’e göre;
1. Öğrenme ve Yenilik Becerileri
a. Eleştirel düşünme ve problem çözme
b. Yaratıcılık ve yenilikçilik
c. İletişim ve işbirliği
2. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
a. Bilgi okuryazarlığı
b. Medya okuryazarlığı
c. Bilgi-iletişim-teknoloji okuryazarlığı
3. Yaşam ve Kariyer Becerileri
a. Esneklik ve uyum
b. Girişimcilik ve öz yönelim
c. Toplumlar ve kültürler arası beceriler
d. Üretkenlik ve hesap verebilirlik
e. Liderlik ve sorumluluk başlıkları altında toplanmıştır.
İlgili literatür incelediğinde ulaşılabilen kaynaklarda genelde 21.yy beceri ölçekleri üst yaş seviyesindeki
öğrencilerin 21. yy becerilerini belirlemeye yönelik iken; Bozkurt (2013) tarafından geliştirilen 21. Yüzyıl
Öğrenme Becerilerinin Kullanılma Düzeyi Envanteri ortaokul öğrenci seviyesine uygundur (Bozkurt ve
Çakır, 2016). Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; 1-Aktif öğrenme yeterlilik düzeyi (AÖB), 2Öğrenmeyi öğrenme becerisi yeterlik düzeyi (ÖÖB), 3-Problem çözme becerileri yeterlik düzeyi (PÇB) ve
4-İşbirliği ve iletişim yeterlik düzeyidir.
Literatür tarandığında epistemoloji ve 21.yy becerileri ile ilgili ayrı ayrı çok fazla çalışma yapılmasına
rağmen birlikte yapılmış bir çalışmaya ulaşılabilen kaynaklar içerisinde rastlanılmamıştır. Çoban (2009)’a
göre öğrencilerin bilgiye nasıl ulaştığı ve bilgiyle ilgili inançlarının ne olduğunun belirlenmesi ve 21.yy
becerilerine ne derecede sahip olup olmadıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmayla
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epistemolojik inançlar ve 21.yy becerileri alanında eksikliklerin belirlenmesi ve her iki alanın birbiri ile
ilişkisinin incelenmesi, böylelikle bireylerin bu alanlarda gelişimlerine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma altıncı sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları ile 21.yy becerileri seviyelerini ve bunların
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Problem Durumu
Altıncı sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları ile 21.yy becerileri seviyeleri arasında ilişki var mıdır?
Araştırmanın Alt Problemleri



Altıncı sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları ne düzeydedir?
Altıncı sınıf öğrencilerinin 21.yy becerileri ne düzeydedir?

Önem
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği 21.yy toplumunda gelişmeleri takip etmede en büyük
etkenin fen bilimleri olduğu bilinmektedir. Bunun yanında 21.yy toplumuna ayak uydurabilmek adına
otoriteye bağlı oluşan bilgi ve ezbercilikten uzak, bilimsel bilgiye ulaşabilen, problem çözebilen,
üretebilen, denetime açık ve takım çalışması yapabilen bireylerin yetişmesi gerekmektedir. Bu bireyler
fen okuryazarı bireyler olarak tanımlanmaktadır (Köğce, Özpınar, Mandacı ve Yenmez, 2014). Fen
eğitiminin içerisinde barındırdığı alanlardan epistemolojik inanç ve 21.yy becerileri fen okuryazarı
bireylerin yetişmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Karakaş, 2015). Epistemolojik inanç ve 21.yy
becerilerinin birbirine entegre edilmesi ile bu bireylerin yetişmesi kolaylaşacaktır.

Sınırlılık



Bu araştırma Ege Bölgesinde Muğla ilinin ortaokullarında öğrenim gören altıncı sınıf öğrencileri ile
sınırlı tutulmuştur.
Çalışma, kullanılan veri toplama araçları ile sınırlıdır.

Varsayımlar




Öğrencilerin, verdikleri cevaplarda ve uygulama boyunca içten davrandıkları varsayılmıştır.
Öğrencilere veri toplama araçlarının aynı koşullarda uygulandığı varsayılmıştır.
Uygulama sırasında katılımcılara yansız davranıldığı varsayılmıştır.

Tanımlar
Epistemoloji: bilginin doğasını, kapsamını sınırlarını inceleyen felsefe dalıdır (Aksakallı, Salar, Turgut,
2016).
Bilimsel Epistemolojik İnanç: bireylerin inançlarının, düşüncelerinin, kullandığı kaynakların duruma ya da
bağlama göre farklılık gösterdiği inançtır (Elder, 1999: Akt. Acat, Tüken ve Karadağ, 2010).
21.yy Becerileri: eleştirel düşünme, takım çalışması, yaratıcılık, işbirliği, yeniliklere açık olma, problem
çözme yetisine sahip olunması (Gülen, 2013).

Yöntem
Çalışma bir nicel araştırma yöntemi olan tarama modeli ile desenlenmiştir. Bu çalışmada Muğla ilinin beş
ortaokulunda öğrenim gören altıncı sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları ile 21.yy becerilerinin
kullanılma düzeyini ve bunların arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlandığından betimsel tarama modeli
kullanılmıştır. Tarama modelleri bir grubun, bir durumun özelliklerini belirlemede kullanılan uygun
modellerdir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016).

Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Ege bölgesinin Muğla ilinde bulunan tüm ortaokul altıncı sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Muğla ilinin beş ortaokulunda bulunan 212 altıncı sınıf
öğrencisi oluşturmaktadır. 212 katılımcının 96’sı kız, 116’sı erkek öğrencilerden oluşmaktadır.
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Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak ilköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgi kapsamındaki inançlarını ölçmek için
Elder (1999) tarafından geliştirilen Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği’nin Acat, Tüken ve Karadağ,
(2010) tarafından Türk kültüne uyarlanmış hali olan Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği’nin Türkçe
Formu uygulanmıştır. Ölçeğin alfa güvenilirlik katsayısı 0,05 olarak kabul edilmiştir. Ölçek 5’li Likert
tipindedir (Kesinlikle Katılmıyorum-1, Katılmıyorum-2, Kararsızım-3, Katılıyorum-4 ve Kesinlikle
Katılıyorum-5). Ölçek 5 faktör ve 25 maddeden oluşmaktadır (Acat, Tüken ve Karadağ, 2010). Türk
kültürü için uyarlanan alt faktörler şu şekildedir; otorite ve doğruluk, bilgi üretme süreci, bilginin kaynağı,
akıl yürütme, bilginin değişebilirliğidir.
21. Yüzyıl Öğrenme Becerilerinin Kullanılma Düzeyi Envanteri ortaokul öğrencilerine uygulandığından
seçilen örnekleme uygun düşmektedir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,7 ve üzerinde olduğu için güvenilir
kabul edilmiştir. Ölçme aracı Likert tipi 5’li derecelendirme ölçeği şeklindedir (Hiç-1, Çok az-2, Bazen-3,
Sıklıkla-4 ve Her zaman-5). Ölçek 4 bölüm ve 33 maddeden oluşmaktadır (Bozkurt ve Çakır, 2016). Bu
bölümler; Aktif öğrenme yeterlik düzeyi (AÖB), Öğrenmeyi öğrenme becerisi yeterlik düzeyi (ÖÖB),
Problem çözme becerileri yeterlik düzeyi (PÇB), İşbirliği ve iletişim becerileri yeterlik düzeyidir (İİB).
Araştırma Ege Bölgesinde Muğla ilinin ortaokullarında öğrenim gören 212 altıncı sınıf öğrencisi ile
gerçekleştirilmiştir. Kullanılan veri toplama araçları Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği Türkçe Formu
ve 21. Yüzyıl Öğrenme Becerilerinin Kullanılma Düzeyi Envanteri katılımcılara tek seferde uygulanmıştır.

Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir. Araştırmada veri analizi yapılırken
betimsel istatistik ve korelasyon yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Yorum
Bilimsel epistemolojik inanç ölçeğinin alt boyutlarındaki ortalamaların sıralaması; otorite ve doğruluk
2,81, bilgi üretme süreci 3,20, bilginin kaynağı 3,04, akıl yürütme 2,67, bilginin değişirliği 2,89
şeklindedir. Öğrencilerin bilimsel epistemolojik inanç ölçeğinin alt boyutundan aldıkları aritmetik
ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 1’ deki gibidir.
Tablo 1. Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Her Bir Alt Boyutundan Alınan Aritmetik Ortalamalar ve Standart
Sapmalar
Epistemolojik İnanç
Maddeler
Standart Sapma
x̅
Ölçeği Alt Boyutları
Otorite ve doğruluk
(1.5.12.15.16.20.23.24.25)
2,81
0,49
Bilgi üretme süreci
(3.4.7.8.11.18)
3,20
0,44
Bilginin kaynağı
(6.10.13.14)
3,04
0,45
Akıl yürütme
(2.21.22)
2,67
0,64
Bilginin değişirliği
(9.17.19)
2,89
0,56
Toplam
25
14,61
2,58

Öğrencilerin epistemolojik inançların her bir maddesinden aldığı ortalamalar incelendiğinde,





En yüksek ortalamaya 3,84 ortalama ile sahip olan madde 11. Maddedir. (Bir şeyin doğru olup
olmadığını bilmek için deney yapmak iyi bir yoldur)
İkinci en yüksek ortalamaya 3,82 ortalama ile sahip olan madde 2. Maddedir. (Bilimsel deneyler
hakkındaki fikirler merak duygusundan ve olayların/olguların nasıl işlediğini düşünmekten
kaynaklanır).
En düşük ortalamaya 1,99 ortalama ile sahip olan madde 21. Maddedir. (Bir deneye başlamadan
önce o deney hakkında ön bilgi sahibi olmak iyidir)
İkinci en düşük ortalamaya 2,08 ortalama ile sahip olan madde 18. Maddedir. (Doğru cevaplar,
birçok deney sonucu elde edilen kanıtlara bağlıdır).

Öğrencilerin 21.yy becerilerini kullanma düzeyi envanterindeki her bir boyutun ortalamaları
incelendiğinde, aktif öğrenme yeterlik düzeyi (AÖB) alt boyutunda 3.63 ortalamaya, öğrenmeyi
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öğrenme becerisi yeterlik düzeyi (ÖÖB) alt boyutunda 3.78 ortalamaya, problem çözme becerileri
yeterlik düzeyi (PÇB) alt boyutunda 3.71 ortalamaya, işbirliği ve iletişim becerileri yeterlik düzeyi (İİB) alt
boyutunda 3.42 ortalamaya sahip oldukları görülmektedir.
Öğrencilerin her bir 21.yy becerileri kullanma düzeyi envanterinin alt boyutundan aldıkları aritmetik
ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’ de belirtilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin 21.yy Becerilerini Kullanma Düzeyi Envanterindeki Alt Boyutlarından Aldıkları Aritmetik
Ortalamalar ve Standart Sapmaları
Epistemolojik İnanç Ölçeği
Maddeler
Standart Sapma
x̅
Alt Boyutları
AÖB

(1.2.3.4.5.6.7.8)

3,63

0,72

ÖÖB

(9.10.11.12.13.14.5.16.17.18.19.20.21)

3,78

0,73

PÇB

(22.23.24.25.26.27)

3,71

0,80

İİB

(28.29.30.31.32.33)

3,42

0,82

Toplam

33

14,54

3,07

Öğrencilerin 21.yy becerilerini kullanma düzeyi envanterinin her bir maddesinden aldığı ortalamalara
bakıldığında;





En yüksek ortalamaya 4,25 ortalama ile sahip olan madde 11. Maddedir. (Derslerimde başarılı
olmak için kendime uygun hedefler belirlerim)
İkinci en yüksek ortalamaya 4,13 ortalama ile sahip olan madde 3. Maddedir. (Verilen ödevleri
zamanında ve eksiksiz yaparım)
En düşük ortalamaya 3,00 ortalama ile sahip olan madde 5. Maddedir. (Derslerde farklı konularla
ilgili sunumlar yaparım)
İkinci en düşük ortalamaya 3,03 ortalama ile sahip olan madde 28. Maddedir. (Proje ödevlerimi
yaparken arkadaşlarımla birlikte çalışırım)

Öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarıyla 21.yy becerilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişkilere
bakıldığında, öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları ile 21.yy becerilerini kullanma düzeyleri
arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiz yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3’ de
sunulmuştur. Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarının alt boyutları ile
21.yy becerileri alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05).
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Tablo 3.Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançları İle 21.yy Becerilerini Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
AÖB
ÖÖB
PÇB
İİB
Anlamlılık
.695
.824
.459
.332
seviyesi(p)
Otorite ve
N
212
212
212
212
Doğruluk
Pearson
Korelasyon
-0,027
0,015
-0,051
-0,067
katsayısı
Anlamlılık
.846
.290
.485
.461
seviyesi(p)
Bilgi Üretme
Süreci

Bilginin
Kaynağı

Akıl Yürütme

Bilginin
Değişirliği

N
Pearson
Korelasyon
katsayısı
Anlamlılık
seviyesi(p)
N
Pearson
Korelasyon
katsayısı
Anlamlılık
seviyesi(p)
N
Pearson
Korelasyon
katsayısı
Anlamlılık
seviyesi(p)
N
Pearson
Korelasyon
katsayısı

212

212

212

212

-0,013

0,073

0,048

0,051

.163

.518

.852

.605

212

212

212

212

-0,096

-0,45

-0,013

0,036

.282

.023

.130

.338

212

212

212

212

-0,074

-0,156

-0,104

-0,066

.569

.291

.513

.659

212

212

212

212

-0,039

-0,073

-0,045

-0,030

Sonuç ve Tartışma
Altıncı sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inanç alt boyutlarından aldıkları ortalamalar
incelendiğinde; Sadıç’ın (2015) ve Acat, Tüken ve Karadağ’ın (2010) çalışmalarında da benzer sonuçlar
olduğu görülmektedir.






Otorite ve doğruluk boyutuna ilişkin inanç düzeylerinin orta düzeyde olduğu, bu durumun da
öğrencilerin otorite ve doğruluk boyutunu kabul ya da ret etmediklerini belirtiklerini gösterebilir.
Bilgi üretme süreci boyutuna ilişkin inanç düzeyleri orta düzeydedir.
Bilginin kaynağı boyutuna ilişkin inanç düzeyleri orta düzeyin üstündedir.
Akıl yürütme boyutuna ilişkin inanç düzeyleri orta düzeyin üstündedir.
Bilginin değişirliği boyutuna ilişkin inanç düzeyleri orta düzeyin üstündedir.

Altıncı sınıf öğrencilerinin 21.yy öğrenme becerileri düzeyi envanteri alt boyutlarından aldıkları
ortalamalar incelendiğinde; Bozkurt’un (2016) çalışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir.






Aktif öğrenme yeterlik düzeyi boyutuna ilişkin becerileri orta düzeyin üzerindedir.
Öğrenmeyi öğrenme becerisi yeterlik düzeyi boyutuna ilişkin becerileri orta düzeyin üzerindedir.
Problem çözme becerileri yeterlik düzeyi boyutuna ilişkin becerileri orta düzeyin üzerindedir.
İşbirliği ve iletişim becerileri yeterlik düzeyi boyutuna ilişkin becerileri diğer boyutlara göre daha

düşük düzeydedir.
Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarının orta düzeyde gelişim gösterdiği
görülmüştür. Öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarının alt boyutlarındaki gelişmişlik düzeyi 1- bilgi
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üretme süreci, 2-bilginin kaynağı, 3-bilginin değişirliği, 4-otorite ve doğruluk ve 5-akıl yürütme şeklinde
sıralanmaktadır. 21.yy beceri alt boyutlarındaki gelişmişlik düzeyi ise: 1-öğrenmeyi öğrenme becerisi
yeterlik düzeyi, 2-problem çözme becerileri yeterlik düzeyi, -aktif öğrenme yeterlik düzeyi, 4-işbirliği ve
iletişim becerileri yeterlik düzeyi şeklinde sıralanmaktadır. Öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları
ile 21.yy becerileri arasında bir istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Bilimsel epistemolojik inanç boyutları ile 21.yy becerileri kullanma düzeyleri alt boyutları arasında bir
ilişkinin saptanmaması öğretim ortamlarının ve öğretim yöntemlerinin tam anlamıyla uygulanamadığını
gösterebilir.

Öneriler
Öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarını ve 21.yy becerilerini tespit ederek, eksikliklerini belirleyip
bu yönleri gidermeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz
önüne alarak 21.yy becerilerini ve bilimsel epistemolojik inançlarını geliştirmeye yönelik uygun strateji
ve yöntemler kullanmaları konusunda teşvik edilebilir ve öğretmenlere uygun etkinliklerle destek
verilebilir.
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Milli Eğitim Bakanlığı TTKB. (2017). İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara.
Sadıç, A. & Çam, A. (2015). 8.Sınıf Öğrencilerinin epistemolojik inançları ile PISA başarıları ve fen ve teknoloji okuryazarlığı.
Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(5), 18-49.
21stCentury Skills: How can you prepare students for the new Global Economy? Charles Fadel Global Lead, Education Cisco
Systems, Inc.OECD/CERIParis, May 2008.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 95

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

EK
Sevgili öğrenciler;
Bu araştırma bilimsel bilgi kapsamındaki düşüncelerinizi ve 21.yy becerilerinizi tespit etmek amacıyla
yapılmaktadır. Lütfen cümleleri dikkatli okuyarak uygun seçeneği “X” işareti koyarak işaretleyiniz. Vereceğiniz
cevaplar ders notunuza hiçbir şekilde etki etmeyecek ve gizli tutulacaktır. Anket cevaplama süresi yaklaşık 15
dakikadır. Anket sorularını içtenlikle cevaplayacağınıza inanıyor, değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür
ediyorum.
Merve Murat
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Bu bölümdeki maddeleri çalışma ortamınızdaki duygu ve
düşüncelerinizi göz önüne alarak cevaplayınız…

Kesinlikle
katılmıyorum

Cinsiyet: ( ) Kız ( ) Erkek

1.Bilimdeki bütün soruların tek bir doğru cevabı vardır.
2.Bilimsel deneyler hakkındaki fikirler merak duygusundan ve
olayların/olguların nasıl işlediğini düşünmekten kaynaklanır.
3.Bilimsel çalışma yapmanın en önemli yanı, doğru cevabı ortaya
çıkarmaktır.
4.Bilimin önemli bir kısmı, evrenin/nesnelerin nasıl işlediği hakkında
yeni fikirler ortaya çıkarmak için deneyler yapmaktır.
5.Bilim insanları bilim hakkında neredeyse her şeyi bilmektedir;
daha fazla bilinecek bir şey yoktur.
6.Bilimsel bilgi her zaman doğrudur.
7.Bilim insanları yeterince çaba harcarlarsa, her soru için bir cevap
bulabilirler.
8.Buluşlarınızdan emin olmak için birden fazla deney yapmak iyidir.
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9.Bilimde yer alan fikirler bazen değişir.
10.Bilimsel kitapların konu hakkında söylediklerine inanmak
zorundayız.
11.Bir şeyin doğru olup olmadığını bilmek için deney yapmak iyi bir
yoldur.
12.Öğretmenlerin derslerde söyledikleri her şey doğrudur.
13.Bilimsel bir kitaptan bir şeyler okuduğunda, bu bilginin doğru
olduğuna emin olabilirsin.
14.Bazen anlamasan bile, öğretmenin bilimle ilgili söylediklerine
inanman gerekir.
15.Bilim insanlarının bir deneyden elde ettikleri sonuç, o konu ile
ilgili tek doğru cevaptır.
16.Herkes bilim insanlarının söylediklerine inanmalıdır.
17.Yeni buluşlar, bilim insanlarının doğru olarak düşündükleri
şeyleri değiştirebilir.
18.Doğru cevaplar, birçok deney sonucu elde edilen kanıtlara
bağlıdır.
19.Bilim insanları, bilimdeki doğrular hakkında düşüncelerini bazen
değiştirirler.
20.Bilimde neyin doğru olduğunu sadece bilim insanları kesin olarak
bilirler.
21.Bir deneye başlamadan önce o deney hakkında ön bilgi sahibi
olmak iyidir.
22.Bilimsel bir konu hakkında fikir sahibi olmanın iyi bir yolu, olay
ve olguların nedenini merak etmektir.
23.Bilim insanları, bilimdeki doğrular hakkında her zaman aynı
fikirdedirler.
24.Bilim insanları asla “belki” demezler, çünkü her zaman doğruyu
bilirler.
25.Bilimsel fikirler her zaman öğretmenler ya da bilim insanlarından
gelir.
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Aşağıdaki yer alan ifadelerden size göre en uygun
olan seçeneği işaretleyin.

Aşağıdaki derslerinizle ilgili etkinlikleri yapma
sıklığınızı işaretleyin.

Hiç

Çok
az

(1)

(2)

Bazen

(3)

Sıklıkla

Her
zaman

(4)

(5)

1.Derse gelmeden önce konuyla ilgili farklı
kaynaklardan (kütüphane, kitap, internet, vs.)araştırma
yaparım.
2.Dersten önce konuyla ilgili okuma ödevlerini
tamamlarım.
3.Verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yaparım.
4.Sınıf içi tartışmalara katılarak fikirlerimi paylaşırım.
5.Derslerde farklı konularla ilgili sunumlar yaparım.
6.Derslerde öğrendiğim yeni bilgileri önceki bilgilerimle
karşılaştırırım.
7.Derslerdeki eksiklerimi tespit ederek gidermeye
çalışırım.
8.Derslerimle ilgili öğrenmem gereken şeyleri kendim
araştırarak anlamaya çalışırım.
9.Zamanımı etkili olarak kullanabilmek için işlerimi
(sınav, proje ödevi vs. ) planlarım.
10.Ders notlarımı ihtiyacım olduğunda
kullanabileceğim şekilde düzenlerim.

tekrar

11.Derslerimde başarılı olmak için kendime uygun
hedefler belirlerim.
12.Çalışmaya başlamadan önce başarılı olmak için en
uygun yöntemi araştırırım.
13.Öğretmen konuyu anlatırken önemli olan yerleri not
alırım.
14.Yeni öğrendiğim bir konuda farklı yöntemler
kullanarak tekrarlar yaparım.
15. Derste anlamadığım yerleri öğretmenime veya
arkadaşıma sorarım.
16.Ders notlarımın doğruluğunu diğer kaynaklardan
kontrol ederim.
17.Çalışırken konuların kavram haritasını çıkararak veya
kendim için özetleyerek öğrenmemi kolaylaştırırım.
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Aşağıdaki derslerinizle ilgili etkinlikleri yapma
sıklığınızı işaretleyin.
Hiç

Çok
az

(1)

(2)

Bazen

Sıklıkla

Her
zaman

(4)

(5)

(3)

18.Derslerden sonra konu ile ilgili farklı kaynaklardan
sorular çözerim.
19.Ödevimin bir kısmını tamamlayınca, öğretmenimin
istediklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol ederim.
20.Derslerimle ilgili okuma yaparken zaman zaman
düşünerek,
okuduğum
şeyden
ne
anladığımı
değerlendiririm.
21.Ödevlerimi yaptıktan sonra anlamadığım yerleri
tekrar kontrol ederim.
22.Bir problem veya iş üzerinde çalışırken öncelikle
sorunun altındaki nedenleri öğrenmeye çalışırım.
23.Bir sorunumu çözmek için belli bir yolu denedikten
sonra ortaya çıkan sonuç ile ulaşmayı hedeflediğim
sonucu karşılaştırırım.
24.Bir problemin nedenini anlamak için farklı
kaynaklardan veriler toplarım.
25.Sorunlarımı çözme konusunda genellikle yaratıcı ve
etkili çözümler üretirim.
26.Bir sorunum olduğunda onu çözebilmek için
başvurabileceğim yolların hepsini planlamaya çalışırım.
27.Bir sonuca ulaşmaya çalışırken her seçeneğin
sonuçlarını ölçer, tartar, birbirleriyle karşılaştırır, sonra
karar veririm.
28.Proje ödevlerimi yaparken arkadaşlarımla birlikte
çalışırım.
29.Bir görevi tamamlayabilmek için fikirlerimi diğer
öğrencilerle paylaşırım.
30.Bir konu veya problemi anlamamı kolaylaştıracak
farklı bakış açılarını değerlendiririm.
31.Proje yapım sürecinde diğer grup üyeleri ile bir araya
gelerek yaratıcı fikirler üretirim.
32.Grup çalışmalarına grup lideri olarak katılırım.
33.Grup çalışmasında grup üyeleri arasında aktif olarak
iletişim kurulmasını sağlarım.
Değerli katkılarınız için teşekkür ederim

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 99

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PISA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
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ÖZET
Küreselleşmenin en önemli yansımalarını içeren eğitim ve öğretim ortamları, bilginin hızla çoğaldığı ve yayıldığı
günümüz dünyasının etkin olan dinamiklerdendir. Ülkeler kendi eğitim ortamlarının başarılarını, işleyişlerini,
eksiklerini belirleyerek dinamik olan bu süreç içinde varlıklarını sürdürmeyi arzu etmektedirler. Bu amaçla OECD
(İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından, 2000 yılında PISA (Uluslararası Öğrenci Başarılarını
Değerlendirme Projesi)programı uygulamaya konulmuştur. Eğitim sistemindeki değişikliklerin değerlendirilmesinde
ve eksikliklerin belirlenmesinde PISA sonuçları önemli bir rol oynamaktadır. Bu projelerin en önemli boyutu
sürekliliktir. Yaklaşık üç yılda bir tekrarlanan bu sınavlar sayesinde eğitim yatırımları, eğitim reformları, eğitim
programlarının etkinliği değerlendirilmekte ve öğrenci başarısına etki eden faktörler ortaya konularak
irdelenmektedir. Bu araştırmanın amacı, Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programında
Öğrenimi gören öğrencilerin PISA hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2016-2017 bahar dönemi Fen
Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programında öğrenimi gören 15 öğrenciye uygulanmıştır. Bu araştırmada nitel
araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi
içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Katılımcıların10’u kadın ve 5’i erkektir. Örneklem seçimi gönüllük esasına dayalı
olarak yapılmıştır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 10 soru içeren yarı yapılandırılmış görüşme
formu verilmiş ve katılımcıların PISA hakkındaki görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda; “PISA
terimini daha önce duydunuz mu? Duyduysanız bilgi kaynağınız nedir?’’ sorusuna katılımcıların14’ü (%93) bilgi
sahibi olduklarını, 1 kişi (%7) ise PISA hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların bilgi
kaynaklarının makaleler ve raporlar olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların “PISA’nın uygulanma amacı neler
olabilir” sorusuna; öğrenci başarılarının uluslararası platformda değerlendirilmesi, fen okuryazarlık düzeylerinin
belirlenmesi, öğrenilen bilgilerin kalıcılığının değerlendirilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca katılımcıların
%73’ü PISA’nınOECD tarafından, %7’si BM tarafından yürütüldüğünü ifade ederken, %20’si hangi kuruluş
tarafından yürütüldüğünü bilmediklerini ifade etmişlerdir. Yüksek Lisans öğrencilerinin %60’ı PISA’ nın sonuçlarını
takip ettiklerini ifade ederken, %40’ı PISA sonuçlarını takip etmediklerini belirtmişlerdir. Ortaya çıkan bulgular
sonucunda öğrencilerin %73’ü alt öğrenim dönemlerinde PISA hakkında bilgiye sahip olmadıklarını yüksek lisans
eğitimine başladıklarında PISA hakkında bilgiye sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak PISA’ da başarılı
olan ülkelerin sistemleri araştırıldığında nitelikli öğretmenlere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Ayrıca
öğretmenlerin yüksek lisans yapması teşvik edilmekte, gelişimlerine katkı sağlayacak bu alanda daha işlevsel
olmaları için akademisyenler ile ortak çalışmalar yürütmekte oldukları görülmektedir.
Anahtar sözcükler: PISA, yüksek lisans öğrencileri, fen eğitimi.

Giriş
Küreselleşen ve bilgi birikiminin son hızla arttığı dünyada eğitim, eğitimli insan tanımı yeniden
şekillenmiştir (Özden, 2002). Eğitim hızla çoğalan bilgi karşısında bireyin kendi öğrenmelerinin farkına
vararak bilgiyi nasıl öğreneceğini öğrenmesidir (Numanoğlu, 1999). Eğitime verilen önemi son yıllarda
eğitime yapılan yatırımlardan da anlaya biliriz. Gelişen ve değişen dünyada davranışlarda kalıcılık
sağlamak, toplumun isteklerine cevap vermek, araştırma yapmak, sorgulamak ancak eğitimle
mümkündür (Anıl, 2009). Bu bağlamda ülkeler kendi eğitim programlarının başarışını, işleyişini,
eksiklerini belirlemek amacıyla uluslararası alanda bazı sınavlar düzenlemişlerdir bu sınavlardaki asıl
amaç öğrenci başarısını ölçmektir (Kesercioğlu, Balım, Ceylan, & Moralı, 2001).
Uluslararası platformda ülkelerin eğitim performanslarının karşılaştırılmasında OECD’nin PISA programı
yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitim sistemindeki değişikliklerin değerlendirilmesinde ve eksikliklerin
belirlenmesinde PISA sonuçları önemli bir rol oynamaktadır. Bu projelerin en önemli boyutu sürekliliktir.
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Yaklaşık üç yılda bir tekrarlanan bu sınavlar sayesinde eğitim yatırımları, eğitim reformları, eğitim
programlarının etkinliği ve öğrenci başarısına etki hakkında bilgi vermektedir.
PISA (Program for International Student Assessment - Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme
Programı) OECD ülkelerindeki 15 yaşındaki öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda, günümüz bilgi çağında
karşılarına çıkabilecek herhangi bir sorun ya da bilgilerini kullanacakları durum karşısında ne ölçüde
hazırlıklı yetiştirildiklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir programdır. PISA ile ölçülmeye çalışılan
nitelik, öğrencilerin okul müfredatı kapsamında ele alınan konuları ne dereceye kadar öğrendikleri değil,
gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara, durumlara sahip oldukları bilgi ve becerileri aktarma ve
gerektiğinde kullanabilme yeteneği, analiz edebilme, akıl yürütme, bütüncül düşünme ve okulda
öğrenilen fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olup
olmadıklarıdır (TC MEB).
PISA tarafından sağlanan karşılaştırılabilir bilgi, 15 yaş grubu öğrencileri hayata hazırlama durumuyla ilgili
geniş kapsamlı bir değerlendirme olanağı vermektedir. PISA çalışması şimdiye kadar üçer yıllık üç dönem
halinde ve matematik, fen bilimleri, okuma becerileri olmak üzere üç alanda planlanmıştır. Üçer yıllık
dönemler halinde uygulanan PISA çalışmasında, her bir dönemde bir konu alanına ağırlık verilmektedir.
PISA çalışmasının ilki 2000 yılında uygulanmış, bu uygulamada okuma becerilerine ağırlık verilmiştir.
2003 yılında yapılan ikinci uygulamada Matematik okuryazarlığı alanına, 2006 yılında yapılan
uygulamada da Fen Bilimleri alanına ağırlık verilmiştir. PISA’da 2009'dan itibaren yeniden okuma
becerileri alanına ağırlık verilmiştir. PISA uluslararası düzeyde yapılmış bugüne kadarki en kapsamlı
eğitim araştırmasıdır.
Öğrencilerin PISA’ da Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulamasının ardından anket uygulamasına
katılmaktadırlar. PISA’da; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik
soru türleri kullanılmaktadır. PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde
düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin
giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır (PISA TÜRKİYE).
PISA 2015 uygulamasının sonuçları, OECD sekreterliği tarafından Aralık 2016’te açıklanmıştır ve
Uluslararası eğitim değerlendirme testi, 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci
arasında yapıldı. Bu 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35'ini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı'nın (OECD) ülkeleri oluşturuyor. Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken, önceki testlere
göre de performansı geriledi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve
okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada da
35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler oldu. Türkiye ise en alt sıralarda yer aldı. (Web 1)
Çalışmamızın amacı, yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin PISA hakkındaki görüşlerinin
belirlenmesidir.

Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi tekniği, elde edilen verilerin
açıklanmasında gerekli olan kavramları ve ilişkileri ortaya koymakta kullanılır.

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 yılı bahar döneminde Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Fen Eğitimi Bölümünde öğrenimlerine devam eden 15 yüksek lisans öğrencisi tarafından
oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırma soruları doğrultusunda hazırlanan 10 sorudan oluşan yarıyapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracında bulunan sorular PISA Türkiye resmi
web sitesinden alınmıştır. Yüksek Lisans Öğrencilerinin verdiği cevaplar her bir araştırmacı tarafından
ayrı ayrı incelenmiş, birbirine benzeyen veriler belli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya
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getirilmiştir. Daha sonra araştırmacılar arasında fikir alışverişinde bulunulmuş ve ortak temalara son şekli
verilmiştir.

Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiş ve bulgular bölümünde
doğrudan alıntılara da yer verilerek sunulmuştur. Betimsel analiz yönteminde elde edilen veriler, daha
önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Aynı zamanda katılımcıların görüşlerini
çarpıcı bir şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Bulgular
Bu bölümde, elde edilen verilerin uygun istatistiksel tekniklerle analizi edilmiş, elde edilen bulgular
tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 1. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA terimini daha önce duyup duymadıklarına yönelik görüşleri
Öğrenci görüşleri
f
%
Evet duydum
Hayır duymadım

14
1

93
7

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin %93’ü PISA terimini daha önce duyduklarını ifade ederken, %7’si
ise PISA terimini daha önce duymadıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 2. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA terimini ne zaman duyduklarına yönelik görüşleri
Öğrenci görüşleri
f

%

Yüksek Lisans döneminde
Alt öğrenim dönemi

11
3

73
20

Hayır duymadım

1

7

Yüksek Lisans öğrencilerinden P1,P3, P5’e ait ifadeler aşağıda verilmiştir.
“ Evet. Son 3 yıldır daha fazla duymaktayım. Konu ile ilgili makaleler ve raporlardan duydum.”
“Evet. Bu yıl yüksek lisans öğrenimime başlayınca duydum.”
“Evet. Yüksek lisans öğrenimimde duydum.”
Tablo 2’de görüldüğü gibi yüksek lisans öğrencilerinin %73’ü yüksek lisans döneminde, %20’si alt
öğrenim dönemlerinde, %7’si ise hiç duymadıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 3. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ nın amacına yönelik görüşleri
Öğrenci görüşleri
Öğrencilerin genel başarılarının uluslar arası alanda değerlendirilmesidir
Fen ve Matematik derslerinde öğrencilerin okuma ve bilgi düzeyleridir.
Öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerilerini değerlendirmek.
Sınav yapmak.
Bilmiyorum.

f
8
2
3
1
1

%
53
13
20
7
7

Yüksek Lisans öğrencilerinden P1, P4, P5’e ait ifadeler aşağıda verilmiştir
“Öğrencilerin genel başarılarının uluslar arası alanda değerlendirilmesidir.”
“Uluslar arası ülkelerin eğitim seviyelerini belirlemek.”
“Ülkelerin eğitim standartlarının karşılaştırıldığı uluslararası bir çalıştaydır.”
Yüksek Lisans öğrencilerinden P3 ve P7’ye ait ifadeler aşağıda verilmiştir.
“Amacı Fen ve Matematik derslerinde öğrencilerin okuma ve bilgi düzeyleridir.”
“15 yaş grubu öğrencilerin fen, matematik ve okuma alanları ile ilgili durumlarını öğrenmek ve bu
öğrencilerin geleceğe dönük bakış açılarını incelemektir.”
Yüksek Lisans öğrencilerinden P8, P12 ve P15’e ait ifadeler aşağıda verilmiştir.
“Öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerilerini değerlendirmek.”
“Öğrenci değerlendirme programıdır. Okulda öğrendikleri becerileri bilgileri günlük yaşamdan kullanma
ölçütüdür.”
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“Öğrencilerin okulda öğrendiği bilgileri günlük yaşama aktarmasını sağlamaktır.”
Tablo 3’de görüldüğü üzere öğrencilerin %53’ü PISA’ nın yapılmasında ki amacın uluslar arası eğitim
seviyesinin belirlenmesi olduğunu ifade etmişlerdir. %13’ü öğrencilerin fen ve matematik düzeylerinin
belirlenmesi olarak, %20 ‘si öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçmek amaçlı olduğunu , %7’si
sadece amacın sınav yapmak olduğunu ifade ederken, %7’si bilmediklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 4. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ nın kaç ülkede yapıldığı hakkındaki görüşleri
Ülke Sayısı
f
72
7
65
4
82
1
Bilmiyorum
3

%
46
27
7
20

Tablo 4’de görüldüğü üzere öğrencilerin %46’sı 72 ülkenin katıldığını, %27’si ise 65 ülkenin katıldığını,
%7’si 82 ülkenin katıldığını, %20’si ise bilmediklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 5. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ nın hangi kuruluş tarafından yürütüldüğü hakkındaki görüşleri
Kuruluşlar
f
%
BM
1
7
OECD
11
73
Bilmiyorum
3
20

Tablo 5’de görüldüğü üzere öğrencilerin %73’ü OECD kuruluşu tarafından yürütüldüğünü ifade ederken
%7’si BM ve %20’si bilmediklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 6. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ nın kaç yılında uygulanmaya başladığı hakkındaki görüşleri
Yıl
f
%
1980
6
40
2000
5
33
Bilmiyorum
4
27

Tablo 6’da görüldüğü üzere öğrencilerin %40’ı 1980 yılında PISA’ nın yapıldığını, %33’ü 2000 yılında
yapıldığını ifade ederken %27’si bu konu hakkında bilgiye sahip olmadıklarını söylemektedirler.
Tablo 7. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’nın Türkiye’de kaç yılında uygulanmaya başladığı hakkındaki görüşleri
Yıl
f
%
1980
1
7
2000
3
20
2003
9
60
Bilmiyorum
2
13

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğrencilerin %60’ı 2003 yılında PISA’ nın ülkemizde yapıldığını, %20’si 2000
yılında yapıldığını, %7’si 1980 yılında ülkemizde yapıldığını ifade ederken %13‘ü bu konu hakkında bilgiye
sahip olmadıklarını ifade etmektedirler.
Tablo 8. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ nın içeriği ve neyi ölçtüğü hakkındaki görüşleri
Öğrenci görüşleri
Öğrencilerin başarısını ölçmektedir. Fen, matematik ve okuma alanında yapılmaktadır.
Eğitim kalitesi, öğrencilerin eğitim faaliyetlerinden ne derece yararlandığı.
Yüzeysel herkesçe bilinebilecek bilgiler sorulmaktadır. Birçok alanda sınavlar yapılmaktadır.
Çocukların okulda öğrendikleri bilgi ve becerilerini ölçmekte alanlarını bilmesem de 15 yaş grubu lise
ve ortaokul öğrencilerine uygulandığını biliyorum ve 2015’te ilk kez bilgisayar üzerinden uygulandı.
Öğrencilere verilen eğitim sonucunda öğrencilerin bilgiyi ne kadar anlamlandırıp günlük yaşama
aktardıklarını, fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve okuduğunu anlama üzerine sınavlar
yapılmaktadır.

f
7
4
1
1

%
46
27
7
7

2

13

Yüksek Lisans öğrencilerinden P3, P6, P10 ait ifadeler aşağıda verilmiştir.
“Fen ve Matematik başarısını ölçmektedir.”
“Okuma becerileri, fen ve matematik alanlarında sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini günlük
hayta ne düzeyde kullanabildiklerini ölçmektedir.”
“Öğrencilerin başarısını ölçmektedir. Fen, matematik ve okuma alanında yapılmaktadır.”
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Tablo 8’de görüldüğü üzere öğrencilerin %46’sı öğrencilerin fen matematik ve okuma başarısını ölçmekte
olduğunu ifade etmişlerdir. %27’si eğitim kalitesini ölçtüğünü , %7’si öğrencilerin bilgi ve becerilerini
ölçtüğünü , %7’si sınav yapılmak için sınav yapıldığını %13’ü ise öğrencilerin fen ve matematik
okuryazarlığı üzerine yapılan bir sınav olduğunu ifade etmiştir.
Tablo 9. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ nın hangi yaş grubuna uygulandığı hakkındaki görüşleri
Yaş
f
%
11
2
13
18
1
7
15
10
67
Bilmiyorum
2
13

Tablo 9’da görüldüğü üzere öğrencilerin %67’si öğrencilerin 15 yaş grubu olduğunu %7’si 18 yaş grubu
olduğunu, %13’ü 11 yaş grubu olduğunu %13’ü ise öğrencilerin hangi yaş gruplarında olduklarını
bilmediklerini ifade etmiştir.
Tablo 10. Yüksek Lisans öğrencilerin PISA’ nın kaç yılda bir uygulandığı hakkındaki görüşleri
Yıl
Her yıl
5 yıl
3 yıl
Bilmiyorum

f
1
1
8
5

%
7
7
53
33

Tablo 10’da görüldüğü üzere öğrencilerin %7’si PISA’ nın her yıl yapıldığını, %7’si 5 yılda bir yapıldığını,
%53’ü 3 yılda bir yapıldığını %33’ü ise öğrencilerin kaç yılda bir PISA ‘nın yapıldığını bilmediklerini ifade
etmiştir.
Tablo 11. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ nın sonuçlarını takip edip etmedikleri hakkındaki görüşleri
Öğrenci görüşleri
f
%
Evet
9
60
Hayır
6
40

Tablo 11’de görüldüğü üzere öğrencilerin %60’ı PISA’ nın sonuçlarını takip ettiklerini ifade ederken geri
kalan %40’lık kısım PISA sonuçlarını takip etmediklerini ifade etmiştir.
Tablo 12. Yüksek Lisans öğrencilerinin ülkemizin PISA’ ya katılma amacı hakkındaki görüşleri
Öğrenci Görüşleri
f
Uluslar arası bağlamda ülkemizin durumunu görmek.
10
Başarılı olup ülke puanını arttırmak.
3
Bilmiyorum
2

%
67
20
13

Yüksek Lisans öğrencilerinden P1, P3, P11 ait ifadeler aşağıda verilmiştir.
“Uluslar arası bağlamda ülkemizin durumunu görmek.”
“Uluslar arası eğitim durumumuzun belirlenmesidir.”
“Ülkeler arası eğitim durumunun araştırılması amacı ile katılmaktadır.”
Tablo 12’de görüldüğü üzere öğrencilerin %67’si PISA’ ya ülkemizin katılma amacının uluslar arası
platformda eğitim durumumuzu görmek olduğunu ifade etmişlerdir. %20’si başarılı olup ülke notumuzu
arttırmak amaçlandığını ifade etmiştir%13’ü ise ülkemizin PISA ‘ya katılma amacını bilmediklerini ifade
etmiştir.
Tablo 13. Yüksek Lisans öğrencilerinin ülkemizin PISA’ da hangi alanlarda başarılıyız hangi alalarda başarısız
olduğumuz hakkındaki görüşleri
Öğrenci görüşleri
f
%
Tüm alanlarda başarısızız.
13
68
Sosyal alanlarda daha başarılı iken fen alanlarında daha başarısızız.
4
21
Bilmiyorum
2
11
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Yüksek Lisans öğrencilerinden P1, P3, P4 ait ifadeler aşağıda verilmiştir.
“Genel bilgim olduğu fen alanlarında başarısızız.”
“Tüm alanlarda neredeyse başarısızız.”
“Maalesef başarılı değiliz. 40. 45. olmakla başarılı olunmaz.”
Tablo 13’te görüldüğü üzere öğrencilerin %68’i PISA’ da başarısız olduğumuzu, %21’i sosyal alanlarda
başarılı fen alanlarında başarısız olduğumuzu, %11’i ise ülkemizin PISA ‘da ki başarısı hakkında yorum
yapamadıklarını ifade etmiştir.
Tablo 14. Yüksek Lisans öğrencilerinin PISA’ da ki verilerin Türkiye’de ki eğitim sisteminin başarılı olup olmaması
hakkındaki görüşleri
Öğrenci Görüşleri
f
%
Verir
13
81
Bilmiyorum
3
19

Yüksek Lisans öğrencilerinden P1, P3 ait ifadeler aşağıda verilmiştir.
“Eğitim sistemimizin diğer katılan ülkelerle karşılaştırılmalı olarak başarısı hakkında bilgi verir. Ayrıca
belirlenen seviyelere göre ülke başarısını gösterebilir.”
“Vermektedir. Eğitim sistemimizde yanlışlar olduğunu göstermektedir.”
Tablo 14’te görüldüğü üzere öğrencilerin %81’i PISA’ da verilerin eğitim sistemimizle ilgili bilgi verdiğini
söylerken, %19’ubu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiştir.

Sonuç ve Tartışma
Yapılan araştırma sonucu yüksek lisans öğrencilerinin %73’ünün alt öğrenim dönemlerinde PISA
hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını yüksek lisans öğrenimine başladıklarında öğrendiklerini ifade
etmişlerdir. %20’si ise çevresinden etkilenerek PISA hakkında bilgilendiğini, %7’si ise hiçbir bilgiye sahip
olmadığı ifade etmiştir. Sonuç gösteriyor ki eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin çoğu PISA
hakkında bilgiye sahip değildir. Öğretmenlik vazifesini icra edebilmek için 4 yıl eğitim fakültesi okumanın
yeterli olmadığı bu örneklem içinde görülmüştür. PISA hakkında bilgiye sahip olmadan öğretmenlik
vazifesini yapan öğretmenlerin öğrencilerini bu konuda bilgilendirememesi ve PISA’ ya yönelik
uygulamalarda bulunamaması sonucunda Türkiye’nin başarı sıralamasında 50. sırada olması tesadüf
değildir.
Finlandiya PISA sonuçlarına göre en başarılı ülkedir. Ülkemizin de Finlandiya’dan örnek alması gereken
bazı kısımlar vardır. Öncelikle önemli olan öğretmen yetiştirmek olmamalıdır. Başarılı, sorumluluklarını
bilen nitelikli öğretmenler yetiştirmek hedef olarak belirlenmelidir. Sadece bir üniversite okumak için
gelen öğrencilerden arındırılmalıdır. Gerçekten öğretmenlik mesleğini benimsemiş, idealleri olan ve
kabiliyetli öğrencilerin başvurması sağlanmalıdır. Üniversitelerde bulunan akademik kadronun nitelikli
öğretmen yetiştirmek konusunda geliştirilmelidir. Yüksek lisans öğrenimi öğretmenler için zorunlu hale
getirilmeli ya da göreve başlama süresinden itibaren beş yıl içerisinde bu öğrenimini yerine getirmelidir.
Öğretmenlerin teknolojilere karşı ön yargılı olmamalı teknoloji geliştikçe kendilerinin de gelişmesi
gerektiklerinin farkında olmalıdırlar. (Eraslan, 2009)
Bir ülkenin eğitim seviyesinin yüksek olması sosyoekonomik durumuna da bağlıdır. Ülkemizde bulunan
15 yaşındaki öğrencilerin sadece %16’sı 500 PISA puanına yakın bir puan almaktadır. Bu farklılıklara
neden sosyoekonomik etkenlerdir. Ülkemizdeki fen lisesi ve Anadolu lisesinde öğrenim gören
öğrencilerin neredeyse yarısından fazlası maddi durumu yüksek olan ailelere aittir (Hıldır, 2013).
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ABSTRACT
When the possible impacts of genetically modified organisms (GMO), which are one of the biotechnological
implementations that have been gradually growing over the world today, on the ecological balance and living
creatures are considered, it is considered that it is important to determine the individuals’ knowledge on this
subject and their views. In this sense, it was aimed with the research that the Science Teaching candidates’
knowledge level on GMO is determined. The research’s study group consists of 62 teaching candidates in total who
receive their training at 4. grade in the department of Science Teaching in a state university in The Black Sea
Region in Turkey. The research was made with the case study survey model, a knowledge test which consists of 12
open-ended questions was used in order to determine the teaching candidates’ knowledge level on GMO. The
interscorer criteria which were determined by Abraham, Williamson and Westbrook (1994) were used for the
analysis of data which was obtained from the knowledge test. The comprehension categories were made as “0
point for; being not understood”, “1 point for; mistake of a certain concept”, “2 points for; partly understanding
with the mistake of a certain concept”, “3 points for; partly understanding” and “4 points for; full understanding”.
The lowest points that a teaching candidate can take over the knowledge test is 0 and the highest point is 48. As a
result of the research, it was determined that the teaching candidates have the full understanding level about that
the hormonal products are not the same with the genetically modified products but there are the candidates who
have a level not to be understood about the social impacts of genetically modified production.
Keywords: genetically modified organism (GMO), science teaching candidate, comprehension level
ÖZET
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo) Konusundaki Bilgi Düzeyleri.
Günümüzde tüm dünyada giderek yaygınlaşan biyoteknolojik uygulamalardan biri olan genetiği değiştirilmiş
organizmaların (GDO) ekolojik denge ve canlılar üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında, bireylerin bu
konudaki bilgilerinin ve görüşlerinin belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, yapılan bu
araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının GDO hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de Karadeniz Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi
Öğretmenliği programının 4. sınıfında öğrenim gören toplam 62 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma örnek
olay tarama modeli ile yürütülmüş olup, öğretmen adaylarının GDO hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi
amacıyla 12 açık uçlu sorudan oluşan bir bilgi testi kullanılmıştır. Bilgi testinden elde edilen verilerin analizi için
Abraham, Williamson ve Westbrook (1994) tarafından belirlenen puanlama kriterleri kullanılmıştır. Anlama
kategorileri; “0 puan; anlaşılmama”, “1 puan; belirli bir kavram yanılgısı”, “2 puan; belirli bir kavram yanılgısıyla
kısmen anlama”, “3 puan; kısmen anlama” ve “4 puan; tam anlama” şeklinde sınıflandırılmıştır. Bilgi testi genelinde
bir öğretmen adayının alabileceği en düşük puan 0, en yüksek puan ise 48’dir. Araştırma sonucunda, öğretmen
adaylarının GDO’lu ürünlerle hormonlu ürünlerin aynı olmadıkları konusunda tam anlama düzeyine sahip oldukları
fakat GDO üretiminin sosyal etkileri konusunda ise anlaşılmama düzeyinde olan adayların oldukları belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), fen bilgisi öğretmen adayı, anlama düzeyi

Introductıon
The genetically modified organisms are the organisms which are obtained as the living creatures’ gene
sequences are changed with the biotechnological methods, the current properties are changed or the
new properties are given to the living creatures (Kulaç, Ağırdil & Yakın, 2006). This technology includes
some concerns that it can not be controlled in the future, can cause very serious problems in terms of
health in the next generations and it can threat the current ecosystem as demolishing the natural
species in time as well as its benefits that the genetically modified organisms, plants are made much
more resistant against the disease and pests, the foods’ nutrient contents are enriched, the food
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products’ shelf life is extended (Lessick, Keithley, Swanson & Lemon, 2002), the use of agricultural
pesticide is decreased (James, 2013) and an alternative way is presented in order to meet the world’s
food need as the production is continued in each kind of natural conditions (Kulaç, Ağırdil & Yakın,
2006). So the various environmentalist groups who are oppose to the genetically modified plants are
concerned about that the bio-diversity disappears (Conner, Glare & Nap, 2003). Moreover, it is
considered that there can be the important risks related to the change in the nutrient quality, the food
security, allergic reactions and their toxic impacts (Venhar Çelik & Turgut Balık, 2007). It is necessary to
do more studies in order to review the genetically modified products’ possible impacts with its social,
economic, environmental and health-related impacts (Qaim, 2009). Many products are generated in the
various ways today but the people desire that their products are as possible as natural ones. It is
considered as a product is natural so it is reliable one. Thus, the products which include the genetically
modified organism are accepted as the unnatural products and the doubts on the products’ reliability
appear as a kind of consumers’ concern (Anonymous, 1997).
The most important factors are the education and informing as the consumers’ attitude and behaviors
related to the genetically modified nutrients occur. Thus, the important duties fall to the state, private
organizations, universities and the voluntary agencies such as the consumers’ organizations and
environmentalist organizations in order that the consumers are educated and informed, and it is seen
that it is compulsory to create a compatible collaboration between these units (Kim & Kim, 2003). When
the possible impacts of genetically modified organisms (GMO), which are one of the biotechnological
implementations that have been gradually growing over the world today, on the ecological balance and
living creatures are considered, it is considered that it is important to determine the individuals’
knowledge on this subject and their views. In this sense, it was aimed with the research that the Science
Teaching candidates’ knowledge level on GMO is determined.

Method
The survey model’s sectioning approach was used in the research. In accordance with this approach, the
measurements which were made on the different groups which were accepted that they represented
the various development phases were interpreted as if they were taken from the same group and the
results were assumed that they reflected the continuity (Karasar, 2011). The research’s study group
consists of 62 teaching candidates in total who receive their training at 4. grade in the department of
Science Teaching in a state university in The Black Sea Region in Turkey.
A knowledge test which consists of 12 open-ended questions was used in order to determine the
teaching candidates’ knowledge level on GMO. The main information which is necessary to be known
about GMO is in this test. The interscorer criteria which were determined by Abraham, Williamson and
Westbrook (1994) were used for the analysis of data which was obtained from the knowledge test. The
table of test evaluation has been given at Table 1.
Table 1. The table of test evaluation
Numerical Score

Comprehension Categories

Interscorer Criteria

0

Being not understood

Unanswered, meaningless, repetition of question,
irrelevant, uncertain answers

1

Mistake of a certain concept

Scientifically incorrect answers

2

Partly understanding with the
mistake of a certain concept

3

Partly understanding

4

Full understanding

Answers which show that they understand the concept
but which include a conceptual mistake
Answers which include a part of concepts which are
scientifically accepted
Answers which include all the answers which are
scientifically accepted

When the table is reviewed, the lowest point that a teaching candidate can take over the knowledge
test is 0, the highest point is 48.

Sayfa 108

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Findings
The frequency (f) and percentage (%) distribution of answers which were obtained as a result of the
study which was made in order to determine the Science Teaching candidates’ knowledge level on GMO
has given at Table 2.
Table 2. The frequency (f ) and percentage (%) distribution of answers in the knowledge test
4 points
3 points
2 points
1 point
0 point
Question
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
1
44
70,97
17
27,42
1
1,61
0
0
0
0
2
46
74,19
13
20,97
0
0
0
0
3
4,84
3
28
45,16
29
46,77
0
0
0
0
5
8,06
4
49
79,03
11
17,74
2
3,22
0
0
0
0
**
5
22
33,87
27
43,54
2
3,22
0
0
11
17,74
6
32
51,61
22
35,48
3
4,84
0
0
5
8,06
7
15
24,19
37
59,68
9
14,52
0
0
1
1,61
8
52
83,87
8
12,90
0
0
1
1,61
1
1,61
9
51
82,26
9
14,52
2
3,22
0
0
0
0
10
50
80,65
10
16,12
2
3,22
0
0
0
0
11
52
83,87
8
12,90
1
1,61
1
1,61
0
0
*
12
53
85,48
6
9,68
3
4,84
0
0
0
0
* The question which is stated in the category of mostly full understanding over the knowledge test
** The question which is stated in the category of mostly being not understood over the knowledge test

When the table is reviewed, it is seen that there are many teaching candidates who can distinguish
correctly the hormonal products and the genetically modified products. Furthermore, it attracts
attention that the GMO production has the social impacts, are the level of mostly being not understood
in all the questions. The respective frequency distribution graphics of the answers related to the
questions in the knowledge test and the direct quotations from the teaching candidate’ answers have
been included as the following.

frequency

The frequency distribution of the Science Teaching candidates’ answers on the statement of “Please,
explain GMO.” as the first question of knowledge test has been given at Graphic 1.

level of understanding
4

3

2

1

0

Graphic 1. The distribution of answers in the first question of knowledge test

When Graphic 1 is reviewed, it is seen that 44 teaching candidates answered the question to explain
GMO at the level of full understanding. The direct quotations for the candidates’ answers on the first
question have been given as the following.


It means the genetically modified organism. It can be beneficial for the people’s health. Or it can be
provided that a plant is much more durable against the insects and detrimental ones… (2 points)
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It is the change which is made in the nutrient’s DNA in order to increase the nutrients’ shelf life or
their amount… (3 points)
It is said to the living organisms which are made as their genetic property is changed in the
laboratory or the characters that they don’t have them are added… (4 points)

frequency

The frequency distribution that the science teaching students gave for the statement “Please, write the
genetically modified products that you know.” which is the second question in the knowledge test has
been given at Graphic 2.

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

level of understanding

Graphic 2. The istribution of answers in the second question of knowledge test

When Graphic 2 is reviewed, it is determined that 46 teaching candidates answered in way of explaining
at the full understanding level about what the genetically modified products are and 13 teaching
candidates answered correctly but insufficiently. 3 teaching candidates unanswered the question and
they were at the level of not full understanding. The direct quotations belonging to the candidates’
answers for the second question have been given as the following.



Corn, soybean, rice… (3 points)
Soybean, corn, tomato, rice, zucchini, barley, wheat, cotton… (4 points)

frequenc

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Which
countries are active in the production of genetically modified organisms?” which is the third question in
the knowledge test has been given at Graphic 3.

level of understanding
4

3

2

1

0

Graphic 3. The distribution of answers in the third question of knowledge test

When Graphic 3 is reviewed, it is determined that 28 teaching candidates answered at the level of full
understanding for the active countries to produce the genetically modified organisms and 29 teaching
candidates answered the question at the level of partly understanding. The direct quotations that the
candidates gave for the third question have been given as the following.
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I suppose that Europe made such thing due to hunger… (0 point)
Holland, Israel, USA, France… (3 points)
America, Mexico, Argentina, Israel, China, India, France, England, Canada, Russia (4 points)

frequency

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Please,
explain the goal of GMO production.” which is the forth question of knowledge test has been given at
Graphic 4.

level of understanding
4

33

22

11

00

Graphic 4. The distribution of answers in the forth question of knowledge test

When Graphic 4 is reviewed, it is determined that 49 teaching candidates answered the question in a
way of explaining at the level of full understanding for the goal of GMO production and 11 teaching
candidates answered correctly but insufficiently. The direct quotations that the candidates answered
the forth questions have been given as the following.




The goal of GMO production is to obtain the quicker and more products. Nearly all of the products’
genetics have been changed… (2 points)
As it is remained incapable to meet the people’s need, , the GMO production is made for the more
productions… (3 points)
To obtain more products, to extend the shelf life and durability, to increase the Tatar-appearance,
to obtain the different products in the different products, to contribute to the country’s economy, to
meet the increasing population’s food need in consideration with the developing and changing life
conditions… (4 points)

frequency

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Please,
write the social impacts of GMO production.” which is the fifth question in the knowledge test has been
given at Graphic 5.

level of understanding
44

33
2 2
1 1
0 0
Graphic 5. The distribution of answers in the fifth question of knowledge test
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When Graphic 5 is reviewed, it is determined that 22 teaching candidates answered the question in a
way of explaining at the level of full understanding for the GMO production’s social impacts and 27
teaching candidates answered correctly but insufficiently. Moreover, it has been found that 11 teaching
candidates unanswered mostly this question among the knowledge test’s questions. The direct
quotations that the candidates answered the fifth question have been given as the following.




As a country obtains many products with the use of GMO, so it gets many tourists. However, the
flying of flowers’ pollen in the use of GMO production causes the environmental pollution… (2
points)
It is considered that it can be a solution for the hunger which is the world’s problem. Similarly, it is
considered that the problem of eye diseases in Africa can be solved as the much more beneficial
products for the eye health are produced with GMO… (3 points)
GMO production includes the harmful substances for the people’s health. It cam affect negatively on
plants, animals, people and nature with the nutrient cycle. The people who consume the extensive
GMO products can have the health problems and they can be cancer etc. The ratio of
unemployment has increased as the migrations from the towns to the cities have increased because
the agriculture hasn’t been supported… (4 points)

frequency

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Please,
write the impacts of GMO production on the environment.” which is the knowledge test’s sixth
question.

level of understanding
44

33

22

1 1

0

0

Graphic 6. The distribution of answers in the sixth question of knowledge test

When Graphic 6 is reviewed, it is determined that 32 teaching candidates answered the question in a
way of explaining at the level of full understanding for the GMO production’s impacts on the
environment and 22 teaching candidates answered correctly but insufficiently. Moreover, it is
determined that the teaching candidates have the mistake of concept, they answered at the level of
partly understanding. The direct quotations belonging to the answers of sixth question have been given
as the following.





When the people live with these nutrients, they can have the diseases which have not newly been
described. Consequently, the consumption of genetically modified products can cause a new
problem in our environment… (0 point)
GMO production doesn’t harm the environment. Consequently, the result of transferring an
organism’s genetic property occurs… (2 points)
It can infect to the products without GMO through the pollination… (3 points)
It cause the pollution of earth and water… (4 points)

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Please,
write the economical impacts of GMO production.” which is the seventh question in the knowledge test.
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level of understanding
4

3

2

1

0

Graphic 7. The distribution of answers in the seventh question of knowledge test

When Graphic 7 is reviewed, it is determined that 15 teaching candidates answered in a way of
explaining at the level of full understanding for the GMO production’s economical impacts and 37
teaching candidates answered correctly but insufficiently. Moreover, 9 teaching candidates had the
mistake of concept, they answered at the level of partly understanding. The direct quotations of
candidates belonging to the seventh question have been given as the following.




The single positive aspect of GMO production is this situation. So the amount of products increases
and its financial cost decreases. The cheaper products can be eaten… (2 points)
It can be beneficial because the production is much more than the normal one. However, ı think that
we are in economically loss in consideration with the return of products which are sent tben the
foreign countries… (3 points)
The people say that it is cheaper to use the GMO products. However, these seeds don’t sprout again.
Namely, these seeds that we obtain from the GMO seeds don’t give the product in the next year.
They have to but the seed again. So it is not economical one. Moreover, these GMO products cause
that the insects strengthen much more. This causes that the pesticide is used much more… (4 points)

frequency

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Do the
GMO products have any risks?” which is the eighth question in the knowledge test has been given at
Graphic 8.

level of understanding
4

3

2

1

0

Graphic 8. The distribution of answers in the eighth question of knowledge test

When Graphic 8 is reviewed, it is determined that 52 teaching candidates answered the question in a
way of explaining at the level of full understanding for the GMO production’s possible risks and 8
teaching candidates answered correctly but insufficiently. The direct quotations of the candidates’
amswers for the eighth question have been given at the following.


The GMO products haven’t got any risks… (1 point)
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They have risk. The GMO products mat have the side effects in the people’s body. It can show the
allergic reactions…(3 points)
GMO includes an obscurity. It is difficult to estimate what kind of impacts it will cause in the future…
(4 points)

frequency

The frequency distribution that the science teaching candidates’ answers for the statement of “Does
The GMO production have any possible benefits? If it has got, please explain them.” which is the nineth
question in the knowledge test has been given at Graphic 9.

level of understanding
4

3

2

1

0

Graphic 9. The distribution of answers in the nineth question of knowledge test

When Graphic 9 is reviewed, it is determined that 51 teaching candidates answered the question in a
way of explaining at the level of full understanding for the GMO production’s possible benefits and 9
teaching candidates answered correctly but insufficiently. The direct quotations of the candidates’
answers for the nineth question have been given as the following.




I think it has not got. It is a thing only to meet the consumption need. The man does everything and
destroys the nature… (2 points)
It is partly beneficial. However it becomes difficult to do it consciously and under the control. It can
increase the nutrients’ sources. It feeds the increasing population… (3 points)
It has got definitely. I read it on somewhere. The plant which pulls the powder of gold with its roots
from the earth. Or the allergic impacts of vegetables and fruits are removed… (4 points)

frequency

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Do you pay
attention on whether the product that you buy is a GMO product or not?” which is the tenth question in
the knowledge test has been given at Graphic 10.

level of understanding
44
4

33
3

22
2

11
1

00
0

Graphic 10. The distribution of answers in the tenth question of knowledge test
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It is determined that 52 teaching candidates answered the question in a way of explaining at the level of
full understanding for the GMO products’ possible risks and 8 teaching candidates answered correctly
but insufficiently.
When Graphic 10 is reviewed, it is determined that 50 teaching candidates answered the question in a
way of explaining at the level of full understanding as paying attention whether the product that they
buy is a GMO product. The direct quotations of the candidates’ answers for the tenth question have
been given as the following.




I don’t pay attention because I am a student one. However, we pay attention to consume the
natural, GMO-additive-free products while I live with my family… (2 points)
I pay attention especially when I buy corn and rice. (3 points)
I pay attention. For example, I haven’t eaten corn anylonger. I prefer to eat the much more natural,
wormy fruits or vegetables instead of buying the great red eye-pleasing fruits or vegetables… (4
points)

frequency

The frequency distribution of the science teaching candidates’ answers for the statement of “Should the
GMO products be generated?” which is the eleventh question in the knowledge test has been given at
Graphic 11.

level of understanding
4

3

2

1

0

Graphic 11. The distribution of answers in the eleventh question of knowledge test

When Graphic 11 is reviewed, it is determined that 52 teaching candidates answered the question in a
way of supporting the generation of GMO products in consideration with their benefits and damages, 8
teaching candidates answered correctly but insufficiently. The direct quotations that the candidates
answered the eleventh question have been given as the following.




After I learnt its damages, I haven’t supported it. Our country has a well position geographically (2
points )
It has a damage but I support it. Because the increase in population, the people’s crazily
unnecessary consumption cause a decrease in the foods… (3 points)
Yes because it can be a solution for hunger and can cause the decrease in the product quality on
condition that it is made in the correct way. No, because ı think that it will be harmful for the baby
in his/her development, it can cause the diseases in the adults… (4 points)

The frequency distribution that the science teaching candidates’ answers for the statement of “Are the
hormonal products same with the GMO products? Please, explain whether they are same or not. ”
which is the twelfth question in the knowledge test has been given at Graphic 12.
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Graphic 12. The distribution of answers in the twelfth question of knowledge test

When Graphic 12 is reviewed, it is determined that 53 teaching candidates answered at the level of full
understanding as stating that the hormonal products are not same with the GMO products, 6 teaching
candidates stated correctly but insufficiently. The direct quotations of the candidates’ answers for the
twelfth question have been given as the following.




They can be accepted as the same ones. Because a different product is revealed from the beginning
one as a transaction is made in GMO in order to gain a certain property to the real structure-living
creature. Similarly, the hormonal product has also the transaction… (2 points)
The genetics of hormonal products remains the same. They are provided to have some physical
properties such as color, fullness etc .. (3 points)
They are not same. The property which isn’t available in the living creature is given to it in GMO. The
transactions are made through the properties of living creature in the hormonal products… (4
points)

Conclusion and Recommendations
When the science teaching candidates’ knowledge level about the genetically modified organisms is
evaluated with this research, it is mostly determined that;
 They explained GMO, stated the goal of GMO production, what the GMO products are and which
countries are active in the production of GMO,
 They stated the GMO production’s social, economical and environmental impacts,
 They stated the possible benefits and damages of the GMO products and were able to explain that
the hormonal products are not the same with the GMO products. Moreover, it is seen that the
teaching candidates paid attention whether the product that they buy it is a GMO product or not,
and they were able to explain the reasons of supporting and not supporting the generation of GMO
products. However, it is determined that some of the teaching candidates had incorrect and
insufficient knowledge about GMO besides these results. These can be said as the following;
 The genetics of all the products can be changed,
 Many tourists can he attracted as many products are obtained with GMO,
 The generation of GMO doesn’t harm on the environment,
 GDO can decrease the cost of products,
 The hormonal products are the same with the GMO products.
As a result of the research, it has been concluded that the teaching candidates had indecision and
conflict about the GMO products’ possible benefits and damages. So the university students’ indecision
(Folkerth, 2015) about whether GMO is good or bad has a quality of supporting our research’s result.
Similarly, as a result of the research that Temelli and Kurt (2011) made in order to determine the
knowledge level and views of students about the products (GMO) who are in The Teachers College and
The Department of Biology and Chemistry in The Faculty of Science, they concluded that the students
don’t have the scientific knowledge about the use of GMO products and it is necessary to inform them
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about this subject. According to another research, Çankaya and Filik İşçen (2015) concluded that; the
teaching candidates had incorrect knowledge on the subjects such as the generation of GMO products,
their usage, their situation in our country, their impacts. These results are in the quality of supporting
this research.
In order to increase the teaching candidates’ knowledge level and awareness related to the scientific
subjects such as GMO, the following terms are recommended;






They follow the current events and scientific publications related to the subject,
The scientific events such as conference, panel and symposium are organized in order to gain the
positive attitude and behaviors related to the subject,
The alternative teaching methods are used instead of the traditional teaching methods to teach the
subject,
When the media’s power to reach to all the society’s parts is considered, the publications which
have the educational properties to gain the awareness in the individuals, which can be understood
by everybody and which can be easily gotten are made,
The continuity is provided as the information which is learnt is correlated with the daily life.
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ÖZET

İnsanların farklı bakış açılarına ve kendi yaşam tarzlarına göre yaptıkları seçimler vardır. Yaptıkları seçimler
insanların kişilik özelliklerini ortaya koymaktadır. Kişilik özellikleri kalıtımla ortaya çıkan mizaç ve sonradan
çevreden elde edilmiş karakterin birleşiminden oluşmaktadır. Kişilik ve karakter oluşum dönemleri çocukluktan
itibaren başlamaktadır. Bu dönem içerisinde çevrenin ve ailenin etkisinin olduğu kadar, nitelikli bir insan
olunabilmesi için eğitimin de önemi büyüktür. Bu nedenle eğitim sistemimiz içerisinde bulunan öğretmenlerin
yetiştirilmesi de önemlidir. Günümüz şartlarında Eğitim Fakültelerinde öğretmenler yetiştirilmektedir. Kişilik
özellikleri, insanların mesleki seçimlerini de etkilemekte olduğu için aynı meslek seçimleri yapan insanların kişilik
özelliklerinin de benzerlik göstermesi beklenmektedir. Kimlik özellikleri, bireyin kendisinin özel değerleri ve
idealleri, çevresinden ona verilen değer ve toplumsal alanda bulunduğu, kabul edildiği özelliklerini açıklamaktadır.
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özelliklerinin bazı değişkenlere
göre tespit edilmesidir. Araştırma, 2016-2017 eğitim–öğretim yılı içerisin de, Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi
bölümünde bulunan öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri
toplama aracı olarak Cloninger tarafından geliştirilip, Köse ve Sayar tarafından 2001 yılında uyarlanan Mizaç ve
Karakter Envanteri” kullanılmıştır. Mizaç ve Karakter Envanteri; Yenilik Arayışı (YA), Zarardan Kaçınma (ZK), Ödül
Bağımlılığı (ÖB), Sebat Etme (SE), Kendi Kendini Yönetme (KKY), İşbirliği Yapma (İY) ve Kendi Kendini Aşma (KA)
olmak üzere 7 alt faktörlü olup toplamda 240 maddeden oluşan ‘Doğru veya Yanlış’ şeklinde cevaplandırılan bir
ölçek kullanılmıştır. Kimlik özelliklerinin belirlenmesinde ise Cheek tarafından geliştirilip, Coşkun tarafından 2004
yılında uyarlanan “Kimlik Ölçeği” kullanılmıştır. Kimlik ölçeği; Kişisel Kimlik, Sosyal Kimlik, Kolektif Kimlik olmak
üzere 3 alt faktörden oluşup toplamda 35 adet maddesi bulunan 5’li dereceli likert tipi ölçek kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular Fen Bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyet, farklı sınıf düzeyleri gibi değişkenler
açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: karakter, kimlik, mizaç ve öğretmen adayları

Giriş
Her insanın sahip olduğu inançları, farklı bakış açıları, farklı yönleri, kendi yaşam standartları ve idealleri
vardır. Bunların tamamını değer kavramı altında toplayabiliriz. Değer kavramının birçok tanımı
bulunmaktadır (Dilmaç, Bozgeyikli, & Çıkılı, 2008). Değerler taşıdıkları işlevlere göre sınırlandırılmıştır.
İnsanlar kültürleri, göstermiş oldukları davranışları ve ihtiyaçları sonucunda değer önceliklerinde de
değişimler gerçekleşebilmektedir (Kağıtçıbaşı ve Kuşdil, 2000’den akt. Kurtdede Fidan, 2009). İnsanlar
değerleri için yaşarlar, değerleri doğrultusunda da yaşadıkları topluma katkı sağlarlar. Topluma yapmış
oldukları katkılar sonucunda yaşadıkları ülkeleri refah seviyesine ulaştırarak geliştirebilirler.
Bir ülkenin çağdaş olabilmesi için gereken en önemli varlık nitelikli insandır. Nitelikli insan
yetiştirilebilmesi için ise en önemli unsur öğretmendir. Nitelikli öğretmenler topluma büyük katkı
sağlayarak ülkenin çağdaşlaşmasını sağlamaktadır (Dilekmen, 2008). Nitelikli bir öğretmen nitelikli
eğitimle birebir ilişkilidir. Eğitim şartlarımız ne kadar fazla nitelikli öğretmen seviyemizde o düzeyde
değişmektedir. (Büyükkaragöz & Çivi, 1998)
Nitelikli öğretmenlere sahip olmamız için eğitim şarttır. Eğitim kavramı insanların içinde bulunduğu bir
süreçtir. Eğitim, sosyal hayatımızda çevremizden gördüğümüz ve bunları içselleştirip kendi yaşamımızda
da kullandığımız davranışlarımızı öğrenme ve öğretme sürecidir. Bu nedenle eğitim örgün ve yaygın
eğitim olarak hayatımızda var olmuştur. Nitelikli bireyler yetiştirilebilmesi için okullar kurulmuş ve bu
okullarda eğitim verilmeye başlanılmıştır (Şişman & Taşdemir, 2008) . Öğretmen olmak isteyen bireyler
içinde ilkokul eğitimlerinden sonra Öğretmen yetiştirmek için açılmış kurumlar bulunmaktadır. Bu
sayede toplumda bir döngü oluşacak ve öğretmen olan bireyler öğretmen olmak isteyen bireylerin
eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
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Kişilik
Kişilik, bireyi başkalarından ayır ettiğimiz bireyin doğuştan gelen ve sonradan kazandığı özelliklerin bir
bütünüdür. Yaşamımızı devam ettirirken bizimle birlikte gelişen ve devam eden tüm özelliklerimiz
kişiliğimizin bir parçasıdır. Değerlerimiz inançlarımız, aynı olaya karşı farklı bakış açılarıyla yaklaşmamız,
becerilerimiz, bizi motive eden olaylar, mizacımız, sosyal çevremiz, fiziksel ve zihinsel özelliklerimiz,
karakterimiz kişiliğimizi oluşturur. İnsan kişiliği aslında tüm emosyonları ve davranışlarımızı içermektedir.
(Senemoğlu, 2009). Tür Dil Kurumu (TDK) sözlüklerine göre kişilik; “Bir kimseye özgü belirgin özellik,
manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet” anlamı taşımaktadır.
Kişilik kavramının, psikologların üzerinde hem fikir oldukları bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak her birey
kişilik nedir sorusuna cevap verebilmektedir. Kişilik, bizi diğer insanlardan farklı kılan özelliklerimizdir
(Cüceloğlu, 2006) . Kişilik tanımlanması zor bir kavram olduğu için psikologlar karakter, mizaç, benlik ve
kimlik vb. kavramları, kişilikle ilişkili olduğunu söylemektedirler (Gündoğdu, 2016). Bazı araştırmacılar
kişiliği şu şekillerde tanımlamışlardır.
Yanbastı (1991)’e göre kişilik ile ilgili çalışmanın artması farklı kuramların, tanımlarında çoğalmasına
neden olmuştur (Abdi, 2016).
Cloninger, Svrakic, & Przybeck, (1993)’e göre kişilik sürekli değişim halinde olan çevreye karşı
oryantasyon sağlamaya çalışan bireyin psikobiyolojik sistemlerinin birbirleriyle etkileşimi olarak
tanımlamıştır. Bundan dolayı kişilik özellikleri bireyin kendisini, bulunduğu çevresini ve bütün evreni
algılayış biçimi ve onlarla olan sürekli iletişimi olarak belirtmiştir.
Eren, (2014)’e göre kişilik değerlendirilmesi iki şekilde sınıflandırılabilir. Birincisi bireyin kendisini içsel ve
dışsal özellikleri bakımından değerlendirmesi, ikincisi ise toplumda yer aldığı bireyler tarafından
belirlenen özellikler ve roller olarak tanımlamıştır.
Buss & Craik, (1985)’e göre kişilik psikolojisinin öne sürülen birçok kuramsal görevi bulunmaktadır.
Bunlar içerisinde en özel ve hayati görevin belirlenmesi ve oluşturulması için öncelik sıralanması
yapılarak belirlenilmesidir
Sayın & Aslan, (2005)’e göre kişilik; kalıtsal olarak bizimle birlikte dünyaya gelen mizaçla, doğduktan
sonra kazanılan karakterin birleşiminden oluşmaktadır
Tüm insanlar birbirlerinin aynısı olsaydı kişilik kavramını incelememize gerek olmazdı. Her insanın aynı
olay karşısında göstereceği tepki farklıdır. Çünkü bireyler üzerinde bırakmış olduğu etki farklı olmaktadır.
Kişilik oluşumu da iki temel üzerinde toplanmaktadır. Birincisi insanın genetik özelliklerinden kaynaklı
olan “mizaç”, ikincisi çevrenin etkisi sonucu kazanılan özellikller olan “karakter” kavramı kullanılmaktadır
(Turan, 2009).
Kişilik hakkında birçok kuram bulunmaktadır. bunlardan biride bu araştırmada kullanılan Cloninger’in
psikobiyolojik kuramıdır. Cloninger kişiliğin iki temelini ele alarak normal durumları ve anormal
durumları inceleyerek psikobiyolojik kuramı geliştirmiştir. Cloninger’in psikobiyolojik kişilik kuramı yenilik
arayışı, zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı ve sebat etme olmak üzere dört boyutlu bir mizaç ile kendini
yönetme, işbirliği yapma ve kendini aşma olmak üzere üç karakter boyutunu içermektedir. (Cloninger C.
R., 1987). Cloninger mizaç ve karakterin bireyin kişiliğinin son ürünü olduğunu ifade etmiştir. (Köse,
2003).
Cloninger’in ilk oluşturduğu model de 3 boyut bulunmaktaydı daha sonra 4 boyut daha ekleyerek
toplamda 7 boyutlu bir ölçek oluşturmuştur. Cloninger’in psikobiyolojik kişilik kuramında 4 adet mizaç
boyutu ve 3 adet karakter boyutu bulunmaktadır. Bunlar: Yenilik Arayışı, Zarardan Kaçınma, Ödül
Bağımlılığı, Sebat Etme, Kendini Yönetme, İş Birliği Yapma, Kendini Aşma alt boyutlarına sahiptir.
(Cloninger, Svrakic, & Przybeck, 1993)
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Mizaç
Mizaç duygusal etkilere karşı doğuştan yapısal olarak gelen istemsiz bir tepki gösterme eğilimidir.
(Cloninger C. R., 1987).
Kagan J.(1994) Genel olarak, mizaç bir kişinin doğasını açıklar. "Yaşamın erken dönemlerinde ortaya
çıkan ve kısmen genetik anayasa tarafından özümsenen kararlı davranışsal ve duygusal reaksiyonlar"
olarak tanımlanmıştır. (Coleman, 2017)
Karakter
Cloninger ve arkadaşlarına göre karakter, bireyin hayatındaki standartları veya davranış şekli olarak
çevresi ile birebir ilişkilerini devam ettirebilmek için bilinçli ya da bilinç dışı geliştirmiş olduğu tepki ve
yanıt davranışlarıdır (Cloninger C. R., 1987).
TDK sözlüklerine göre “Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin
davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye” olarak tanımlanır.
Kimlik
Kimlik; kişisel değerler, düşünceler, duygular gibi bireye özgü özelliklerin aidiyet duygusu,
beğenilme, ün gibi sosyal gruplarla ilişkilerin bir bütünüdür (Coşkun, 2000).
Kimlik terimi insanların hayatlarında çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki kimlik terimini
farklı bakış açılarıyla ele almak önemli olarak görülmektedir. Kimlik terimi hakkında yapılan araştırmalar
sonucunda genellikle “ben kimim?” sorusuna verilen cevap kimlik teriminin tanımı olarak verilmiştir.
Ancak bu alanda yapılan araştırmalar bu soruya verilen cevabın tam olarak kimlik terimini karşılamadığı
bir sorun olarak görülmüştür (Morsünbül, 2011). Kimlik gelişimi literatürünü en çok etkileyenin
Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı olduğu görülmektedir. Erikson (1968)’de kimliği, “bireyin
biricikliğinin bilinçli duygusu; deneyimlerin sürekliliği için bilinçsizce çaba ve grubun düşünceleri ile
dayanışma” olarak tanımlamaktadır.
Kimliği tanımlamaya yönelik birçok kuram ve model bulunmaktadır. Bunlardan biride unlardan
Cheek ve Briggs (1982) tarafından geliştirilen modeldir. Bu modelde kimlik 3’e ayrılmıştır. Kişisel Kimlik,
kişinin kendine ait düşünceleri, hayalleri, geleceğe yönelik amaçları ve duygularını kısacası kendini ifade
etmektedir. Sosyal Kimlik, kişinin başkaları tarafından nasıl görüldüğünü ifade etmektedir. Yani
başkalarının gözünde ünlü, güzel, çekici, yakışıklı olup olmadığını algıladığını ifade eder. Kolektif Kimlik,
bireyinin ailesinde, yaşadığı toplumda, ırk ya da kültürel özelliklerinde nerede olduğunu ifade eder
(Coşkun, 2004).
Öğretmen ve öğretmen adaylarının kişilik özellikleri
Nitelikli bireyler yetiştirilmesi için etkin kişilik özelliklerine ve mesleki yeterliliğe sahip öğretmenler
yetiştirilmelidir. Bu nedenle öğretmen adaylarının yetiştirilirken topluma karşı sorumluluklarını bilen ve
öğretmen olduklarında nitelikli bireyler yetiştirmesi için etkin kişilik özelliklerine sahip olmaları gerektiği
göz önünde bulundurulmalıdır (Şahin, 2011). Öğretmenik mesleği birebir insanlarla ilişki içersinde olunan
bir meslektir. Bir öğretmen gerekirse küçük bir köyde yada büyük bir metropolde de öğretmenlik
görevini icra edebilmelidir. Özellikle küçük bir köyde öğretmenseniz köyün önde gelen ve saygı duyulan
kişilerdensinizdir. Bu sadece öğretmen olduğunuz için böyle olmamaktadır. Sizin kişiliğiniz karakteriniz ve
mizacınızda saygı duyulan insan olmanız için önemlidir (Çelikten, Şanal, & Yeni, 2005) . Bir öğretmenin
mesleğinde başarılı olabilmesi genel kültür, konu alanıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olmasının dışında
kişilik özellikleride öğretim yapabilmesi için önemlidir. (Büyükkaragöz & Çivi, 1998).
Seligman (1980)’e göre bireyin ilgi, yetenek, idealleri ve kişilik özelliklerine uygun olan meslek seçimi
yapıldığında, birey hayatının her alanında olumlu yönde etkilenmektedir. (Olcay & Zafer, 2010).
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Brookhart & Freeman (1992), Öğretmen Adaylarının kişilik özelliklerinin öğretmenlik mesleğini seçme
sebeplerini 4 nitelik altında sınıflandırmışlardır.
1. Cinsiyet Özelliklerine ve ortaöğretim okul seçimi
2. Öğretim yapmaya yönelik içsel dürtü
3. Öğretmenlik mesleğini yapabileceğine inancı
4. Öğretmenlerde bulunan sorumluluk bilincini taşıdığı düşüncesidir.
Ryans’ın yaptığı bir çalışmaya göre iyi bir öğretmende bulunması gereken kişilik özellikleri;
1. Anlayışlı, sevimli.
2. Güvenilir, sorumluluklarını bilen
3. Yaratıcı, dinamik bireydir.
İyi bir öğretmende bulunması gereken kişilik özelliklerinin çoğu öğrenme ile kazanılmaktadır. Kalıtsal
olarak bu özelliklere sahip öğretmenlerde bulunmaktadır. Başarılı öğretmenlerin çoğu bu özellikleri
eğitimleri sırasında kazanmışlardır. Öğretmen adayları kişiliğini geliştirmeli ve analiz etmelidir. Kendi
eksikliklerini ve olumsuz davranışlarını analiz ederek bunları olumlu yönde değiştirmelidir. Ancak bu
sayede iyi bir öğretmen olunabilir (Büyükkaragöz & Çivi, 1998).
Üstünoğlu (1993)’e göre öğrencilerini benimseyip onlara değer ve sevgi verebilen, gerçekçi, dinamik,
yetenekli, ön yargısı olmayan, özgür düşünme gücüne sahip olan, temiz, düzenli, planlı ve
soğukkanlılığını koruyarak cesur olabilen kişilik özelliklerine sahip olmalıdırlar (Yetim & Göktaş, 2004).

Araştırmanın Amacı
Aynı meslekleri seçen bireylerin kişilik özelliklerinin aynı olduğu belirtilmiştir. Ancak ülkemizde eğitim
sistemimizin en önemli unsuru olan öğretmenlik mesleğine yönelik yapılan çalışmalar oldukça azdır.
Öğretmenlerin kişilik ve kimlik özellikleri yetiştireceği öğrencileri de etkilemektedir. Bu durum
sonucunda öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özelliklerinin belirlenmesi önemlidir. Bu
nedenle yapılan araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik
özelliklerinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.
Problemler
1. Sınıf düzeylerine göre Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özelliklerine ilişkin
görüşleri farklılık var mıdır?
2. Cinsiyet değişkenine göre, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özelliklerine
ilişkin görüşleri farklılık var mıdır?

Yöntem
Araştırma Modeli
Yapılan araştırmada, araştırma modeli olarak 2 model kullanılmıştır. Bunlar; betimsel ve nedensel
karşılaştırma modelleridir. Betimsel araştırma modeli var olan durumu ortaya koyulmasını ve
tanımlanmasına dayanmaktadır. Nedensel karşılaştırma modeli ise süreç üzerinde bir değişiklik
yapılmaksızın katılımcıların arasındaki farklılıkların belirlenmesidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz, & Demirel, 2008).

Örneklem
Araştırmada örneklem olarak 2016-2017 bahar dönemi eğitim öğretim yılında Erzincan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde uygulanmıştır. Örneklem 60 öğrenciyle çalışılmıştır.
Katılımcıların cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre dağılımları Tablo 1’de bulunmaktadır.
Tablo 1. Örneklem Grubunun Demografik Bilgilerine İlişkin Dağılımları
Cinsiyet
Kadın
Sınıf düzeyi
3
18
4
12

Erkek
12
18
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Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının mizaç,
karakter ve kimlik özelliklerini belirlemek amacıyla Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), kişisel bilgilerin
öğrenilmesi amacıyla Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve Kimlik Ölçeği kullanılmıştır.
Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE)
Cloninger tarafından geliştirilmiştir. 2001yılında Köse ve Sayar tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.
Toplamda 240 maddeden oluşmaktadır. Doğru –Yanlış biçiminde kodlanmaktadır. Ölçeğin mizaç
özelliklerini ölçen 4 adet alt boyutu ve karakter özelliklerini ölçen 3 adet alt boyutu bulunmaktadır (Köse
vd., 2004). Bu ölçeğin geçerlilik ve güvenirliklik çalışması Türkçeye uyarlandıktan sonra Köse ve diğerleri
(2004) tarafından yapılmıştır. Türkçe MKE ölçeklerinin Cronbach alfa değerleri mizaç boyutunda .60 ile
.85, karakter boyutunda .82 ile .83 arasında olduğunu belirtmektedirler.
Kimlik Ölçeği
Cheek tarafından 1989 yılında geliştirmiştir. 2004 yılında Coşkun tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.
Ölçekte 3 alt boyut bulunmaktadır. Kişisel kimlik, sosyal kimlik ve kolektif kimliktir. Toplamda 35 madde
bulunmaktadır. Likert tipinde bir ölçektir. Türkçeye uyarlama yapıldıktan sonra ölçülen Cronbach alfa
değerleri tüm ölçek için.72, kişisel kimlik boyutu için .81, sosyal kimlik boyutu için .65 olarak kolektif
kimlik boyutu içinse de .82 olarak bulunmuştur.
Kişisel Bilgi Formu
Kişisel bilgi formu katılımcıların cinsiyet ve sınıf düzeyleri değişkenlerini belirlemek amacıyla araştırmacı
tarafından oluşturulmuş kısa bir formdur.

Veri Analizi
Araştırma verileri toplandıktan sonra SPSS programı ile verilere bağımsız t testi uygulanmıştır. Bağımsız t
testi sonuçları bulgular kısmında tablolar halinde oluşturulmuştur.

Bulgular
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özelliklerinin cinsiyete ve sınıf
düzeyine göre değişiminin incelenmesine ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Cinsiyete Dayalı t-testi Analizi Sonuçları
Mizaç ve karakter boyutları
Cinsiyet
N
X
S
t

p

Yenilik arayışı

Kadın

30

19,6

4,43

30
30

21,3
17,9

4,22
5,61

-1,519

,134

Zarardan kaçınma

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

30
30

16,7
13,36

5,41
3,33

,84

,403

Ödül bağımlılığı

30
30

14,9
5,16

4,17
2,06

-1,60

,114

Sebat etme

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

30
30
30

5,06
25,70
22,96

1,91
6,74
6,51

,19

,846

1,59

,116

İş birliği yapma

Kadın

30

28,2

6,17

30
30

26,66
23,63

5,73
4,90

,99

,323

Kendi kendini aşma

Erkek
Kadın
Erkek

30

24,03

5,78

-,28

,774

Kendi kendini yönetme

* p < .05

Tablo 2’deki bulgulara göre mizaç ve karakter özelliklerinin cinsiyete bağlı olarak bir farklılık olmadığı
görülmektedir. Ancak ortalamalar incelendiğinde erkek katılımcıların Yenilik arayışı, Ödül Bağımlılığı ve
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Kendi Kendini Aşma alt boyutlarında kadın katılımcılarından daha yüksek bir oranda olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Kimlik Özelliklerinin Cinsiyete Dayalı t-testi Analizi Sonuçları
Kimlik boyutları
Cinsiyet
N
X
SS
Kişisel kimlik
Kadın
30
42,5
6,2

Sosyal Kimlik

Kolektif kimlik

Erkek

30

41,7

6,71

Kadın

30

22,2

7,62

Erkek

30

23,26

7,70

Kadın

30

32,76

4,92

Erkek

30

29,36

6,72

t

p
,63

,479

-,539

,59

2,23

,029*

p < .05

Tablo 3’deki bulgulara göre kişisel kimlik ve sosyal kimlik özelliklerinin cinsiyete bağlı olarak anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir. Kolektif kimlik özellikleri bakımından ise cinsiyete bağlı olarak anlamlı
bir farklılık olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Sınıf Düzeyine Dayalı t-testi Analizi Sonuçları
Mizaç ve karakter boyutları
Sınıf Düzeyi
N
X
S
t
Yenilik arayışı
3
30
19,26
4,29
-2,155
4
30
21,63
4,20

p
,035*

Zarardan kaçınma

3

30

16,9

4,85

30
30

17,7
14,2

6,13
3,41

-,560

,578

Ödül bağımlılığı

4
3

30
30

14,1
5,23

4,26
2,01

,100

,920

Sebat etme

4
3
4
3
4

30
30
30

5
25,4
23,26

1,96
7,12
6,21

,454

,651

1,235

,222

İş birliği yapma

3

30

28,03

5,99

30
30

26,83
23,46

5,96
5,13

,777

,440

Kendi kendini aşma

4
3
4

30

24,20

5,56

-,530

,598

Kendi kendini yönetme

* p < .05

Tablo 4’deki bulgulara göre mizaç ve karakter özelliklerinin sınıf düzeyine bağlı olarak sadece yenilik
arayışı alt faktöründe bir farklılık olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Kimlik Özelliklerinin Sınıf Düzeyine Dayalı t-testi Analizi Sonuçları
Kimlik boyutları
Kişisel kimlik

Sınıf Düzeyi
3

N
30

X
41,83

SS
7,33

Sosyal Kimlik

4
3

30
30

42,36
20,66

5,46
7,5

4

30

24,8

7,27

3

30

31,36

6,72

4

30

30,76

5,48

Kolektif kimlik

t

p

-,319

,751

2,16

,034

,379

,706

p < .05
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Tablo 5’deki bulgulara göre kişisel kimlik ve kolektif kimlik özelliklerinin sınıf düzeyine bağlı olarak
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Sosyal kimlik özellikleri bakımından ise sınıf düzeyine bağlı
olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.

Sonuç ve Tartışma
Yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde mizaç ve karakter özelliklerinin
cinsiyet değişkenine bağlı olarak herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ancak sınıf düzeyi değişkeni
incelendiğinde yenilik arayışı alt faktöründe anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Yapılan analizler
sonucunda kadın katılımcılarının zarardan kaçınma, sebat etme, kendi kendini yönetme ve iş birliği
yapma düzeyleri erkeklere oranla daha fazla olduğu görülmüştür.
Kimlik özellikleri incelendiğinde ise cinsiyet değişkenine bağlı olarak kolektif kimlik özelliklerinde anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. Aynı zamanda kadın katılımcılarının kişisel ve kolektif kimlik özelliklerinin erkek
katılımcılara oranla otalamasının daha fazla olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak ise
sosyal kimlik özellikleri bakımından anlamlı bir farklılık olduğu yapılan testler sonucunda ortaya
konmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda 4. Sınıf öğrencilerinin daha fazla yenilik arayışı içinde olduğu
görülmektedir.
Totan, Aysan, & Bektaş 2010 yılında yapmış olduğu çalışma cinsiyet değişkeni bakımından
karşılaştırıldığında zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı, iş birliği yapma ve kollektif kimlik özellikleri
bakımından farklılıklar olduğu görülmüştür.
Abdi (2016), Fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik uygulamış olduğu çalışmada mizaç ve karakter
envanteri sonuçlarına göre ödül bağımlılığı özelliklerinin cinsiyet açısından farklılık gösterdiği
görülmüştür.
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ÖZET

Bu araştırmada öğretmen adaylarının etik duyarlılıkları ve duygusal zekaları arasında ilişki olup olmadığı ve
görüşlerinin hangi demografik değişkenlerden etkilendiğini belirlemek amaçlamaktadır. Bireyleri geleceğe
hazırlayan öğretmenlik mesleğinde etik duyarlılık önemle dikkate alınmalıdır. Etik duyarlılık başkaları için de
endişelenmeyi kapsadığından etik davranışın yapılandırılmasında önemlidir. Duygusal zeka, başkalarının ne
hissettiğini anlayabilmeyi sağlayan temel yaşam becerisidir. Son yıllarda, farklı disiplinlerde duygusal zeka alanında
çalışmalar yapılmıştır. Ancak, duygusal zeka ve etik arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların sayısı sınırlıdır. Etik
bir pusula olmaksızın duygusal zeka iyi ya da kötü durumlar için kullanılabilir. Öğretmenlik gibi belirli bir sorumluluk
gerektiren meslek grupları her iki yönlerini birbiri ile etkileşim içinde kullanabilmelidir. Araştırmamızda tarama
modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri iki veya daha fazla değişken arasında
birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan modeldir. Araştırmanın evrenini Fen Bilimleri
öğretmen adayları, örneklemini ise 2014-2015 öğretim yılında üniversitemiz, eğitim fakültesinin fen bilgisi
öğretmenliği son sınıfta öğrenimlerine devam etmekte olan ve gönüllülük esasına göre ölçme araçlarını dolduran
öğrenciler oluşturmaktadır (N=80). Verilerin toplanmasında Etik Duyarlılık Ölçeği ve Schutte Duygusal Zeka Ölçeği
kullanılmıştır. Bulguların çözümlenmesinde normal dağılım göstermesi durumunda parametrik testler, normallik ve
homojenlik varsayımları sağlanmadığında non-parametrik testler kullanılmıştır. Katılımcıların, etik duyarlılıkları ile
duygusal zekaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Öğretmen
adaylarının etik duyarlılıkları ve duygusal zeka düzeyleri incelendiğinde gerek madde bazında gerekse faktör
grupları ve toplam puanları bakımından yüksek ortalama değerlerine sahip olduğu anlaşılmaktadır (M e-top= 3.92,
SSe-top= 7.89,
Md-top=3.81, SSd-top= 13.08). Öğretmen adaylarının etik duyarlılık düzeylerini belirlemeye yönelik
literatür incelendiğinde çalışmamıza paralel sonuçların elde edildiği tespit edilmiştir. Çalışmamızda etik duyarlılık ile
duygusal zeka toplam puanları arasında orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (Pearson’s r= 0.599, p=0.01).
Anahtar sözcükler: etik duyarlılık, duygusal zeka, öğretmen adayları, fen bilimleri

Giriş
İnsan ilişkilerindeki karmaşık süreçlerde iyi davranışı belirleme ve gerçekleştirmede etik düşünmenin
önemi büyüktür. Etik duyarlılık, etik problemlerde karar vermede, problemi anlamada önemli bir
etkendir ve etik düşünebilmeye yönelik bilinçli bir ilgi ve bu konuya önem vermeyi gerektirir (Yıldırım ve
Kadıoğlu, 2007). Bireyleri geleceğe hazırlayan öğretmenlik mesleğinde bu konu önemle dikkate
alınmalıdır (Kuusisto, Tirri ve Rissanen, 2012). Öğretmenlik mesleği sadece bilgi aktarmaya odaklı
olmayıp, etik konuların vurgulanmasını da gerektirmektedir (Ottekin-Demirbolat ve Aslan, 2014).
Öğretmenler öğrencilerin eğitim- öğrenim yaşamlarında aktif rol oynadıklarından ve bireylerin
yaşamlarını şekillendirmedeki güçlü etkilerinden dolayı etik formasyonu ile donatılmalılardır (Ceyhan,
2013). Etik duyarlılık öğretmenlerin ahlaki yeterliğinde önemli bir rol oynamaktadır (Kuusisto vd., 2012).
Etik duyarlılıkları sayesinde öğretmenler, öğrencileri ile nazik bir şekilde ilgilenir, kişisel öğrenim
ihtiyaçlarını fark ederek, toleranslı ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. Sosyal ve akademik olarak
onları donatmaya çalışır (Ottekin-Demirbolat ve Aslan, 2014).
Narveaz’ e göre, öğretmenler; etik duyarlılık, etik yargılama, etik konulara odaklanma ve etik davranış
olmak üzere 4 temel etik yeteneğe sahip olmalıdır. Bunlar içinde etik duyarlılık, insanların ahlaki
yapısında temel unsurdur. Etik duyarlılığa sahip olan öğretmenler; öğrencilerinde, koruyucu ve güvenli
bir tavır, daha iyi kişilik, vicdanı öncelikli kılan ve sosyalliğe hazırlayan bir pedagojik ortam oluştururlar.
Bu yönüyle etik duyarlılık, başkaları için de endişelenmeyi kapsadığından etik davranışın
yapılandırılmasında önemlidir (Gholami ve Tirri, 2012).
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Bireyleri iyi idare etme ve yüksek iletişim gerektiren meslek grupları incelendiğinde karşımıza sosyal
zekanın bir türü olan Duygusal zeka kavramı çıkmaktadır (Şen, Yılmaz, Özcan ve Bahçecik, 2013).
Duygusal zeka, Goleman’ a göre, insanın azim ve sebat ile kendi kendini harekete geçirebilmesini
kapsayan, başkalarının ne hissettiğini anlayabilmeyi sağlayan temel yaşam becerisi olarak
tanımlanmaktadır (Doğan ve Demiral, 2007). Yüksek duygusal zekaya sahip bireyler sosyal becerilerini
uygulamada daha başarılı, duygularını yönetebilen, daha yaratıcı ve esnek, yöneticilik alanında
çalışanlarının iş tatminlerini artırabilen özelliktedirler (Şen vd., 2013). Duygusal zekası yüksek
öğretmenler ise, öğrencilerinin duygularını tanımada, anlamada daha iyidir ve bu duyguları yönetme
konusunda daha aktiftir (Yılmaz ve Altınok, 2010).
Duygusal zeka, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlamalarını ve yönetebilmelerini sağlayarak,
başkalarının duygularını da anlayabilme, empati kurabilme olanağı sağlayan (Doğan ve Demiral, 2007)
bireyin sağduyuya dayalı olarak çevresi ile iletişimini şekillendiren (Tambağ, Kaykunoğlu, Gündüz ve
Demir, 2014) bir kavram olarak tanımlanabildiğinden dolayı etik konusu ile arasında bir ilişki olduğunu
anlamak çok da zor değildir.
Duygusal zekası yüksek öğretmenlerin varlığı öğrenim hayatında öğrencilere olumlu yansımalarda
bulunacaktır. (Yılmaz ve Altınok, 2010). Duygusal zeka, doğru duygusal tepkiyi verme ve mesleki amaçları
dengeleyerek kullanabilme niteliklerini gerektirir. Dolayısı ile duygu yoğun bir meslek olan öğretmenlerin
mesleki amaçlarını gerçekleştirdikleri en önemli yer olan sınıf yönetiminde duygusal zeka yeterliklerinin
yoğun ve etkili olarak kullanmaları gerekmektedir (Toytok, 2013).
Son yıllarda, farklı disiplinlerde duygusal zeka alanında çalışmalar artmıştır. Ancak duygusal zeka ve etik
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların sayısı oldukça sınırlı kalmıştır. İnsanları yönlendirmek için
ahlaki bir pusula olmadan duygusal zekaları iyi ya da kötü için kullanılabilir. Belirli bir sorumluluk
gerektiren yöneticiler, hekimler ve öğretmenler de bu iki yönlerini birbiri ile etkileşim içinde
kullanabilmelidir (Angelidis ve Ibrahim, 2011).
Etik problemlerin anlaşılma ve çözülme sürecinde öğretmenlerin etik duyarlılıklarının belirlenmesine
yönelik yapılan çalışmalarda öğretmen ve öğretmen adaylarının etik duyarlılık düzeyleri yüksek
bulunmuştur (Kuusisto vd., 2012; Gholami ve Tirri, 2012; Ottekin-Demirbolat ve Aslan, 2014). Genellikle
yöneticilik pozisyonundaki bireylerin duygusal zekalarını belirlemeye yönelik çalışmalarda katılımcıların
duygusal zeka seviyeleri yüksek bulunmuştur (Angelidis ve Ibrahim, 2011) ve çeşitli demografik
değişkenler bakımından incelendiğinde ise cinsiyet bakımından kadınlar lehine anlamlı farklılıklar
bulunurken, eğitim seviyesi arttıkça bireylerin duygusal zeka puanlarının da arttığı sonuçlarına
ulaşılmıştır (Tatar, Tok ve Saltukoğlu, 2011). Öğretmen adaylarının etik muhakeme, etik duyarlılık ve
duygusal zekaları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik çalışmalar sınırlı olsa da yapılan bir çalışmada etik
muhakeme ve duygusal zeka arasında zayıf bir ilişki tespit edilmiştir (Doğan-Kılıç ve Önen, 2009). Bu
çalışmada ise, öğretmen adaylarının etik duyarlılıkları ve duygusal zekaları arasında ilişki olup olmadığı ve
bu görüşlerinin hangi demografik değişkenlerden etkilendiğini belirlemek amaçlamaktadır. Bu amaca
yönelik olarak geliştirilen araştırmanın ana problemi, “Öğretmen adaylarının etik duyarlılıkları ile duygsal
zeka puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?” şeklindedir. Geliştirilen alt problemler ise,
Öğretmen adaylarının toplam etik duyarlılık puanları ve toplam duygusal zeka puanları ile,



cinsiyetleri,
üniversite öncesindeki yerleşim bölgesi ve mezun oldukları lise türü arasında anlamlı farklılık
bulunmakta mıdır? şeklindedir.

Öğretmen adaylarının sınıf ortamında karşılaştıkları konulara yaklaşımlarına yönelik etik duyarlılıkları ile
duygusal zeka düzeylerinin araştırılması bu çalışanın amacıdır. Bu amaç beraberinde araştırma
problemlerine yanıt aranmıştır.
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Yöntem
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini ilköğretim öğretmen adayları, örneklemini ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi 2014-2015 öğretim yılında Fen Bilgisi öğretmenliği son sınıfta öğrenimlerine devam
etmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır (N= 80).

Veri Toplama Araçları
Etik Duyarlılık Ölçeği: Katılımcıların etik duyarlılıkları Tirri ve Nokelainen (2007) tarafından geliştirilen Etik
duyarlılık ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin ülkemiz için geçerlik güvenirliği Ottekin-Demirbolat ve Aslan
(2014) tarafından yapılmış ve ölçeğin tamamına ait iç tutarlılığa Cronbach Alpha katsayısı ile bakılarak
güvenirlik katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda ise Cronbach’s Alpha değeri 0.78 olarak
bulunmuştur. Etik duyarlılık ölçeğinin kullanımına ilişkin ölçek geliştiricilerden e-posta yoluyla gerekli
izinler alınmıştır. Ölçek öncelikle Türkçe’ye çevirilerek İngilizce uzman tarafından daha sonra Türkçe
bölümünden bir uzmana kontrol edilmiştir. Ottekin-Demirbolat ve Aslan (2014) tarafından geçerlikgüvenirlik çalışması yapılmış olan ölçek formu da incelenerek bazı ifadelerde en anlaşılır olan hali
oluşturulmuştur. İngilizce öğretmenliği bilim dalında lisansüstü öğrenimine devam eden 5 kişiye
öncelikle ölçeğin orijinal İngilizce formu uygulanarak 3 hafta sonra da Türkçe formu uygulanmıştır.
Sonuçların uygunluğu anlaşıldıktan sonra uygulamaya geçilmiştir.
Duygusal Zeka Ölçeği: Katılımcıların duygusal zeka düzeyleri, Schutte vd. (1998) tarafından geliştirilen ve
Austin vd. (2004) tarafından 41 madde olarak tekrar düzenlenen ve Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011)
tarafından da Türkçe’ ye uyarlanan Shutte Duygusal zeka ölçeği kullanılmıştır. Türkçe uyarlamasında
ölçeğin bütünü için Cronbach- Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda ise 0.81
olarak bulunmuştur.

Veri Analizi
Verilerin analizinde istatistikî yöntemlerden, yüzde (%), aritmetik ortalama (M), standart sapma (SS), ttesti, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve frekans (N) yararlanılarak SPSS 20 paket programı
kullanılmıştır. Veriler, örneklem grubunun çeşitli özellikleri açısından karşılıklı olarak çözümlenmiş ikili
değişkenlerin homojen olup olmadığı Levene testi ile belirlenerek anlamlılık düzeyi 0.05 olarak
seçilmiştir. Katılımcıların, etik duyarlılıkları ile duygusal zekaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı
Pearson Korelasyon Katsayısı ile belirlenmiştir.

Bulgular
Bu bölümde tanımlayıcı istatistikler ve araştırmanın hipotezlerini test etmeye ilişkin istatistiksel
çözümlemelerin sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 1 ve 2’de öğretmen adaylarının cinsiyet ve mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre dağılımları yer
almaktadır.
Tablo 1. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre dağılımları
Cinsiyet

N

%

Kız

47

58.8

Erkek

33

40.2

Toplam

80

100

Tablo 2. Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre dağılımları
Lise türü
N

%

Düz lise

49

61.3

Anadolu lisesi

25

31.3

Toplam

74

92.6
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Şekil 1’de öğretmen adaylarının yerleşim bölgelerine göre dağılımları yer almaktadır.

N= 2 %2.5
N= 15 %18.8
N= 1 %1.3

N= 27 %33.8

N= 12 %15

N= 13 %16.3

N= 9 %11.3

Şekil 1. Katılımcıların Üniversite öncesi yerleşim bölgesi değişkenine göre dağılımları

Tablo 3’te öğretmen adaylarının etik duyarlılık ölçeğine verdikleri yanıtların madde, faktör grupları ve
toplam puan bakımından ortalama, standart sapma ve yüzde değerleri yer almaktadır.
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Tablo 3. Katılımcıların etik duyarlılık düzeylerini gösteren M, SS ve % değerleri
Etik duyarlılık ölçek maddeleri
1.1. Anlaşmazlık durumlarında, başkalarının hislerini anlayabilirim.
1.2. Farklı duygularımı diğer insanlara ifade edebiliyorum.
1.3. Benimle çalışan birisi benden rahatsız oluyorsa bunu fark edebilirim.
1.4. Başkalarından rahatsız olduysam ya da onlardan incindiysem bunu dile getiririm.
2.5. Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda aynı düşünceleri paylaşmadığım kişilerle
işbirliği yapabilirim.
2.6. Çevremde farklı etik görüşleri olan kişilere hoşgörü gösterebilirim.
2.7. En yakın arkadaşlarımın farklı açılardan düşünmelerinin benim için iyi olacağı
kanısındayım.
2.8. Benimle aynı düşüncede olmayan kişilerle geçinebilirim.
3.9. Çalışma arkadaşlarımın iyiliğini önemserim.
3.10. Başkalarının iyi olması konusunu önemserim ve bu yönümü geliştirmeye çalışırım.
3.11. Anlaşmazlık durumlarında kişiler arası ilişkileri sürdürmeyi amaçlayan eylemlerde
bulunurum.
3.12. Birlikte çalıştığım tüm insanlarla iyi iletişim kurmaya çalışırım.
4.13. Hayatımda herhangi bir önemli karar vermeden önce diğer insanların fikirlerini alırım.
4.14. Bir anlaşmazlık durumuyla karşı karşıya kaldığımda diğer kişinin konumunu da
düşünmeye çalışırım.
4.15. Etik problemlerle ilgilenirken kararımın diğer kişi üzerindeki etkisini de dikkate alırım.
4.16. Kendi yararıma olan durumlarda bile diğer insanların ihtiyaçlarını düşünmeye çalışırım.
5.17. Etik konularda bir tavır alırken kendi önyargılarımın farkındayımdır.
5.18. Etik konuları değerlendirirken bazı önyargılara sahip olduğumun farkındayım.
5.19. Etik değerlendirmeler yaparken kendi önyargılarımı kontrol etmeye çalışırım.
5.20. Etik problemleri çözerken kendi sosyal statümü dikkate almadan düşünmeye çalışırım.
6.21. Etik kararlar verirken eylemlerimin sonuçları üzerine düşünürüm.
6.22. Etik olarak problemli durumlarda olası en iyi çözümü amaçlarken. farklı alternatifler
üzerinde düşünürüm.
6.23. Hayatımda etik problemlerle karşılaştığımda harekete geçmek için birçok alternatif yol
oluşturabilirim.
6.24. Etik problemlerin birçok doğru çözümü olduğuna inanırım.
7.25. İnsan etkileşimlerinde etik konuların yer aldığının farkındayım.
7.26. Çevremde birçok etik problem olduğunun farkındayım.
7.27. Okulda karşılaştığım etik konuların farkındayım.
7.28. Şu anki ve yeni etik problemleri fark etmede diğer insanlardan daha iyiyim.
(1) Duyguları anlama ve ifade etme
(2) Başkalarının perspektifinden yararlanma
(3) Başkalarıyla iletişim kurma
(4) Kişilerarası ve farklı gruplarla çalışma
(5) Sosyal önyargıyı önleme
(6) Yorum üretme
(7) Düşünce ve davranışların sonuçlarını tanımlama
Etik duyarlılık toplam puanları

N
80
80
80
80

M
3.87
3.8
4.3
3.63

SS
0.66
0.86
0.70
1.17

80

3.66

0.94

80

4.25

0.70

80

4.07

0.75

79
80
80

3.97
4.3
4.29

0.76
0.70
0.69

80

3.98

0.88

80
80

4.29
3.94

0.67
0.94

80

3

0

80
80
80
80
80
80
80

4.13
3.89
3.86
3.78
3.95
3.5
4.04

0.66
0.71
0.61
0.79
0.67
0.96
0.66

80

4.09

0.57

79

3.95

0.71

80
79
80
80
80
80
79
80
80
80
79
79
77

3.84
4.15
4.07
4.07
3.45
3.9
4
4.21
3.73
3.77
3.98
3.94
3.92

0.77
0.48
0.68
0.52
0.69
2.27
2.04
1.95
1.72
1.84
2.06
1.71
7.89

Araştırmaya katılan öğretmenlerin etik duyarlılıklarına ilişkin ölçek puanlarının ortalaması
hesaplanmıştır. Hesaplanan ortalama 1.00-1.80 arasında ise çok düşük; 1.81-2.60 ise düşük; 2.61-3.40
arasında ise orta; 3.41-4.20 ve 4.21-5.00 arasında ise yüksek olarak değerlendirilmektedir. Katılımcıların
etik duyarlılıkları incelendiğinde tüm maddelerde ve faktör gruplarında yüksek değerlere rastlanılmıştır.
Etik duyarlılık düzeyi en yüksek olan anket maddeleri, anketin 3. maddesi olan “Benimle çalışan birisi
benden rahatsız oluyorsa bunu fark edebilirim” (M= 4.3, SS= .7) ve anketin 9. maddesi olan “Çalışma
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arkadaşlarımın iyiliğini önemserim” (M= 4.3, SS= .7) ifadeleri olmuştur. Etik duyarlılık düzeyi en yüksek
olan faktör grubu ise “başkalarıyla iletişim kurma” başlıklı olan 3 numaralı gruptur (M= 4.21, SS= 1.9).
Tablo 4’te öğretmen adaylarının duygusal zeka ölçeğine verdikleri yanıtların madde, faktör grupları ve
toplam puan bakımından ortalama, standart sapma ve yüzde değerleri yer almaktadır.
Tablo 4. Katılımcıların duygusal zeka düzeylerini gösteren M, SS ve % değerleri
Duygusal zeka ölçek maddeleri
1. Kişisel sorunlarımı başkaları ile ne zaman paylaşacağımı bilirim.
2. Bir sorunla karşılaştığım zaman benzer durumları hatırlar ve üstesinden gelebilirim.
3. Genellikle yeni bir şey denerken başarısız olacağımı düşünürüm.
4. Bir sorunu çözmeye çalışırken ruh halimden etkilenmem.
5. Diğer insanlar bana kolaylıkla güvenirler.
6. Diğer insanların beden dili yüz ifadesi gibi sözel olmayan mesajlarını anlamakta zorlanırım.
7. Yaşamımdaki bazı önemli olaylar neyin önemli neyin önemsiz olduğunu yeniden
değerlendirmeme yol açtı.
8. Bazen konuştuğum kimsenin ciddi mi olduğunu yoksa şaka mı yaptığını anlayamam.
9. Ruh halim değiştiğinde yeni olasılıkları görürüm.
10. Duygularımın yaşam kalitem üzerinde etkisi yoktur.
11. Hissettiğim duyguların farkında olurum.
12. Genellikle iyi şeyler olmasını beklemem.
13. Bir sorunu çözmeye çalışırken mümkün olduğunca duygusallıktan kaçınırım.
14. Duygularımı gizli tutmayı tercih ederim.
15. Güzel duygular hissettiğimde bunu nasıl sonlandıracağımı bilirim.
16. Başkalarının hoşlanabileceği etkinlikler düzenleyebilirim.
17. Sosyal yaşamda neler olup bittiğini sıklıkla yanlış anlarım.
18. Beni mutlu edecek uğraşılar bulmaya çalışırım.
19. Başkalarına gönderdiğim beden dili, yüz ifadesi gibi sözsüz mesajların farkındayımdır.
20. Başkaları üzerinde bıraktığım etkiyle pek ilgilenmem.
21. Ruh halim iyiyken sorunların üstesinden gelmek benim için daha kolaydır.
22. İnsanların yüz ifadelerini bazen doğru anlayamam.
23. Yeni fikirler üretmem gerektiğinde duygularım işimi kolaylaştırmaz.
24. Genellikle duygularımın niçin değiştiğini bilmem.
25. Ruh halimin iyi olması yeni fikirler üretmeme yardımcı olmaz.
26. Genellikle duygularımı kontrol etmekte zorlanırım.
27. Hissettiğim duyguların farkındayımdır.
28. İnsanlar bana, benimle konuşmanın zor olduğunu söylerler.
29. Üstlendiğim görevlerden iyi sonuçlar alacağımı hayal ederek kendimi güdülerim.
30. İyi bir şeyler yaptıklarında insanlara iltifat ederim.
31. Diğer insanların gönderdiği sözel olmayan mesajların farkına varırım.
32. Bir kişi bana hayatındaki önemli bir olaydan bahsettiğinde ben de aynısını yaşamış gibi
olurum.
33. Duygularımda ne zaman bir değişiklik olsa aklıma yeni fikirler gelir.
34. Sorunları çözüş biçimim üzerinde duygularımın etkisi yoktur.
35. Bir zorlukla karşılaştığım zaman umutsuzluğa kapılırım çünkü başarısız olacağıma inanırım.
36. Diğer insanların kendilerini nasıl hissettiklerini sadece onlara bakarak anlayabilirim.
37. İnsanlar üzgünken onlara yardım ederek daha iyi hissetmelerini sağlarım.
38. İyimser olmak sorunlar ile baş etmeye devam edebilmem için bana yardımcı oluyor.
39. Kişinin ses tonundan kendini nasıl hissettiğini anlamakta zorlanırım.
40. İnsanların kendilerini neden iyi ya da kötü hissettiklerini anlamak benim için zordur.
41. Yakın arkadaşlıklar kurmakta zorlanırım.
(1) İyimserlik/ Ruh halinin düzenlenmesi
(2) Duyguların kullanımı
(3) Duyguların değerlendirilmesi
Toplam duygusal zeka puanları

N
80
80
80
80
80
80

M
4.1
4.2
3.69
3.52
4.1
4.1

SS
0.96
0.66
0.98
0.94
0.72
0.96

80

4.29

0.81

80
79
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
80
80
80
80
80
80
79
79
79

3.54
39
3.86
4.24
3.48
2.79
2.73
3.4
3.9
4
4.16
4.14
3.69
4.33
3.59
3.28
3.65
3.94
3.72
4.14
3.64
4.19
4.34
3.94

1.17
0.63
0.96
0.60
1.12
1.15
1.21
0.97
0.78
0.96
0.84
0.83
1.17
0.70
1.10
0.99
0.92
0.89
1.4
0.80
1.19
0.71
0.67
0.85

79

3.72

0.73

79
78
79
79
79
79
79
79
79
79
77
78
76

3.42
3.54
3.75
3.61
4.2
3.99
4.4
3.9
3.95
3.97
3.63
3.8
3.81

0.81
1.14
1.21
0.89
0.58
0.82
0.82
0.87
1.21
4.69
2.74
5.63
13.8

Katılımcıların duygusal zeka düzeyleri incelendiğinde, ölçeğin 39. maddesi olan “Kişinin ses tonundan
kendini nasıl hissettiğini anlamakta zorlanırım” ifadesinin (M= 4.4, SS= .87) ve “iyimserlik/ ruh halinin
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düzenlenmesi” başlıklı faktör grubunun (M=3.97, SS= 4.69) en yüksek ortalamaya sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Ölçeğin geneline bakıldığında öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeylerinin yüksek
olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 5, 6, 7 ve 8’de katılımcıların duygusal zeka puanları ile etik duyarlılık puanları arasındaki ilişki
incelenerek Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.
Tablo 5. Etik duyarlılık ölçeği toplam puanları ile Duygusal zeka ölçeği toplam puanları arasındaki ilişkiyi gösteren
Pearson korelasyon sonuçları
Etik duyarlılık ölçeği
Duygusal zeka ölçeği toplam
toplam puanları
puanları
Etik duyarlılık ölçeği toplam
puanları

**

Pearson Korelasyon

1

.599

P
N

77

0
73

Etik duyarlılık toplam puanları ile duygusal zeka toplam puanları arasında orta düzeyde pozitif yönde
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Pearson’s r= 0.599, p= 0.01).
Tablo 6. Duygusal zeka ölçeği 1. faktör grubu ile Etik duyarlılık ölçeği faktör grupları arasındaki ilişkiyi gösteren
Pearson korelasyon sonuçları
Etik
Etik
Etik
Etik
Etik
Etik
duyarlılık
duyarlılık
duyarlılık
duyarlılık
duyarlılık
duyarlılık
ölçeği
ölçeği
ölçeği
ölçeği
ölçeği
ölçeği
1.faktör
3.faktör
4.faktör
5.faktör
6.faktör
7.faktör
grubu
grubu
grubu
grubu
grubu
grubu
toplam
toplam
toplam
toplam
toplam
toplam
puanı
puanı
puanı
puanı
puanı
puanı
Duygusal zeka
Pearson
**
**
*
*
**
**
.523
.488
.257
.229
.469
.494
ölçeği (1)
Korelasyon
İyimserlik/Ruh
P
0
0
0.022
0.043
0
0
halinin
düzenlenmesi
N
79
79
79
79
78
78
faktör grubu

Duygusal zeka ölçeğinin “iyimserlik/ ruh halinin düzenlenmesi” faktör grubu ile etik duyarlılık ölçeğinin
“duyguları anlama ve ifade etme” başlıklı 1.faktör grubu (Pearson’s r=0.523, p= 0.01) ile “düşünce ve
davranışların sonuçlarını tanımlama” başlıklı 7. faktör grubu arasında (Pearson’s r=0.494, p=0.01) pozitif
yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. “Başkalarıyla iletişim kurma” (Pearson’s r= 0.488,
p=0.01) ve “yorum üretme” (Pearson’s r= 0.469, p=0.01) başlıklı etik duyarlılık maddeleri ile de pozitif
yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.
Tablo 7. Duygusal zeka ölçeği 2. faktör grubu ile Etik duyarlılık ölçeği faktör grupları arasındaki ilişkiyi gösteren
Pearson korelasyon sonuçları
Etik duyarlılık ölçeği 2.faktör grubu toplam puanı
Duygusal zeka ölçeği (2) Duyguların
kullanımı faktör grubu

*

Pearson Korelasyon

-.283

P

0.013

N

76

Duygusal zeka ölçeğinin duyguların kullanımı başlıklı faktör grubu ile etik duyarlılık ölçeğinin
“başkalarının perspektifinden yararlanma” başlıklı 2. faktör grubu arasında negatif yönde zayıf bir ilişki
bulunmaktadır (Pearson’s r= -0.283, p= 0.01).

Sayfa 132

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017
Tablo 8. Duygusal zeka ölçeği 3. faktör grubu ile Etik duyarlılık ölçeği faktör grupları arasındaki ilişkiyi gösteren
Pearson korelasyon sonuçları
Etik duyarlılık ölçeği 1.faktör grubu toplam
puanı
Duygusal zeka ölçeği (3) Duyguların
değerlendirilmesi faktör grubu

**

Pearson Korelasyon

.488

P

0

N

78

Duygusal zeka ölçeğinin “duyguların değerlendirilmesi başlıklı faktör grubu ile “duyguları anlama ve ifade
etme” başlıklı etik duyarlılık faktör grubu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir (Pearson’s
r= 0.488, p=0.01).
Tablo 9 ve 10’da etik duyarlılık ve duygusal zeka ölçeklerinin faktör gruplarının cinsiyet değişkenine göre
ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır.
Tablo 9. Etik duyarlılık ölçeği faktör gruplarının cinsiyet değişkenine göre M ve SS değerleri
Cinsiyet
N
M
(1) Duyguları anlama ve ifade etme
(2) Başkalarının perspektifinden yararlanma
(3) Başkalarıyla iletişim kurma
(4) Kişilerarası ve farklı gruplarla çalışma
(5) Sosyal önyargıyı önleme
(6) Yorum üretme
(7) Düşünce ve davranışların sonuçlarını tanımlama
Etik duyarlılık toplam puanları

SS

kız

47

3.89

2.25

erkek

32

3.89

2.34

kız

46

4.8

1.76

erkek

32

3.83

2.20

kız

47

4.18

2.01

erkek

32

4.25

1.91

kız

47

3.75

1.65

erkek

32

3.73

1.84

kız

47

3.80

1.86

erkek

32

3.71

1.81

kız

47

3.97

1.82

erkek

31

3.98

2.44

kız

46

3.92

1.63

erkek

32

3.96

1.87

kız

45

3.95

6.44

erkek

31

3.91

9.74

Tablo 9 incelendiğinde etik duyarlılık ölçeğinin 2. faktör grubu olan “Başkalarının perspektifinden
yararlanma” ifadesinde kızların en fazla ortalama değere sahip olduğu (M=4.8), 3. faktör grubu olan
“Başkalarıyla iletişim kurma” ifadesinde erkeklerin en fazla ortalama değere sahip olduğu (M= 4.25)
anlaşılmaktadır.
Tablo 10. Duygusal zeka ölçeği faktör gruplarının cinsiyet değişkenine göre M ve SS değerleri
Cinsiyet
N
Mean

SS

kız

47

3.97

4.66

erkek

31

3.98

4.90

kız

46

3.64

2.71

erkek

30

3.63

2.88

kız

46

3.88

5.22

erkek

31

3.71

6.13

kız

45

3.86

12.99

erkek

30

3.73

12.95

d(1) İyimserlik/Ruh halinin düzenlenmesi
d(2) Duyguların kullanımı
d(3) Duyguların değerlendirilmesi
Duygusal zeka ölçeği toplam puanları
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Tablo 10 incelendiğinde duygusal zeka ölçeğinin 1. faktör grubu olan “İyimserlik/ruh halinin
düzenlenmesi” ifadesinde kızların (M=3.97) ve erkeklerin (M=3.98) en fazla ortalama değere sahip
olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 11’de etik duyarlılık ölçeği faktör grupları ile cinsiyet değişkeni arasında yapılan t-testi sonuçları
yer almaktadır.
Tablo 11. Etik duyarlılık ölçeği faktör grupları ile cinsiyet değişkeni arasında yapılan t-testi sonuçları
Levene testi

Etik duyarlılık ölçeği (2)
Başkalarının perspektifinden
yararlanma faktör grubu

T testi

F

P

t

sd

P

2.329

0.131

2.18

76

0.032

Ortalama
Puan Farkı

Standart Hata
Farkı

0.982

0.450

Etik duyarlılık ölçeğinin “başkalarının perspektifinden yararlanma” başlıklı faktör grubu ile cinsiyet
değişkeni arasında kızlar lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir (Mk=4.8, Me=3.83, t(2.18), p<0.05).

Sonuç ve Yorumlar
Öğretmen adaylarının etik duyarlılıkları ve duygusal zeka düzeyleri incelendiğinde gerek madde bazında
gerekse faktör grupları ve toplam puanları bakımından yüksek ortalama değerlerine sahip olduğu
anlaşılmaktadır ( Me-top= 3.92, SSe-top= 7.89, Md-top= 3.81, SSd-top= 13.08). Öğretmen adaylarının etik
duyarlılık düzeylerini belirlemeye yönelik literatür incelendiğinde çalışmamıza paralel sonuçların elde
edildiği tespit edilmiştir (Gholami ve Tirri, 2012; Kuusisto vd., 2012; Ottekin-Demirbolat ve Aslan, 2014).
Duygusal zeka ile ilgili çalışmalarda da katılımcıların duygusal zeka düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Angelidis ve Ibrahim, 2011).
Etik ve duygusal zeka arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla literatür bulunmamasına karşın etik ideolojiler
ve duygusal zeka arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada kuvvetli bir ilişki (Angelidis ve Ibrahim, 2011),
etik muhakeme ve duygusal zeka arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmada ise ikisi arasında düşük bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir (Doğan-Kılıç ve Önen, 2009). Bizim çalışmamızda ise tüm etik duyarlılık ile
duygusal zeka toplam puanları arasında orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (Pearson’s r= 0.599,
p=0.01). İki ölçeğin arasındaki ilişki faktör grupları bakımından incelendiğinde ise; Duygusal zeka
ölçeğinin “iyimserlik/ ruh halinin düzenlenmesi” faktör grubu ile etik duyarlılık ölçeğinin “duyguları
anlama ve ifade etme” başlıklı 1.faktör grubu (Pearson’s r= 0.523, p= 0.01) ile “düşünce ve davranışların
sonuçlarını tanımlama” başlıklı 7. faktör grubu arasında (Pearson’s r=0.494, p=0.01) pozitif yönde orta
düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. “Başkalarıyla iletişim kurma” (Pearson’s r= 0.488, p=0.01) ve
“yorum üretme” (Pearson’s r= 0.469, p=0.01) başlıklı etik duyarlılık maddeleri ile de pozitif yönde zayıf
bir ilişki tespit edilmiştir.
Duygusal zeka ölçeğinin duyguların kullanımı başlıklı ikinci faktör grubu ile etik duyarlılık ölçeğinin
“başkalarının perspektifinden yararlanma” başlıklı 2. faktör grubu arasında negatif yönde zayıf bir ilişki
bulunmaktadır (Pearson’s r= -0.283, p= 0.01).
Duygusal zeka ölçeğinin “duyguların değerlendirilmesi başlıklı üçüncü faktör grubu ile “duyguları anlama
ve ifade etme” başlıklı etik duyarlılık faktör grubu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir
(Pearson’s r= 0.488, p=0.01).
Demografik değişkenler bakımından öğretmen adaylarının etik duyarlılık ve duygusal zeka puanları
toplam puanlar ve faktör grupları bakımından incelendiğinde, sadece Etik duyarlılık ölçeğinin
“başkalarının perspektifinden yararlanma” başlıklı faktör grubu ile cinsiyet değişkeni arasında kızlar
lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir (Mk=4.8, Me=3.83, t(2.18), p<0.05). Kuusisto vd. (2012) deneyimli
öğretmenlerin deneyimsiz öğretmenlerden daha etik duyarlılıkta olduğunu, Ottekin-Demirbolat ve Aslan
(2014), çalışmamızla benzer şekilde etik duyarlılığın tek bir faktör grubunda kadınlar lehine anlamlı
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farklılık elde ederken, Kılıç-Doğan ve Önen (2009) duygusal zeka ve etik duyarlılık bakımından
demografik değişkenler ile anlamlı farklılık elde etmemişlerdir. Tatar vd. (2011) tarafından yapılan
çalışma da ise kadınların duygusal zeka puanlarının erkeklerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışma, öğretmen adaylarının etik duyarlılık ve duygusal zeka özelliklerini ortaya koyabilmek ve bu
önemli iki puan arasındaki ilişkinin boyutunu belirlemek açısından önem taşımakdır. Literatürde bu
yöndeki çalışmalar sınırlı sayıda olduğundan dolayı Türkiye için bu konuda genel bir sonuca varabilmek
ileriki çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.
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http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C14S12007/SDOD.pdf
Gholami, K., Tirri, K. (2012). The cultural dependence of the ethical sensitivity scale questionnaire: The case of Iranian Kurdish
teachers. Education Research International, 2012.
http://downloads.hindawi.com/journals/edu/2012/387027.pdf
Kılıç-Doğan, E., Önen, Ö. (2009). Öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ve etik muhakeme yetenekleri [ Teacher
Candidates’ Emotional Intelligence Levels and Ethical Reasoning Abilities]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 123–
163. http://metu.academia.edu/OzgurOnen/Papers/301084/
Kuusisto, E., Tirri, K., & Rissanen, I. (2012). Finnish teachers’ ethical sensitivity. Education Research International, 2012.
doi:10.1155/2012/351879
Ottekin-Demirbolat, A., Aslan, H. (2014). An analysis of ethical sensitivity of primary and secondary schools in the relations with
students based on some variables: Case of Sinop province (In Turkish). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of
Educational Sciences Research, 4, 187-206. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os11a
Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and
validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167-177.
doi:10.1016/S0191-8869(98)00001-4
Şen, H. T., Yılmaz, F. T., Özcan, D., & Bahçecik, N. (2013). Kamu hastanelerinde görev yapan başhekim ve başhemşirelerin
duygusal zeka düzeyleri ile etik muhakeme yetenekleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,
10(3), 18-26.
http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_10_3_18_26.pdf
Tambağ, H., Kaykunoğlu, M., Gündüz, Z. & Demir, Y. (2013). Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve etkileyen
faktörler.
Hemşirelikte
Eğitim
ve
Araştırma
Dergisi,
11(1),
41-46.
http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_11_1_41_46.pdf
Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve
psikometrik
özelliklerinin
incelenmesi. Klinik
Psikofarmakoloji
Bülteni, 21(4),
325-338.
doi: 10.5455/bcp.20110624015920
Tirri, K., Nokelainen, P. 2007. Comparison of academically average and gifted students’ self-rated ethical sensitivity.
Educational Research and Evaluation, 13(6), 587-601. doi: 10.1080/13803610701786053
Toytok, E. H. (2013). Öğretmenlerin duygusal zekâ yeterliklerini sınıf yönetimi sürecinde kullanma düzeyleri: Sakarya ili örneği
(The level of teachers use of emotional ıntelligence ın classroom management: the case of Sakarya). E-AJELI (Anatolian
Journal of Educational Leadership and Instruction), 1(1). http://e-ajeli.com/index.php/ajeli/article/viewFile/3/3
Yıldırım, G.,
Kadıoğlu, S. (2007). Etik ve tıp etiği temel kavramları. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 7-12.
http://etikder.org/makale/etetk.pdf
Yılmaz, E., Altınok, V. (2010). Öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeylerinin karar vermede özsaygı ve karar verme stillerini
yordama
gücü.
Gazi
Eğitim
Fakültesi
Dergisi, 30(3),
685-705.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gefad/article/viewFile/5000078476/5000072697

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 135

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

KİMYA FELSEFESİNİN KURUMSALLAŞMASI: ÖRNEK DERGİLER VE ARAŞTIRMACILAR
Nihat AYCAN1, Hediye Şule AYCAN2
1

Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nihataycan@mu.edu.tr

2

Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; suleaycan@mu.edu.tr
ÖZET

Kimya ile felsefenin bileşkesi olarak düşünülebilecek kimya felsefesi ile ilgili çalışmalar 1980’lerde başlasa da,
konuyla ilgili ilk iki uluslararası kongre 1994’de Almanya'da düzenlenmiş, bunları 1997’de İtalya'daki kongre
izlemiştir. Kimya felsefesi ile ilgili ilk bilimsel dergi ise, 1995 yılında yayına başlayan HYLE (International Journal for
Philosophy of Chemistry) isimli dergidir. Kimya felsefesi, iki temel alandan oluşur. Bunlar, kimya ile ilgili atom,
kimyasal bağ ve madde gibi kavramların ayrıntılı bir şekilde sorgulanması ve bilim felsefesinin geleneksel konuları
olan, realizm ve yanlışlamacılık gibi konuların kimya ile ilişkilendirilmesidir. Uzun yıllar kimya felsefesinin ihmal
edilişinin nedeni, sadece fiziğin gerçek bir bilim olduğu varsayımından kaynaklanmıştır. Kimya felsefesinin
kuruluşunu açıklamayı ve bu konuda çalışmaya başlayacak araştırmacılara yardımcı olmayı amaçlayan bu
araştırmanın problem cümlesi; "kimya felsefesinin kuruluşunda etkili olan kişiler kimler ve eserler nelerdir?"
ifadesidir. Araştırmada bütüncül yaklaşım benimsenmiş ve belirli dokümanlar sistematik bir şekilde incelenmiştir.
Dokümanlar belirli bir formata göre hazırlanarak standart hale konulmuş eserlerdir. Doküman incelemesi, çalışmak
istenilen olay veya olguya ilişkin bilgiyi içeren dokümanların analiz edilmesidir. Bu çalışmada kimya felsefesinin
tanıtılması, alanla ilgili öncü dergiler ve araştırmacı örneklerinin verilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
örnek olarak seçilen Hyle, Synthese ve Foundations of Chemistry dergileri hakkında bazı genel bilgiler verilmiştir.
Kimya felsefesine katkı sağlayan J.Schummer, M.Weisberg, A. Woody, R. F.Hendry, P. Needham, B. B.Vincent, J.
Brakel, E. Scerri, G. Fisher, S.Erduran ve D. Baird gibi araştırmacıların eğitim ve çalışma alanları ile ilgili
açıklamalarda bulunulmuştur. Örnek olarak seçilen bu araştırmacılar, genellikle aldıkları temel bilimler eğitimi
üzerine felsefe ve bilim felsefesi alanında uzmanlaşmışlardır. Bilimin anlaşılmasında, bilim tarihinin ve felsefesinin
bilinmesi gerekmektedir. Henüz yeni bir araştırma alanı olan Kimya Felsefesi de, kimyanın özünün anlaşılmasını
sağlamaktadır. Kimya felsefesinin öğretilmesi, hem ortaöğretimde, hem de yükseköğretimde fen ve kimya
derslerinin daha iyi anlaşılmasına neden olacaktır.
Anahtar sözcükler: kimya felsefesi, kimya felsefesi dergileri, kimya felsefesi araştırmacıları
ABSTRACT
Institutionalization of Fhilosophy of Chemistry: Sample Journals and Researchers. Philosophy of chemistry
thinkable as intersection of chemistry and philosophy. Studies about philosophy of chemistry have been started at
1980's but relevant first international congress has been organized in Germany at 1994, later congress in Italy
organized at 1997. First academic journal concerning is HYLE (International Journal for Philosophy of Chemistry)
and it has started to broadcast at 1995. Philosophy of chemistry compose of two base fields. They are detailed
study of some concepts like atom, chemical bond and matter, and correlate traditional subjects of philosophy of
science like realism and falsificationism with chemistry. The reason why neglect of philosophy of chemistry for
many years, is rooted in assumption of physics is only true science. Aim of this study are explaining foundation of
philosophy of chemistry and aiding to researcher get to work on this subject. Problem statement of the research is
"who are effective person at foundation of philosophy of chemistry and what are publications? In the study, it has
been adopted integrated approach and investigated certain documents systematically. Documents are productions
prepared in order certain format. Document review is analysing of documents contain data about inspected event
and phenomenon. In this study, introduced of philosophy of chemistry has been realised in the way giving
precursor journal and samples of researcher. For this purpose it has been given information about exemplary
journals Hyle, Synthese and Foundations of Chemistry. Also it have been made explanations about relevant
researchers like J.Schummer, M.Weisberg, A. Woody, R. F.Hendry, P. Needham, B. B.Vincent, J. Brakel, E. Scerri, G.
Fisher, S.Erduran and D. Baird. These researchers generally get training basic sciences and then specialised
philosophy and philosophy of science. It must be known that history of science and philosophy of science are
important understanding science. Philosophy of chemistry is a new research field and it provides understanding
core of chemistry. Teaching of philosophy of chemistry will cause understanding better of science and science
lessons at secondary education and higher education.
Keywords: Philosophy of chemistry, journals of philosophy of chemistry, researchers of philosophy of chemistry
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Giriş
Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, bir maddeden diğer bir maddenin oluşumunu, maddelerin
birbirlerine dönüşümlerini gözlem ve deneylerle açıklayan bir bilim dalıdır (Saraç, Güvençoğlu, ve
Soydan, 1983). Kimya olarak nitelendirilebilecek uğraşın köklerinin, metallerin üretilmeye başlandığı,
M.Ö. 3000 yıllarına kadar götürülmesi mümkündür. Ancak M.Ö. 4. Yüzyıl civarında düşünürler doğayı
anlama ve açıklama çabasıyla çeşitli düşünceler ortaya atmışlardır (Bayrakçeken, Canpolat ve Çelik,
2011). Kimyanın gelişiminde simya göz ardı edilmemelidir. Theobald (1976), simyanın Aristo’nun
metafiziğinin felsefesini anlamada önemli bir girişim olduğunu belirtmiştir. Simyaya kimyanın bilim
öncesi hali olarak da bakılabilir. Günümüzde kimya bilimi en üretken bilimlerden biri olup, sadece 2000
yılında Chemical Abstract’da 900 000 makale indekslenmiştir (Baird, Scerri ve McIntyre, 2005).
Kimya ile felsefenin bileşkesi olarak düşünülebilecek kimya felsefesi ile ilgili çalışmalar 1980’lerde başlasa
da, konuyla ilgili ilk iki uluslararası kongre 1994’de Almanya'da (Karlsruhe ve Marburg) düzenlenmiş,
bunları 1997’de İtalya'daki (Roma) kongre izlemiştir. Kimya felsefesi ile ilgili ilk bilimsel dergi ise, 1995
yılında yayına başlayan HYLE (International Journal for Philosophy of Chemistry) isimli dergidir
(Schummer, 2006).
Kimya felsefesi, iki temel alandan oluşur. Bunlar, kimya ile ilgili atom, kimyasal bağ ve madde gibi
kavramların ayrıntılı bir şekilde sorgulanması ve bilim felsefesinin geleneksel konuları olan, realizm ve
yanlışlamacılık gibi konuların kimya ile ilişkilendirilmesidir (Baird, Scerri ve Mcintyre, 2005). Uzun yıllar
kimya felsefesinin ihmal edilişinin nedeni, sadece fiziğin gerçek bir bilim olduğu varsayımından
kaynaklanmıştır (Brakel, 1999).

Problem Durumu
Kimya felsefesinin kuruluşunu açıklamayı ve bu konuda çalışmaya başlayacak araştırmacılara yardımcı
olmayı amaçlayan bu araştırmanın problem cümlesi; "kimya felsefesinin kuruluşunda etkili olan kişiler
kimler ve eserler nelerdir?" ifadesidir.

Yöntem
Bir durum saptaması olan bu nitel araştırmada betimsel yöntem kullanılmış, tek bir durumdan ne
öğrenilebileceğine dikkat çekilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2008; Glesne, 2013). Çalışmada bütüncül
yaklaşım benimsenmiş ve belirli dokümanlar sistematik bir şekilde incelenmiştir. Her bilim alanında
olduğu gibi, eğitim bilimleri alanında da yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde yayımlanmış çalışmalar için
doküman analizi oldukça sık kullanılan bir yöntemdir (Mee, Lan, Chin, 2009; Ritter et al, 2009; Karadağ,
2010; Çepni, 2014; Ulutaş ve ark, 2015), Dokümanlar belirli bir formata göre hazırlanarak standart hale
konulmuş eserlerdir (Wolff, 2004). Doküman incelemesi, çalışmak istenilen olay veya olguya ilişkin bilgiyi
içeren dokümanların analiz edilmesidir (Bailey, 1994; Yıldırım ve Şimşek, 2008).

Bulgular
Bu çalışmada kimya felsefesinin tanıtılması, alanla ilgili öncü dergiler ve araştırmacı örneklerinin
tanıtılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Kimya felsefesi dergilerinden örnekler;
Kimya Felsefesi ile ilgili olarak kurulan ilk dergi HYLE (International Journal for Philosophy of Chemistry,
ISSN 1433-5188) isimli dergidir. Derginin editörü Joachim Schummer olup, editörler kurulunda;
Fransa'dan B. Bensaude-Vincent; Belçika'dan J. van Brakel ve P. Laszlo; İtalya'dan L. Cerruti; İngiltere'den
H. Chang, Rom Harré ve R. F. Hendry; Almanya'dan U. Klein , K. Ruthenberg ve K. Mainzer; Arjantin'den
O. Lombardi; Yunanistan'dan K. Gavroğlu; Amerika Birleşik Devletlerinden J, E. Earley, G. Restrepo, R.
Hoffmann, M. G. Kim, C. Reinhard, E. R. Scerri, T. I. Spector ve S. J. Weininger bulunmaktadır.
HYLE, yayın hayatına 1995 yılında başlamıştır. Dergi, o tarihten buyana yayınını aralıksız sürdürmektedir.
HYLE'in 2016 kış sayısının içeriği aşağıdaki gibidir.
Janet D. Stemwedel (San José State University, U.S.A.): "The Case of the Finicky Reactions: A Case Study
of Trust, Accountability, and Misconduct".
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Stephen M. Contakes and Taylor Jashinsky (Westmont College, U.S.A.): "Ethical Responsibilities in
Military-Related Work: The Case of Napalm".
Klaus Ruthenberg (Coburg University of Applied Sciences, Germany): "About the Futile Dream of an
Entirely Riskless and Fully Effective Remedy: Thalidomide".
Abigail Martin, Alastair Iles and Christine Rosen (University of California at Berkeley, U.S.A.): "Applying
Utilitarianism and Deontology in Managing Bisphenol-A Risks in the United States".
Ragnar Fjelland (University of Bergen, Norway): "When Laypeople are Right and Experts are Wrong:
Lessons from Love Canal".
Klavs Birkholm (Tænketanken TechnoEthics, Denmark): "The Ethical Judgment: Chemical Psychotropics".
Joachim Schummer (Karlsruhe Institute of Technology, Germany): "'Are You Playing God?': Synthetic
Biology and the Chemical Ambition to Create Artificial Life" (http://www.hyle.org/).
Kimya felsefesi ile ilgili çalışmaların yer aldığı uluslararası bir diğer dergi SYNTHESE'dir. Bu derginin yer
verdiği konular; Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Mantık, Dil Felsefesi ve Metafiziktir. Derginin baş editörleri:
Amerika Birleşik Devletlerinden O. Bueno ve G. Sher; Hollanda'dan C. D. Novaes ve İngiltere'den W. van
der Hoek' dir.
Danışma Kurulu: Amerika Birleşik Devletlerinden C. Bicchieri ve C. Glymour; İsveç'ten P. Gärdenfors' dir.
Editör Kurulu: Amerika Birleşik Devletlerinden M. Bedau, J. Bickle, G. Bonanno, R. Dacey, E. Llyod, P.
Mancuso, L. Vaina, P. Humphreys ve A. Varzi; İsrail'den E. Dresner; Fransa'dan H. van Ditmarsch, J. Lang;
Almanya'dan B. Falkenburg, G. Schurz ve G. Wheeler; İngiltere'den L. Floridi, D. Pritchard ve M.
Wooldrdge; İsveç'ten S. O. Hansson; Çin'den F. Liu; Kanada'dan M. Morrison; Hollanda'dan R. van Rooji
ve S. Smets; Finlandiya'dan G. Sandu' dur.
Synthese
dergisinin
ilk
sayısı
1936
(https://link.springer.com/journal/11229).

Aralık

ayında

yayınlanmaya

başlamıştır

FOUNDATIONS OF CHEMISTRY; kimyacılar, biyokimyacılar, felsefeciler, tarihçiler, eğitimciler ve
sosyologların "kimya bilim, merkezinde" tartıştıkları disiplinler arası bir dergi olup, fizik ile biyoloji
arsında kimyanın özerk rolü ile kimyanın kuantum mekaniğine indirgenme sorununu inceler. Derginin
genel konuları: Bilim Felsefesi, Kimya/ Gıda bilimleri, Tarih ve Fizikokimyadır. Foundations of
Chemistry'nin ilk sayısı Mart 1999'da yayımlanmıştır. Derginin baş editörü E.E. Scerri'dir. Editör kurulu:
Amerika Birleşik Devletlerinden O. T. Benfey, J. E. Earley, H. Holdwite, J. G. McEvoy, M. J. Nye ve A.
Woody; İngiltere^den R. F. Hendry, D. Knight, K. Taber; Almanya'dan A. Müller, K. Ruthenberg, J.
Schummer, E. Schwarz; Güney Kore'den G. Fisher; Yunanistan'dan K. Gavroğlu; Macaristan'dan I.
Hargittai; Arjantin'den O. Lombardi; Kanada'dan C. Matta; İsveç'ten P. Needham; Fransa'dan R. Pisano;
Belçika'dan J. van Brakel' dir (https://link.springer.com/journal/10698).

Kimya felsefesi ile ilgili örnek araştırmacılar
Joachim Schummer; Bonn Üniversitesinde Sanat Tarihi, Felsefe, Kimya eğitimi almış, Karsruhe
Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji dalında yüksek lisans, felsefe dalında doktora yapmıştır. Meslek
yaşantısına 1985'de Wilhelmshaven'de Deniz Jeolojisi ve Biyolojisi Enstitüsünde araştırma görevlisi
olarak başlamıştır. 1990'dan sonra Karsruhe Üniversitesinde Fizikokimya, Elektrokimya dersleri vermiş,
1993 yılından sonra çeşitli ülkelerin çeşitli üniversitelerinin Felsefe Bölümlerinde çalışmıştır. HYLE,
Noesis: Philosophical Research Online, Foundations of Chemistry, Ambix, Studies in Ethics, Law and
Technology ve International Journal of Nanotechnology and Molecular Computation dergilerinin editör
kurulunda yer alan Schummer, birçok bilimsel etkinlik hazırlamıştır (http://www.joachimschummer.
net/cv.html).
Michael Weisberg, Pensilvanya Üniversitesinde felsefe bölüm başkanıdır. Onun araştırmaları, bilim
felsefesi üzerinde yoğunlaşmış olup, iklim değişiklikleri kimyasal bağların doğasıyla ilgili araştırmaları da
vardır. Özel alanları: Bilim Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Kimya Felsefesi ve bilimin halk tarafından
anlaşılmasıdır (http://web.sas.upenn.edu/weisberg/portfolio/about/).
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Andrea Woody, Washington Üniversitesinde felsefe bölüm başkanıdır. Kendisi; Philosophy of
Science, Historical Studies in the Natural Sciences, Foundations of Chemistry gibi dergilerde editörlük
yapmıştır. Lisansını kimyada, yan dalını tiyatro ve dansta alan bayan Woody, doktorasını bilim felsefesi
ve tarihinde 1997'de Pıttsburgh Üniversitesinden almıştır. İlgi alanları: Estetik, Feminizm ve Feminist
Teori, Kimya Felsefesi ve Bilim Felsefesidir (https://phil.washington.edu/people/andrea-woody).
Robin Findlay Hendry, lisansını Kimya ve Bilim Felsefesi alanlarında Londra'da tamamladı. Doktora
tezinde kuantum kimyasındaki temel sorunları inceledi. Çalışma alanları içinde kimyasal maddelerin ve
kimyasal bağın doğası gibi kimyadaki felsefi konular da vardır. Hendry'nin araştırma alanları, Kuantum
fiziği ve kimyasının felsefesi ve tarihi; bilimsel yöntem ve rasyonalizm: bilimsel realizm ve anti-realizm
şeklinde özetlenebilir (https://www.dur.ac.uk/philosophy/staff/?id=513).
Paul Needham, lisansını kimya, yüksek lisansını ve doktorasını felsefe alanında tamamlamıştır. İlgi
alanları içinde epistemoloji ve metafizik bulunur. Onun çalışmaları arasında fizikokimyasal konular da yer
alır.
Kimyasal bağlar ve hidrojen bağlarını açıklayan önemli araştırmaları vardır
(http://www.philosophy.su.se/english/research /our-researchers/faculty/paul-needham-1.170732).
Bernadette Bensaude-Vincent, Paris Üniversitesinde görev yapan, felsefe doktoru bir kadındır.
Araştırmaları, kimya felsefesi ve tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır (http://www2.cnrs.fr/band/320.htm).
Jap van Brakel, Belçika Leuven'de analitik felsefe ve mantık merkezinde görev yapmaktadır. Kimya
felsefesi ile ilgili çok sayıda araştırması vardır (https://hiw.kuleuven.be/claw/people/00003099).
EricR.Scerri, uzun yıllar kimya eğitimi aldıktan sonra, Kimya Felsefesi ve Tarihi dalında doktorasını
tamamlamıştır. Birçok derginin editör kurulunda bulunan Scerri'nin kimya felsefesi ile ilgili çok sayıda
araştırması ve kitapları vardır (http://www.chemistry.ucla.edu/directory/scerri-eric-r).
Grant Fisher, Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsünde Bilim Felsefesi dersleri vermektedir. Araştırma
alanları; bilim felsefesi, özellikle teori ve modeller, kimya felsefesi ve tarihidir
(https://www.ucl.ac.uk/jdi/research/evidence-network/People /GrantFisher).
Sibel Erduran, Oxford Üniversitesinde Bilim Eğitimi profesörüdür. Dünyadaki çeşitli üniversitelerin yanı
sıra, Boğaziçi Üniversitesinde de görev yapmıştır. Argümentasyon, kimya eğitimi ve STEM eğitimi
konularında
araştırmalarını
sürdürmektedir
(http://www.education.ox.
ac.uk/aboutus/directory/professor-sibel-erduran/).
Davis Baird, lisansını matematik ve felsefe dalında tamamlamış, Stanford Üniversitesinden Bilim
Felsefesi dalında doktor unvanını almıştır. Nanoteknoloji ile ilgili çok sayıda araştırması vardır
(https://www2.clarku.edu/departments/ philosophy/pdfs/davis-baird-cv.pdf).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, kimya felsefesi alanındaki bazı dergiler ve araştırmacılar incelenmiştir. Örnek olarak
verilen konuyla ilgili ilk dergiler hakkındaki genel bilgiler, Tablo 1'de özetlenmiştir.
Tablo 1. Kimya felsefesiyle ilgili üç derginin bazı özellikleri.
Dergi
ISBN No
Başlama Tarihi
HYLE
1433-5158
1995
Synthese
0039-7857
1936
Foundations of
1386-4238
1999
Chemistry

İndeks
SCI
SCI
SCI

Ülke
Almanya
Hollanda
Hollanda

Yayınevi
HYLE Publication
Springer
Springer

Çalışmada ele alınan kimya felsefecilerinin bazı özellikleri Tablo 2'de verilmiştir.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 139

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017
Tablo 2. Bazı kimya felsefecilerinin özellikleri
İsim
Ülke
Lisans
J.Schummer
Almanya
Kimya, Felsefe
M.Weisberg
A. Woody
R. F.Hendry
P. Needham

ABD
ABD
UK
UK

Kimya
Kimya
Kimya
Kimya

Yüks Lisans
Felsefe,
Sosyoloji
Felsefe
Bilim F.,tarihi
Felsefe
Felsefe

B. B.Vincent
J. Brakel
E. Scerri
G. Fisher
S.Erduran
D. Baird

Fransız
Belçika
UK
Güney Kore
UK (Türk)
ABD

Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Matem, Fels

Felsefe
Felsefe
Felsefe
Felsefe
Bilim F.
Bilim F.

Doktora
Felsefe

Felsefe
Felsefe
Kimya F.
Felsefe
Bilim F.
Bilim F.

Felsefe
Bilim F.,tarihi
Felsefe
Felsefe

Çalışma Alanı
Bilim F., tarihi,
Tekn F.
Bilim F.,Kim F.
Bilim F.,Kim F.
Kimya F., tarihi
Epistemoloji,
Metafizik
Kimya F.
Kimya F.
Kimya F.
Kimya F., tarihi
Kimya Eğitimi
Nanoteknoloji

Tablo 2'de görüldüğü gibi, verilen örneklerdeki araştırmacılar, genellikle aldıkları temel bilimler eğitimi
üzerine felsefe ve bilim felsefesi alanında uzmanlaşmışlardır. Bilimin anlaşılmasında, bilim tarihinin ve
felsefesinin bilinmesi gerekmektedir. Henüz yeni bir araştırma alanı olan Kimya Felsefesi de, kimyanın
özünün anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, kimya yasalarını bizlere kazandıran bilim insanlarının hangi
düşüncelerle araştırmalarını gerçekleştirdiği, deneylerinin hangi aşamalardan geçtiğini belirlemek, onları
daha anlaşılır kılmaktadır.
Kimya felsefesinin öğretilmesi, hem ortaöğretimde, hem de yükseköğretimde fen ve kimya derslerinin
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİNİN TEMEL PRENSİPLERİNİ
TANIMLAYABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Zuhal ÜNAN
Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, zuhalu@omu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının
geometrinin temel prensiplerini tanımlayabilme becerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu
83 ilköğretim matematik anabilim dalı öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum
çalışması deseni kullanılarak yapılan çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve 10 açık uçlu sorudan oluşan bir
soru kâğıdı kullanılmıştır. Yöneltilen sorularda tanımın tanımı, tanımın koşulları ile önerme, aksiyom-postulat ve
teoremin tanımları ve birer örnekle açıklamaları istenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemi ile analiz edilmiştir. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temaya göre düzenlenmiştir.
Araştırmanın bulgularına göre tanım ile kavram arasındaki farkı kavrayamayış oluşları tanımı açıklamada sıkıntılar
yaşanmasına neden olmuştur. Aksiyomun bir önerme olduğunu ifade etmelerine rağmen ispat gerektirip
gerektirmediği, eğer ispatlanması gerekiyorsa ispatın nasıl yapılacağı konusunda farklı görüş bildirmişleridir. Bir
başka ifade ile aksiyomu teoremden soyutlayamamışlardır. Postulatı bir önerme olmanın yanı sıra bir sav olarak
değerlendirmişleridir. Verilen örneklerin geometriye ait oluşu dikkate alındığında geometrideki aksiyom ve
postulatları bir sav olarak algıladıkları sonucuna ulaşılabilir. Teoremi ispat edilmiş bir önerme olarak vurgularken
teoremin hipotez ve hükümden meydana geldiğine vurgu yapan öğrenciye rastlanmamıştır. Ortak tema olan
önermeyi ise yargı belirtmesinden ziyade bir fikir olarak vurgulamışlardır. Araştırma sonucunda ilköğretim
matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının geometrinin temel prensipleri olarak
bilinen tanım, önerme, aksiyom-postulat ve teorem terimlerine dair kavram bilgisine sahip olmadan tanım bilgisi
edindikleri görülmüştür.
Anahtar sözcükler: geometrinin temel prensipleri, tanım bilgisi, matematik öğretmen adayı
ABSTRACT
This study was carried out in order to reveal the ability of the students enrolled in the Elementary Mathematics
Teaching Program of the Faculty of Education to define the basic principles of geometry. The working group is
composed of 83 primary school mathematics students. A questionnaire developed by the researcher and
consisting of 10 open ended questions was used in the study using case study design which is one of the
qualitative research methods. The directed questions were asked to describe the definition, the conditions of the
definition and the proposition, axiom-postulate and theorem definitions with some examples. The data obtained
in the study were analyzed by descriptive analysis method. The data are organized according to the theme set out
by the research questions. According to the findings of the research, the difficulty in understanding the difference
between the definition and the concept led to the difficulties in describing the definition. Although they state that
axiom is a proposition, they have different opinions about whether or not to require proof and how to prove it if it
needs to be proved. In other words, they cannot abstract axiom from theorem. In addition to being a proposition,
postulates are considered as arguments. When the given samples are considered to belong to geometry, it is
possible to reach the result that they perceive the axioms and postulates in geometry as a hypothesis. Emphasizing
the theorem as a proven proposition, no student was mentioned who emphasized that there was a transition
between hypothesis and judgment. The proposal, which is a common theme, has been emphasized as an idea
rather than a judgment. As a result of the research; it was seen that the students enrolled in the primary school
mathematics teacher's program had knowledge about the basic principles of geometry but they didn’t have
enough experience to internalize this information.
Keywords: basic principles of geometry, knowledge of definition, candidate of mathematics teacher

Giriş
“Okul Matematiğinin Prensipleri ve Standartları” adlı kitapta okul matematiği vizyonu, öğrencilerin
matematiği anlayarak öğrenmesi temeline dayanır. Maalesef, matematiği anlamadan öğrenme okul
matematik öğretiminin uzun yıllar boyunca genel bir çıktısı olmuştur. Aslında anlamadan öğrenme
1930’lardan beri gelen bir problemdir ve eğitimciler–psikologlar arasında yıllarca tartışılan, araştırma
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yapılan bir konu olmuştur. Matematik öğrenme, anlamayı, kavramları uygulamayı gerektirir. 21. yüzyılda
tüm öğrencilerin matematiği anlayabilmesi ve uygulayabilmesi beklenmektedir (NCTM, 2000).
Matematiğin öğrenme alanlarından olan geometri, Euclides’in Elements isimli eserini kavramaya
yöneliktir. Eserin tanım, aksiyom-postulat ve teorem ile birlikte incelenen bir yapı oluşu, geometrinin
temel prensipleri diye adlandırılan bu kavramların ve kavramlar arası ilişkilerin bilinmesine bağlıdır.
Geometriyi anlamaya yönelik yapılan akademik çalışmalar incelenirse, matematik öğretmenliği ve diğer
öğretim programlarında öğrenim gören öğretmen adayları içinde sorun olduğu görülür. Özellikle
öğretmen adaylarının Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin arzu edilen seviyede olmayışı
geometriyi anlama ve yapılandırmada sorunlar yaşadıklarının bir işaretidir (Mayberry,1983; Kay,1987;
Mc Clendon,1990; Duatepe,2000; Durmuş, Olkun & Toluk,2002; Erdoğan,2006; Knight,2006;
Suriza,2007, Halat & Şahin,2008; Erdoğan&Durmuş,2009). Euclides’in geometrisine ait kavramlar
ilköğretim ve ortaöğretim matematik programlarının temelini oluşturur. Dolayısıyla Van Hiele geometrik
düşünme düzeylerinin düşük oluşunun bir sebebi ilköğretim ve ortaöğretimde geometriyi kavrayamayış
oluşlarıdır. Bu durum, matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının,
üniversitelerde sunulan eğitiminden yeteri düzeyde faydalanmalarını engeller. Üniversitelerde sunulan
eğitimin beklentiye cevap verebilmesi için onların ortaöğretimde kazandırılan kavramların ve bu
kavramları öğrencinin nasıl anladığının bilinmesi gerekir.
Geometrinin temel prensipleri, Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (2011), mantık öğrenme
alanına ait kazanımlar arasında yer almaktadır. Bu kazanımlar “Tanım, aksiyom, teorem ve ispat
kavramlarını açıklar, bir teoremin hipotezini ve hükmünü belirtir.” şeklinle belirlenmiştir. Programda
kazanımlara dair aksiyom ile teorem arasındaki farkın üzerinde durulması ve teoremin bir önerme
olduğunun vurgulanmasının gerekliliğine dair açıklama yapılmıştır. Böylece mevcut programa göre
üniversiteye gelen öğrencilerin geometrinin temel prensipleri hakkında fikir sahibi olduğu söylenebilir.
Matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının öğrenim süresi boyunca alacağı
eğitimin temelini yine tanım, aksiyom-postulat ve teorem oluşturmaktadır. Nitelikli bir öğrenmenin
gerçekleşebilmesi için öncelikle öğretmen adaylarının sahip olduğu kavram bilgisi ve varsa kavram
yanılgılarının bilinmesi gerekir (Jonnes & Tanner,2000; Ryan &Williams,2007). Bu sebeple matematik
öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının geometrinin temel prensiplerini
tanımlayabilme becerilerini bilme ihtiyacı doğmuştur. Bunları bilmek üniversitede sunulan eğitimin
kalitesini artırmak ve alanında yetkin öğretmen adayları yetiştirmek için önemlidir. Bu bağlamda, bu
araştırmada matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının geometrinin temel
prensiplerini kavrama ve tanımlayabilme becerilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmadan elde
edilecek sonuçlar, ilköğretim matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının
geometrinin temel prensiplerini tanımlamaya yönelik bilgi düzeyi hakkında bir fikir vereceği
düşünülmektedir. Bunun bir sonucu olarak matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen
adaylarının üniversitede alacağı eğitimden en iyi şekilde faydalanmasına, geometrinin prensiplerini
kavrayabilmiş ve mezun olduklarında gelecek nesillere geometriyi doğru bir biçimde aktarabilecek
öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yöntem
Bu çalışma, 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı güz döneminde, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan bir devlet
üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nin ilköğretim matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran toplam
83 birinci sınıf öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bunun için tanımın tanımı, tanımın koşulları, önerme
tanımı, önermeye bir örnek verilmesi, aksiyom tanımı, aksiyoma bir örnek verilmesi, postulat tanımı,
postulata bir örnek verilmesi, teoremin tanımı ve teoreme bir örnek verilmesi istenmiştir. Böylece 10
açık uçlu sorudan oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. White & Gustone’e (1992) göre açık uçlu soruların
çoktan seçmeli derslere göre tercih edilme nedeni, yönlendirme yapmadan daha kapsamlı bilgi
edinmektir. Araştırmada öğretmen adayını yönlendirilmeden geometrinin temel prensiplerini tanımlama
ve örneklendirmedeki yeterliliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler,
betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temaya göre
düzenlenmiştir (Miles &Huberman,1994). Temalar, dört kategoride toplanmıştır. Kategorilerin içeriği
Tablo1’de sunulmuştur:
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Tablo 1: İlköğretim Matematik Bölümü Öğrencilerinin Tanımlara İlişkin Kategorileri
Kategoriler
Kategorilerin içeriği
1.Kategori
Doğru ifade edenler,
2.Kategori
Verilen terimi özelleştirme, genelleme, örnekleme
3.Kategori
Yanlış ifade edenler,
4.Kategori
Boş bırakanlar, bilmediğini ifade edenler

Burada ikinci kategoride, örneğin; her önermeyi bir teorem olarak ifade eden öğrenciler yer almaktadır.
Oysa her teorem bir önerme iken her önerme bir teorem olmak zorunda değildir. Buna göre önerme
tanımını kısıtlamış bir başka ifade ile özelleştirilmiştir. Yine yöneltilen soruları örnek üzerinden
yorumlayanlar aynı kategoride değerlendirilmiştir. Örneğin, “çakışan şeyler birbirine eşittir, gibi
önermelere aksiyom denir.” şeklindeki bir açıklamada gösterilen örnek, bir aksiyom olmakla birlikte
aksiyomu tanımlamada yeterli değildir. Araştırmada, öğretmen adaylarının isimleri saklı tutularak
“O1,O2,…,O83” biçiminde kodlanmıştır. Ayrıca sorulara verdikleri cevaplardan yapılan doğrudan alıntılara
yer verilmiştir. Alıntılar italik yazı ile gösterilmiştir.

Bulgular
İlköğretim matematik öğretmenliği birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının geometrinin
temel prensiplerine yönelik kavramları tanımlayabilme becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu
çalışmanın bulguları tanım bilgisi ve önerme bilgisi olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir.

Tanım Bilgisi
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına "Tanım nedir tanımlayınız" ve "tanım yaparken nelere dikkat
edersiniz, yazınız. " soruları yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo2’de sunulmuştur:
Tablo 2: Matematik Öğretmen Adaylarının Tanım Bilgisine İlişkin Tanımlarına Ait Frekans Tablosu
Tanım Bilgisi
N=83
%
1.kategori
40
48.2
2.kategori
7
8.4
3.kategori
23
27.7
4.kategori
13
15.7

Öğretmen adaylarının %48.2 si tanım ifadesini doğru bir şekilde cevaplayabilmiştir. O3 kodlu aday tanımı
"Kavramların ne anlama geldiğini, özelliklerini açıklan ve kavramlar hakkında bilgi veren ifadelerdir."
şeklinde açıklamıştır. Adayların %8.4'ü ise tanımı ya bir kavramın örnekle açıklanması ya da belli
özelliklere göre ifade edilmesi olarak değerlendirmiştir. O48 kodlu aday "bir terimin belli özelliklere göre
örneklendirilip isim verilmesi" şeklinde tanımlamıştır. Araştırmaya katılan adayların %27.7 si ise 3.
kategori düzeyine uygun tanım yapmıştır. O12 kodlu aday tanımı "kelimeler bütünü" olarak tanımlamıştır.
Adayların %15.7 si ise soruyu boş bırakmış veya bilmiyorum yanıtını vermiştir.

Önerme Bilgisi
Önermelere ait bulgular önerme, aksiyom-postulat ve teorem olmak üzere üç ana başlık altında
verilmiştir:

Önerme
Araştırmaya katılan adaylara sırasıyla "önerme nedir, tanımlayınız." ve " önermeye bir örnek veriniz."
soruları yöneltilmiştir. Adayların vermiş olduğu cevaplar için frekans tablosu düzenlemiş ve Tablo3 de
verilmiştir.
Tablo 3: Matematik Öğretmen Adaylarının Önerme Kavramına ilişkin tanımlarına ait frekans tablosu
Önerme Bilgisi
N=83
%
1.kategori
28
33.7
2.kategori
20
24.1
3.kategori
26
31.3
4.kategori
9
10.9
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Araştırmaya katılan adayların %33.7'si önerme ifadesini doğru cevaplayabilmiştir. O67 kodlu aday " Doğru
ya da yanlış yargı bildiren ifadelere önerme denir." şeklinde yanıtlamış ve "Ankara Türkiye’nin
başkentidir." ile örneklendirilmiştir. Adayların %24.1'i ise 2.kategori düzeyinde yanıt vermiştir. O13 kodlu
aday "Bir olayın doğru veya yanlış olduğuna varmamızı sağlayan yani ispatlanabilen bir çeşit kavram."
şeklinde tanımlamış ve "2x2, 4 eder." örneğini vermiştir. Burada ispatsız kabul edilen önermeler dikkate
alındığında tanımın özelleştirildiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının %31.3'ünün tanımları
3.kategoriye uygun düzeydedir. O2 kodlu aday "Doğruluğu ve yanlışlığı kesin olarak bilinmeyen
varsayımdır." şeklinde tanımlarken "çakışan doğrular birbirine eşittir.” biçiminde örneklendirmiştir.
Adayların %10.9'u ise tanımı boş bırakmış veya bilmediğini ifade etmiştir. Sadece 4 öğrenci örnek
vermiştir. Verilen önekler geometride teorem veya sonuca karşılık gelmektedir. O81 kodlu aday "üçgenin
içi açıları toplamı 180 derecedir." ile örneklendirmiştir.

Aksiyom ve postulat
Geometride ispat gerektirmeyen önermeler aksiyom ve postulattır. Öğretmen adaylarına "aksiyom nedir
yazınız." ve "aksiyoma bir örnek veriniz." soruları yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo4'de
sunulmuştur:
Tablo4: Matematik Öğretmen Adaylarının Aksiyom Kavramına ilişkin tanımlarına ait frekans tablosu
Aksiyom Bilgisi
N=83
%
1.kategori
31
37.4
2.kategori
4
4.8
3.kategori
29
34.9
4.kategori
19
22.9

Öğretmen adaylarının %37.4'ü aksiyomu doğru tanımlayabilmiştir. O75 kodlu aday "Doğruluğu herkes
tarafından kabul edilen önermelere aksiyom denir." şeklinde tanımlamış ve “İki noktadan yalnız bir doğru
geçer.” biçiminde örneklendirmiştir. Adayların %4.8'i ise 2.kategori düzeyinde açıklama getirmiştir. O49
kodlu aday "Diğer önermelerin ön dayanağı sayılan doğruluğu bilinen temel önerme." şeklinde
tanımlarken “Bir doğru, doğru parçasından büyüktür.” ifadesi ile örneklendirmiştir. Adayların %34.9'u ise
aksiyoma doğru yanıt verememiştir. O28 kodlu aday tanımını "doğruluğu araştırma aşamasında olan
önerme." ile örneğini ise "Yalnızca 1’e ve kendisine bölünen başka böleni olmayan sayılara, asal sayılar
denir.” şeklinde ifade etmiştir. Öğretmen adayların %22.9' u ise yöneltilen soruyu boş bırakmıştır.
Benzer şekilde öğretmen adaylarına "postulat nedir yazınız.", "postulata bir örnek veriniz." soruları
yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 5'de sunulmuştur:
Tablo 5: Matematik Öğretmen Adaylarının Postulat Kavramına ilişkin tanımlarına ait frekans tablosu
Postulat Bilgisi
N=83
%
1.kategori
23
27.7
2.kategori
18
21.7
3.kategori
15
18.1
4.kategori
27
32.5

Öğretmen adaylarının %27.7'si postulatı doğru bir biçimde tanımlayabilmiştir. O17 kodlu aday postulatı
"Doğruluğu ispat edilmeye gerek olmayan ancak doğruluğu kabul edilen önermelere denir." şeklinde
tanımlarken “tüm dik açılar birbirine eşittir.” şeklinde örneklendirmiştir. Adayların %21.7'si ise 2.
kategoriye uygun örnek vermiştir. O23 kodlu aday “İspatlanabilen ama ispatlanması zorunlu olmayan
ifadelere denir.” şeklinde tanımlamıştır. Oysa postulatın ispatı bir kabule dayalıdır. Aynı aday postulatı
“bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.” şeklinde örneklendirmiştir. Araştırmaya katılan adayların
%18.1'i ise 3. kategoriye uygun tanım ve örnek vermişleridir. O58 kodlu aday "Herhangi bir konu hakkında
öne sürülmüş ve ispatlanmış maddelerdir." şeklinde tanımlarken “iki nokta bir doğru parçası oluşturur.”
örneğini vermiştir. Adayların %32.5'i ise bilmediğini ifade etmiş veya boş bırakmıştır.
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Teorem
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına sırasıyla "teorem nedir, tanımlayınız." ve " teoreme bir örnek
veriniz." soruları yöneltilmiştir. Adayların vermiş olduğu cevaplar için frekans tablosu düzenlemiş ve
Tablo6 de sunulmuştur:
Tablo6: Matematik Öğretmen Adaylarının Teorem Kavramına ilişkin tanımlarına ait frekans tablosu
Teorem Bilgisi
N=83
%
1.kategori
20
24.1
2.kategori
44
53.0
3.kategori
14
16.9
4.kategori
5
6.0

Öğretmen adaylarının %24.1'i teoremin tanımını 1.kategori düzeyinde vermiştir. O76 kodlu aday teoremi
"İspatlanmış önermelerin her birine teorem denir.” şeklinde tanımlayıp, Menelaus teoremini örnek olarak
göstermiştir. Adayların %53.0'ı ise 2. kategoriye uygun tanımlama ve örneklendirme eğilimi göstermiştir.
O3 kodlu aday "Doğruluğu kesin olmayan ispatlanmaya açık ifadelerdir. Mesela üçgenin iç açıları toplamı
180 derecedir ifadesi ispatlananınca teorem olur.” şeklinde tanımlayıp, “İkizkenar üçgende iki açı
birbirine eşittir.” ifadesi ile örneklendirmiştir. Burada yapılan açıklama bir kavram üzerinden değil, bir
matematik bilgi üzerinden verilmiştir. Araştırmaya katılan adayların %16.9'u ise teoremi 3. kategori
düzeyinde yani yanlış tanımlayıp, örneklendirmiştir. O41 kodlu aday “Bir hipotezin ispatı için öne sürülen
kavram.” şeklinde tanımlarken “dik üçgenin bir açısı 90 derecedir.” biçiminde örneklendirmiştir.
Araştırmaya katılan adayların %6.0'ı ise yöneltilen soruyu boş bırakmıştır.

Tartışma ve Sonuçlar
Bu çalışma ile ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrinin temel prensipleri kabul edilen
tanım, aksiyom-postulat ve teorem tanımlayabilme becerileri tartışılmıştır. Elde edilen bulgular,
ilköğretim matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının geometrinin temel
prensipleri hakkında bir deneyime sahip olduğu yönündedir.
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının hemen hemen yarısı tanımı doğru bir şekilde tanımlarken
diğer yarısı çelişkili cevaplar vermiştir. Çelişkili cevap veren öğretmen adaylarının yaşadığı temel sorun,
kavram, terim ve tanım kavramlarını, dolayısıyla aralarındaki farkı kavrayamamış oluşlarıdır. Zira bir
tanım verirken dikkat etmesi gereken unsurlar arasında “akıldaki şeye ekleme yapılmadan sözcüğe
dökülmesi, akıldan geçenleri anlatan kelime olması” gibi yorumlara yer verilmesi bunun bir göstergesidir.
Araştırmadan elde edilen bulgular Dane (2008)’in çalışmasıyla her ne kadar benzerlik gösterse de bu
yönüyle farklılık arz etmektedir. Zira Dane (2008), tanım kavramına yönelik kavram yanılgısına sahip
oldukları yönünde bir bulguya ulaşmıştır. Bu çalışmada ise ilköğretim matematik öğretmenliği
programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının kavram bilgisine sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Dane’nin (2008), çalışmasını ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıf öğretmen adaylarıyla
yaptığı dikkate alınırsa, kavram bilgisinin anlaşılması ve devamında çalışmada söz edilen yanılgılara sahip
olmaları üniversite eğitimiyle birlikte ortaya çıkan yeni durum veya ortaöğretim matematik
programındaki değişikliklerden kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.
Önerme kavramının doğru veya yanlış yargı içermesi gerektiği konusunda bütün öğrenciler hemfikir
olmasına rağmen önermenin doğruluğu veya yanlışlığının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda farklılık
göstermişlerdir. Bu durumun öğrencilerin önermelerle ilgili yeterince deneyimleri olmadığından
kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. Önerme kavramının anlaşılması klasik mantığın bilinmesiyle
mümkündür (Öner&Grünberg, 2000).
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının vermiş olduğu aksiyom tanımlarına bakılırsa, önermenin
özel bir durumu olduğu konusunda hemfikir oldukları görülmektedir. Bu özel durumu ise önermenin
doğru olması gerektiği ile sınırlandırmışlardır. Ancak doğru oluşunun ispat gerektirip gerektirmediği, eğer
ispatlanması gerekiyorsa ispatın nasıl yapılacağı konusunda farklı görüş bildirmişleridir. Aksiyomu doğru
tanımlayanlar doğruluğunun herkes tarafından kabul edilmesini esas alırken, yanlış veya çelişkili cevap
vereler doğruluğunun araştırma aşamasında olduğunu, henüz ispatlanamadığını vurgulamıştır. Benzer
şekilde postulatı ispatlanabilir bir önerme olarak yorumlarken ispatın nasıl anlaşılması gerektiği
Sayfa 146

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

konusunda birbirlerinden ayrılmışlardır. Bunun sonucu olarak postulatı bir önerme olmanın yanı sıra bir
sav olarak değerlendirmişleridir Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı (2011) incelenirse,
postulat kavramına yer verilmediği görülür. Ancak müfredatta olmamasına karşın, postulat kavramını
ders dışında kullandıkları materyallerden öğrendikleri veya matematiğe karşı ilgisi olan öğretmen
adaylarının kendi araştırmaları sonucu edindikleri bilgi olduğu düşünülebilir. Nitekim postulata verilen
örneklerin tamamının geometriye ait oluşu onların bu konuda bilgi sahibi olduklarını destekler
niteliktedir. Yine verilen örneklerin geometriye ait oluşu dikkate alındığında, öğretmen adaylarının
Euclides geometrisindeki aksiyom ve postulatları çoğunlukla bir sav olarak algıladıkları sonucuna
ulaşılabilir.
Geometrinin bir diğer prensibi olan teoremi tanımlamada soruyu yanıtlayan öğretmen adaylarının
tamamı teoremi ispatı ile birlikte düşünerek cevaplamıştır. Ancak ispatın durumunun ne olacağı
konusunda hem fikir olmayı başaramamışlardır. Çoğunlukla teorem ile teoriyi birbirine karıştırdıkları
görülmüştür. Teoremin hipotez ve hükümden oluştuğunu, teoremin hem hipotez hem de hükmün doğru
olması gerektiğini ve hipotezden yola çıkarak hükmüne ulaşılması gerektiğini kavrayamayışları onları
teori kavramına yönlendirmiştir.
Çalışmadaki diğer bir önemli bulgu ise, önerme, aksiyom- postulat ve teoreme verilen örneklerin tutarsız
oluşudur. Matematikte her hükmün bir önerme ifade etmesi sebebiyle önermeye yanlış örnek veren
öğretmen adayına rastlanmamıştır. Buna rağmen aksiyom veya postulata verilen örneklerin çoğunluğu
geometride tanım veya teoreme karşılık gelirken, teoreme verilen örnekler ise tam tersine tanım,
önerme veya postulata karşılık geldiği görülmektedir. Tanımları doğru bir şekilde ifade eden öğretmen
adaylarının tamamının vermiş olduğu örneklerin doğru oluşu, matematikte tanımın neden önemli
olduğunu destekler niteliktedir. Bu sonuç aynı zamanda Mariotti & Fischbein’in (1997) görüşü ile
paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak, ilköğretim matematik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğretmen adaylarının
geometrinin temel prensiplerine dair bilgileri olduğu, ancak tanım, aksiyom-postulat ve teoreme ait
kavram bilgisini sorgulamadan veya kavram bilgisi edinmeden tanım bilgisine yöneldikleri görülmüştür.
Bunun sonucu olarak kavram-terim ve tanımı birbirinden ayırt edemedikleri, aksiyom-postulatı
teoremden soyutlayamadıkları ve teorem ile teoriyi karıştırdıkları bilgisine ulaşılmıştır. Bu sorunlar
kavram yanılgısı olmadan ziyade kavrama sahip olmayışlarından kaynaklanmıştır. Zira kavramın olmadığı
durumlarda kavram yanılgısından söz etmek doğru değildir. Temelde tanım bilgisi ve önerme bilgisi
mantığın konuları olup, ortaöğretim programlarında öncelikli olarak klasik mantık dersleri verilerek, bu
kavramların kavratılması gerekir. Matematik derslerinde ise klasik mantık derslerinde öğrendiği önerme
bilgisinden hareketle aksiyom, postulat ve teoremi soyutlayarak matematik dilinde tanımlayabilmesi
beklenir. Bunun bir sonucu olarak ortaöğretim programlarında klasik mantık dersinin zorunlu hale
getirilmesi bir öneri olarak sunulabilir. Bir diğer alternatif çözüm ise matematik programlarına klasik
mantık dersleri yerleştirilerek matematiğin temel kavramları bu derste kapsamlı olarak tartışılarak,
öğretmen adaylarına kavram bilgisi kazandırılmalı devamında alan derslerinde bu kavramlara
kendilerinin ulaşabilecekleri öğrenme ortamları hazırlayarak matematiksel düşünme becerisi
kazandırılabilir. Böylece geometrinin prensiplerini kavrayabilmiş ve mezun olduklarında gelecek nesillere
geometriyi doğru bir biçimde aktarabilecek öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlanabilir.
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ABSTRACT

The goal of this research is to introduce the models that the science teachings can use in the classroom as making
the science modelling with the origami in teaching of science subjects. The focal point of models which are made
with the origami is that it is related to the objectives of science. The research was done with 32 voluntary Science
Teaching candidates in total who receive their training at 3. grade in the Teachers College in a state university in
Turkey. The subjects that the modelling can be done were determined as the Curriculum of Science especially for
the secondary education was reviewed in the research. In the research, the modellings were done about the
teaching of subjects such as the metamorphosis phases of frog and butterfly, the structures of flower, DNA and
mitochondria, the elements, compounds and recycling. It is considered that the use at models which are made
from the origami will make the meaningful learning easy, they will be effective to increase the students’ interest
on the lesson in the teaching of science subjects that the students have difficulty to understand. The continuance
of information which is learnt is as important as the meaningful learning in the teaching of intangible concepts. In
this sense, it is considered that the student who has an opportunity to learn the origami activities himself/herself
can visualise the models that he/she makes them himself/herself and touches them as he/she records in his/her
visual memory, he/she calls them from his/her mind in easier way in the necessary cases.
Keywords: origami, modelling, teaching candidate of science, science training
ÖZET
Origaminin Fen Öğretiminde Kullanımı. Bu araştırmanın amacı, fen konularının öğretiminde origami ile fen
modellemeleri yaparak fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarında kullanabilecekleri modelleri tanıtmaktır.
Origami ile yapılan modellerin odak noktası fen kazanımlarına yönelik olmasıdır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet
üniversitesinin Eğitim Fakültesi 3. sınıfta öğrenim gören toplam 32 gönüllü Fen Bilgisi öğretmen adayı ile
yürütülmüştür. Araştırmada öncelikle ortaokul Fen Bilgisi Programı incelenerek origami ile modelleme
yapılabilecek konular belirlenmiştir. Araştırmada, kurbağa ve kelebeğin başkalaşım evreleri, çiçek, DNA ve
mitokondrinin yapısı ile element, bileşikler ve geri dönüşüm konusunun öğretimine yönelik modellemeler
yapılmıştır. Öğrencilerin anlamakta zorlandıkları fen konularının öğretiminde origami ile yapılan modellerin
kullanılmasının anlamlı öğrenmeyi kolaylaştıracağı, öğrencilerin derse karşı ilgilerinin arttırılmasında etkili olacağı
düşünülmektedir. Soyut kavramların öğretiminde anlamlı öğrenme kadar öğrenilen bilgilerin kalıcılığı da önemlidir.
Bu bağlamda, origami etkinliklerini bizzat yaparak öğrenme imkânı bulan öğrenci kendi yaptığı ve dokunduğu
modelleri görsel hafızasına kaydederek ihtiyaç duyduğu durumlarda zihninden daha kolay bir şekilde çağırarak
gözünde canlandırabileceği düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: origami, modelleme, fen bilgisi öğretmen adayı, fen eğitimi

Introduction
The use of tangible materials are necessary and important in the teaching of science in terms that the
scientific information is learnt in the correct way. It is necessary that the tangible materials which are
proper to the students’ level are used and the activities are conducted accordingly in the effective
teaching of science subjects (Osborne & Freyberg, 1996; Şahin & Yıldırım, 1996). It is stated that the
models support the science education in many aspects (Justi & Gilbert, 2002), the opinions, objects,
events, systems or processes can have the models (Gilbert, Boulter & Rutherford, 1998). The models are
used in order to make the simple forms of object and concepts, to visualise the events and to provide
the explanations for the scientific facts (Gilbert, Boulter & Rutherford, 1998; Coll, 2006).
The origami is an important educational tool in terms that it addresses to more than one sense organs
and it providesthe learning by doing-experience. The origami, which is necessary to make the learning
sucessfully, is proper for the student-centered learning activities in terms of providing that the students’
perception differences match with each other (Şimşek, 2012). It is considered that the design of science
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models with the origami and their use in the teaching of science will contribute the students’
meaningful learning and it will provide that they learn the science entertainingly and they have a
positive attitude toward the science. In this sense, it was aimed to introduce the models that the science
teaching candidates can use them in the classroom practices in their occupational life as they make the
science modelling with the origami in the teaching of science subjects, with this research. The focal
point of models which are done with the origami is related to the science gains. Moreover, the models
address to the affective and psychomotor skills with the mathematical skills such as the communication,
association and reasoning. This research is an interdisciplinary research in terms that an awareness
related to the use of origami is created in the teaching of science subjects for both of science teaching
candidates and the science teachers, the knowledge of science and maths is used together.

Method
The research was conducted with 32 voluntary science teaching candidates in total who receive their
training at 3.grades in the Teachers College in a state university in Turkey. In the research, the subjects
that the modelling can be made with the origami were determined as the secondary school science
curriculum was firstly reviewed. In the research, the modellings were done about the teaching of
subjects such as the metamorphosis phases of frog and butterfly, the structures of flower, DNA and
mitochondria, the elements, compounds and recycling. The teaching candidates who participated in the
research were asked to create the models which were designated affet they had been informed about
how to use the models with the origami. The origami training and the teaching candidates’ model
practices took 8 periods.

Findings
The samples of origami science models related to the teaching of subject on the metamorphosis of frog
that the science teaching candidates developed in the research have been given at Table 1.
Table 1. The Metamorphosis of Frog
Name of Model:
The Model’s Class Level Which Is
Designed:
The Process to Make The Model:
The Unit That The Model Can Use:
The Subject That The Model Can
Use:
The Goal of Model Design:

Theoric (URL-1)

The Model on The Metamorphosis of Frog
6.grade
45 minutes
Reproduction, Growing, Development in Plants and Animals
Reproduction, Growing, Development in Animals
The Living Creatures Which Have The Metamorphosis
To teach the phases of frogspawn, purwiggy, little frogs and adult frog to the
students by providing them to recognize that the frog is one of the animals
which have the metamorphosis.
Model

The samples of origami science models related to the teaching of subject on the metamorphosis of
butterfly that the science teaching candidates developed them have been given at Table 2.
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Table 2. The Metamorphosis of Butterfly
Name of Model:
The Model on The Metamorphosis of Butterfly
The Model’s Class Level Which Is
6.grade
Designed:
The Process to Make The Model:
45 minutes
The Unit That The Model Can Use: Reproduction, Growing, Development in Plants and Animals
The Subject That The Model Can Reproduction, Growing, Development in Animals / The Living Creatures
Use:
Which Have The Metamorphosis
To make the students comprehend the phases of butterfly’s curry, caterpillar,
The Goal of Model Design:
pupa and butterfly by providing that they recognize that the butterfly is one
of the animals which have the metamorphosis.
Theoric (URL-1)

Model

The samples of origami science models related to the teaching of flower’s structure that the science
teaching candidates developed them have been given at Table 3.
Table 3. The Structure of Flower
Name of Model:
The Model’s Class Level Which Is
Designed:
The Process to Make The Model:
The Unit That The Model Can Use:
The Subject That The Model Can Use:
The Goal of Model Design:
Theoric (URL-1)

The Model of Flower
6.grade
45 minutes
Reproduction, Growing, Development in Plants and Animals
Reproduction,Growing,Development in Animals/ \ Flowering Plants/
Structure’s Flower
To teach the parts of flower petal, pedicel, flower dish, pistil and
stamen to the students as the parts of flower is comprehended.
Model

The samples of origami science models related to the teaching of DNA’s structure that the science
teaching candidates developed them have been given at Table 4.
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Table 4. DNA’s Structure
Name of Model:
The Model’s Class Level Which Is Designed:
The Process to Make The Model:
The Unit That The Model Can Use:
The Subject That The Model Can Use:
The Goal of Model Design:
Theoric (URL-2)

DNA Model
8.grade
45 minutes
Reproduction, Growing and Developments in People
DNA and Genetic Code
To make the students comprehend that DNA has got a spiral
structure and DNA has got two chains.
Model

The sample of origami science model related to the teaching of mitochondria’s structure that the
science teaching candidates developed them have been given at Table 5.
Table 5. The Structure of Mitochondria
Name of Model:
The Model’s Class Level Which Is Designed:
The Process to Make The Model:
The Unit That The Model Can Use:
The Subject That The Model Can Use:
The Goal of Model Design:

Theoric (URL-3)

The Model of Mitochondria
6.grade
45 minutes
The systems in Our Body
The Cell and Its Organelles\ Mitochondria
To teach the students that the mitochondria has got the
double membrane, the intima is gyrose, it has its own
DNA and ribosome.
Model

The samples of origami science models related to the teaching of recycling symbol and recycling box
that the science teaching candidates developed it have been given at Table 6.
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Table 6. The Recycling Symbol and The Recycling Box
Name of Model:
The Model on The Recycling Symbol and Box
The Model’s Class Level Which Is Designed:
7.grade
The Process to Make The Model:
45 minutes
The Unit That The Model Can Use:
The Household Wastes and Recycling
The Subject That The Model Can Use:
The Recycling and Its Symbol
To make the students comprehend what the recycling symbol is
and that the boxes with the recycling symbol is the recycling boxes,
to make the students comprehend that it is necessary to throw the
The Goal of Model Design:
recyclable wastes to the boxes with the recycling symbol.

Theoric

Model

The samples of origami science models related to the teaching of element, compound and molecule
concepts that the science teaching candidates developed them have been given at Table 7.
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Table 7. The Elements and Compounds: The Concept of Molecule
Element and compound models
7.grade
Name of Model:
The Model’s Class Level Which Is 45 minutes
Designed:
The Substance’s Particulate Structure
The Process to Make The Model:
Pure Substances
The Unit That The Model Can Use:
To make the students comprehend that the same or different
The Subject That The Model Can Use:
atoms come together and create the molecules and to teach
The Goal of Model Design:
the structure of oxygen, hydrogen, water and carbon dioxide
molecules.
Model

Carbondioxide
Molecule

Water Molecule

Hydrogen
Molecule

Oxygen Molecule

Teorik (URL-4; URL-5)

Conclusion and Recommendations
It was grounded to develop both of psychomotor skills and cognitive levels of students in the origami
models which are done about the science subjects in the research process and to provide that they learn
the subject by discovering. So, Yin (2009) states that the origami provides that the connections and
structures are discovered in the maths and other fields. Moreover, the origami science models will be
effective for the students to develop the logical thinking skills as providing that they gain the visual
awareness related to the subject. Because it will contribute to the meaningful learnings with these
origami models which are used in the science education as providing that the students reason and
objectify the intangible concepts. Moreover, it will be easy to correlate the concepts with the students’
abstract thinking. So, the studies which have been done about the origami reveal that it will contribute
substantially to the development of motor, mind and creativity skills on the children at the period of
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preschool and elementary school (Tuğrul & Kavici, 2002; Koylahisar, 2012), the students who have the
origami education become successful much more in the learning (Shumakow & Shumakow 1998; 2000).
Similarly, Brady (2008) states that the origami increases the cognitive and physical participation in the
learning, it makes the learning easy.
It will be prevented that there is a prejudice against the science in the students with the use of origami
models in the science education and it will contribute to the manner that the students develop a
positive attitude toward the science. Robichaux and Rodrigue (2003)state that the use of origami will
support the conceptual learning and will provide that the motivation of students increases on the
subject and even on the lesson.
If it is considered that the continuance of information which is learnt is as important as the meaningful
learning in the teaching of intangible concepts, the student who has an opportunity to make the origami
activities on his/her own records the models that he/she makes himself/herself and touches on them
records them onto the visual memory can visualise them as calling them in an easier way from his/her
mind in the necessary cases. This case provides that he/she can answer the questions correctly. In this
sense, when the origami’s effects on the training are considered, it is considered that the practice of
origami activities in the science education and the use of origami science models are important to
provide the students’ academic success and the meaningful learning.
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ORTAOKUL BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖLGE HAKKINDA ZİHİNSEL
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ÖZET

Gölge günlük hayatımızda ışığın olduğu birçok yerde karşımıza çıkan, çok küçük yaşlarda karşılaştığımız bir olgudur.
Zihinsel modeller gerçek yada hayali durumların psikolojik simgeleridir. Bu çalışmanın amacı beşinci ve altıncı sınıf
öğrencilerinin gölge hakkındaki zihinsel modellerini tespit etmek ve kıyaslamaktır. Çalışmada genel tarama modeli
kullanılmıştır. Çalışma grubunu ortaokulda öğrenim gören 60’ı beşinci sınıf, 60’ı altıncı sınıf olan 120 öğrenci
oluşturmuştur. Veriler Gölge Hakkında Zihinsel Modeller Anketiyle toplanmıştır. Anket araştırmacılar tarafından
geliştirilmiş olup yedi maddeden oluşmaktadır. Maddelerin her biri çizim ve çizimin açıklanmasına yöneliktir. Bu
çalışmada anketin ilk iki maddesinden elde edilen bulgular sunulmuştur. Anketin ilk maddesi gölgenin ne olduğu,
ikinci maddesiyse nasıl oluştuğuyla ilgilidir. Maddelerin anlaşılabilirliğini test etmek üzere pilot uygulama
yapılmıştır. İlk pilot uygulamaya 166, ikinci pilot uygulamaya 152 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizinde her bir
madde ayrı ayrı analiz edilmiştir. İlk olarak öğrencilerin zihinsel modelleri bilimsel, sentez ve ilkel model olmak
üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Daha sonra sentez ve ilkel modeller alt kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategori ve
alt kategori için frekans ve yüzde hesaplanmıştır. Verilerin analizinde güvenirliği sağlamak için aynı araştırmacının
farklı zamanlarda ve farklı araştırmacıların verileri analiz etmesi yoluna gidilmiştir. Analizler arasındaki farklılıklar
müzakere yoluyla çözülmüştür. Anketin ilk maddesine beşinci sınıf öğrencilerinin %41.75’i bilimsel modele uygun
cevaplar verirken, altıncı sınıf öğrencilerinde bu oran %28.39’a düşmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinin %46.76’sı
sentez modellere sahipken altıncı sınıflarda bu oran %63.46’dır. Beşinci sınıf öğrencilerinin %11.69’u, altıncı sınıf
öğrencilerinin ise %8.35’inin gölge hakkında ilkel modellere sahip olduğu görülmüştür. Anketin ikinci maddesi
analiz edildiğinde hem beşinci hem de altıncı sınıf öğrencilerinin yaklaşık olarak %56’sının bilimsel modele sahip
olduğu tespit edilmiştir. Beşinci sınıf öğrencilerinin %25.05’i, altıncı sınıf öğrencilerinin %31.73’ünün sentez
modellere sahip olduğu tespit edilmiştir. Beşinci sınıf öğrencilerinin %18.37’sinin, altıncı sınıf öğrencilerinin
%13.36’sının gölgenin nasıl oluştuğu hakkında ilkel modellere sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgulara dayalı olarak
hem beş hem de altıncı sınıf öğrencilerinin çoğunun gölge ve gölgenin oluşumu hakkında sahip olduğu zihinsel
modellerin bilimsellikten uzak olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca beşinci sınıf öğrencilerinin altıncı sınıf
öğrencilerine göre daha çok bilimsel model geliştirdikleri söylenebilir.
Anahtar sözcükler: gölge, ışık, zihinsel model.
ABSTRACT
The Detection and Comparison of the Mental Models of The Fifth and Sixth Middle School Class Students about the
Shadow. In our daily life shadow is a phenomenon that is seen in many places where the light. The mental model is
the psychological symbols of the real or imaginary situations. The purpose of this study is to identify and compare
the mental models of fifth- and sixth-grade students about shadow. The general survey model was used in the
study. The study group consisted of 120 students, 60 of whom were in the fifth grade and 60 were in the sixth
grade. The data were collected by the Mental Model Survey About Shadow. The questionnaire was developed by
the researchers and consists of seven questions. Each of the questions is intended to explain the drawing and the
drawing. In this study, findings from the first two questions of the questionnaire were presented. The first question
in the questionnaire concerns what the shadow is, and the second is about how it occurs. Pilot practice was
conducted to test the intelligibility of the questions. 166 students participated in the first pilot practice and 152
students participated in the second pilot practice. In the analysis of the data, each question was analyzed
separately. First, mental models of students are divided into three categories as scientific, synthesis and initial
model. Then the synthesis and initial models are subdivided into subcategories. Frequency and percentage for
each category and subcategory are calculated.In order to provide reliability in the analysis of the data, the same
researcher was involved in analyzing the data of different researchers and at different times. Differences in
th
analysis are resolved through negotiation.In the first question of the questionnaire, % 41.75 of 5 grade students
th
gave the appropriate answers to the scientific model whereas this rate decreased to %28.39 for the 6 grade
students. %46.76 of the fifth grade students had synthesis models, while the sixth grade had %63.46. %11.69 of
fifth grade students and %8.35 of sixth grade students were found to have initial models of shadow. When the
second question in questionnaire was analyzed, it was determined that approximately %56 of the fifth and sixth
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grade students had scientific models. It has been determined that %25.05 of fifth grade students and %31.73 of
sixth grade students have synthesis models. %18.37 of fifth grade students and %13.36 of sixth grade students
have initial models of how the shadow occurs. Based on these findings, it can be concluded that the mental models
th
th
that most 5 and 6 grade students have about the formation of the shadow and the shadow are far from
scientific. Moreover, it can be said that the fifth grade students have developed more scientific models than the
sixth grade students.
Keywords: shadow, light, mental model

Giriş
Fen bilimleri içinde bulunduğumuz doğanın sistemli olarak incelenmesi, gözlemlenmesi ve henüz
gözlemlenmemiş olaylar ve bunların sonuçlarını kestirme gayretleridir. İçinde yaşadığımız Dünya’yı ve
Evren’i anlamlandırmak, standartları daha yüksek bir yaşam kurabilmek için çevremizdeki olguları doğru
anlayıp, yorumlamamız ve uyum sağlamamız gerekmektedir (Yıldız, 2016). Işık birçok modern
teknolojinin önemli bir bileşenidir ve astronomiden zoolojiye kadar birçok bilim dalında birincil araç
olarak görülebilir (Blizak, Chafiqi ve Kendil, 2009). Işık ve onun yol açtığı olaylar örneğin gölge gibi
gündelik hayatın vazgeçilmezleridir. Işıkla ilgili birçok olgu/olay/durum günlük yaşantımızda doğrudan
gözlemlenebilmektedir. Gölge günlük hayatımızda çok küçük yaşlarda karşılaştığımız ışığın sebep olduğu
bir olaydır. Bireylerin doğrudan gözlemlerini yanlış yorumlaması, zihinlerinde yanlış yapılandırması gibi
nedenlerle kavram yanılgıları oluşabilmektedir. Işık konusunda da bu sebeplerden dolayı birçok yanılgı
karşımıza çıkabilmektedir. Literatür incelendiğinde çeşitli öğrenim kademelerindeki öğrencilerle
yürütülen ışık hakkındaki kavram yanılgılarının bir çok çalışmaya konu olduğu görülmüştür (Blizak,
Chafiqi ve Kendil, 2009; Kaya, 2010; Koray ve Bal, 2002; Yurd ve Olğun, 2008). Ayrıca Güneş ve Ay
tutulmasıyla ilgili kavramsal değişim ve kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik çalışmalar da literatürde
yer almaktadır (Arıkurt, Durukan ve Şahin, 2015; Bolat, Aydoğdu, Şağır ve Değirmenci, 2014; Ercan,
Taşdere ve Ercan, 2010; Küçüközer, Bostan ve Işıldak, 2010).
Öğrencilerin bir konuya yönelik öğrenmelerini, o konuyu zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarını belirlemek
için kişiye özel zihin temsilleri yani zihinsel modelleri incelenebilir. Zihinsel modeller, bireylerin zihinde
yapılandırdıkları, dünyanın davranışlarını açıklama ve kestirmede kullandıkları içsel sunumlardır (Kurnaz
ve Değirmenci, 2012). Zihinsel modeller gerçek ya da hayali durumların psikolojik simgeleridir (Örnek,
2008). Dünya, Güneş ve Ay’ın şekli (Harman, 2017; Kurnaz ve Değirmenci, Saçkes ve Korkmaz, 2015;
Vosniadou ve Brewer, 1992), Güneş ve Ay tutulması (Harman 2016), atomun yapısı (Çökelez ve Yalçın,
2012; Karagöz ve Arslan, 2012), yıldız kavramı (İyibil ve Arslan, 2010), hücrenin yapısı (Ayvacı, Bebek,
Atik, Keleş ve Özdemir, 2016), elektrik (Köklü, 2009; Yürümezoğlu ve Çökelez, 2010), elektriklenme,
yıldırım, şimşek kavramı (Kurnaz, Tarakçı, Aydın ve Pektaş, 2013), ışık ve ses (Uzun ve Karaman, 2016),
ideal fen ortamları (Şahin, 2016) gibi çeşitli konularda öğrencilerin zihinsel modellerinin incelendiği
çalışmalar literatürde yer almaktadır.
Literatürde gölgeyle ilgili yanılgıları (Barrow, 2012; Sampson ve Schleigh, 2013), gölgenin boyutları
(Metioui ve Trudel, 2012) ve gölge konusunun etkili yollarla öğretimi (Bray, 2014; Calan, 2016; Hughes,
Wimmer, Towsey, Fahmi, Winslett, Dubler, Prou ve Loose, 2014) üzerine
çalışmalara da
rastlanmaktadır. Fakat gölge hakkındaki zihinsel modeller az sayıda çalışmaya konu olmuştur. Çoban ve
Şengören (2009), Fizik öğretmenliği öğrencilerinin gölge hakkındaki zihinsel modellerini tespit etmiştir.
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin gölge hakkındaki zihinsel modelleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Amaç
Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin gölge konusundaki zihinsel
modellerini tespit etmek ve beşinci sınıf öğrencilerinin zihinsel modelleri ile altıncı sınıf öğrencilerinin
zihinsel modellerini kıyaslamaktır. Bu amaca ulaşmak için yanıt aranan araştırma soruları aşağıda
verilmiştir.
1. Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin gölge hakkındaki zihinsel modelleri nedir? Bu zihinsel modeller
ne kadar bilimsel modellere uygundur?
2. Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin gölge hakkındaki zihinsel modelleri nedir? Bu zihinsel modeller
ne kadar bilimsel modellere uygundur?
3. Ortaokul beşinci sınıf ve altıncı sınıf öğrencilerinin gölge konusundaki zihinsel modelleri arasında
benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017
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Önem
Çocuklar, okul yaşantılarında ya da doğal dünya ile etkileşim içinde oldukları günlük yaşantılarında fen
konularıyla ilgili genellikle bilimsel geçerliliğin dışında fikirler geliştirirler (Köseoğlu ve Kavak, 2001).
Öğrencilerin bilimsel geçerliliğin dışında fikirleri olup olmadığını belirlemek için kullanılacak
yöntemlerden biri, öğrencinin o konudaki zihinsel modellerini tespit etmektir. Zihinsel modeller, bilgi
edinme süreci sonunda oluşan, zihinsel dengeyi sağlamak için kullanılan ürünlerdir (Kurnaz ve Arslan,
2011). Uzmanlar, öğrencilerin zihinsel modellerinden yararlanarak, öğrencilerin konuyu ne kadar
öğrendiklerini ortaya çıkarabilirler. Ayrıca zihinsel modeller, dinamik yapıda oldukları için yeni bilgilerin
oluşturulmasında görev alırlar (Vosniadou ve Brewer, 1992).
Gölge, günlük hayat deneyimlerimizde sıkça karşılaştığımız bir olgudur. 2013 yılı Fen Bilimleri Dersi
Öğretim Programında gölge konusu beşinci sınıf düzeyinde yer almaktadır. Ortaöğretimin diğer
kademelerinde bu konuya tekrar yer verilmemektedir. Bu durum beşinci sınıfta gölge hakkındaki
öğrenmelerin tam olarak gerçekleşmesini daha da önemli hale getirmektedir. Çünkü ortaöğretim
düzeyinde bu eksikliğin giderilmesi için başka bir fırsat bulunmamaktadır. Öğrencilerin günlük
yaşantılarında gölgeyle ilgili bilimsel geçerliliğin dışındaki fikirleri varsa tespit edilerek, yapılacak öğretim
bu fikirler doğrultusunda geliştirilmelidir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında, ortaokul öğrencilerinin
gölge konusundaki zihinsel modellerinin tespit edilmesi için bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Muğla
ilindeki bir ortaokulda bulunan beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin gölge konusundaki mevcut zihinsel
modelleri bu veri toplama aracı kullanılarak tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilecek bulguların
ileriki çalışmalar için araştırmacılara ve literatüre, öğrencilerin gölge konusundaki zihinsel modellerini
tespit etmek için öğretmenlere ve gölge konusunun daha kalıcı ve bilimsel modellere uygun şekilde
öğretilmesini desteklemek için kitap yazarlarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Yöntem
Bu çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Tarama modeli
bir konu ya da olayla ilgili bireylerin görüş, ilgi, beceri ve tutum gibi özelliklerinin belirlendiği
araştırmalarda kullanılan ayrıca geçmişte olmuş ya da var olan durumu olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma modelidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Bu
çalışmada öğrencilerin gölgeye yönelik zihinsel durumunu betimlemeyi amaçlayan bir çalışma olduğu
için genel tarama modeli tercih edilerek yürütülmüştür.

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Muğla ilinde yer alan bir devlet ortaokulundaki beşinci ve altıncı sınıf
öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmaya beşinci sınıf düzeyinde 60 öğrenci ve altıncı sınıf düzeyinde 60
öğrenci olmak üzere toplam 120 öğrenci katılmıştır.

Veri Toplama Aracı
Bu çalışmanın verileri Gölge Hakkında Zihinsel Model Anketi ile toplanmıştır. Veri toplama aracı
araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracı yedi adet maddeden oluşmaktadır.
Maddelerin her biri çizim ve çizimin açıklanmasına yöneliktir. Anket geliştirilirken öncelikle literatür
taraması yapılarak veri toplama aracının içeriği ve türüne karar verilmiştir. Anket maddeleri yazılırken
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının beşinci sınıf dördüncü ünite
ışığın ve sesin yayılması üçüncü konu tam gölge kazanımları dikkate alınmıştır. Anketin taslağı, ilgili
kazanımlara yönelik sekiz maddeden oluşan şekilde hazırlanarak uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman
grup üç Fen Bilimleri öğretmeni ve fen eğitimi alanında çalışan üç akademisyenden oluşmaktadır. Uzman
görüşleri alındıktan sonra ankette gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, ankette yer alan gölge
kavramını duyduğunuzda zihninizde oluşan modeli çiziniz maddesi, gölge nedir şeklinde sadeleştirilerek
öğrencilerin daha kolay anlayabileceği dile getirilmiştir. Gölge nasıl oluşur maddesi, öğrenciler
tarafından daha kolay anlaşılabilmesi için bir top resmi verilerek bu topun gölgesi nasıl oluşur şeklinde
değiştirilmiştir. Öğrencilerin ankete daha çok dikkatlerini çekmek için görsel imajlardan yararlanılmıştır
ve uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak anketteki madde sayısı dokuza
çıkarılmıştır.
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Madde oluşturulması tamamlandıktan sonra uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliği test etmek için beşinci ve
altıncı sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 166 öğrenci ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot
uygulamadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin her bir madde için
verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelenmiştir. Her bir maddenin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı,
veri toplamaya uygun olup olmadığı incelenmiştir. Öğrencilerin maddeleri anlamaları ve veri toplamaya
uygun yanıtlar vermeleri iki, maddeleri kısmen anlamaları bir, yanıtsız bırakmaları ya da ilgisiz cevap
vermeleri sıfır olarak kodlanmıştır. Öğrencilerin %90’ından daha azı tarafından anlaşılan maddeler (altı,
yedi, sekiz ve dokuzuncu maddeler) tekrar gözden geçirilmiştir. Bu süreçte uzman görüşlerinden tekrar
yararlanılmıştır. Analizler sonucu elde edilen sonuçlar ve görüşlerden sonra altıncı madde yedinci madde
ile sekizinci madde dokuzuncu madde ile birleştirilerek anketteki toplam madde sayısı yediye
düşürülmüştür. Bu maddelerdeki görseller masa düzeneğinde değil daha basit şekilde çizilerek öğrenciye
sunulmuştur. Yapılan değişiklerden sonra anketin uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliğini test etmek için
ikinci pilot uygulama yapılmıştır. İkinci pilot uygulamaya beşinci ve altıncı sınıf düzeyinde öğrenim
görmekte olan 152 öğrenci katılmıştır. İkinci pilot uygulamadan sonra her bir maddenin öğrenciler
tarafından anlaşılabilirliği tekrar analiz edilmiştir. Yedi maddeden oluşan anketin her bir maddesinin
öğrenciler tarafından anlaşıldığı tespit edilmiştir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda anket yedi maddeden
oluşan son halini almıştır. Bu çalışmada anketin ilk iki maddesinden elde edilen bulgular sunulmuştur.
Anketin öğretim programıyla ilişkisi, maddeleri ve maddelerin amaçları Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Gölge Hakkında Zihinsel Model Anketinin Tanıtımı
Kazanım
İlgili Madde
1.Gölge nedir? Çiziniz ve çiziminizi
5.4.3.1.Tam
gölgenin
nasıl açıklayınız.
oluştuğunu gözlemler ve basit ışın
2. Resimdeki topun gölgesi nasıl
çizimleri ile gösterir.
oluşur?
Çiziniz
ve
çiziminizi
açıklayınız.

5.4.3.1.a. Güneş ve ay tutulması
olaylarının tam gölge oluşumuyla
ilişkili olduğu belirtilir.

5.4.3.2. Tam gölgenin durumunu
etkileyen
değişkenlerin
neler
olduğunu
tahmin
eder
ve
tahminlerini test eder.

3. Güneş tutulması nasıl gerçekleşir?
Çiziniz ve çiziminizi açıklayınız.
4. Ay tutulması nasıl gerçekleşir?
Çiziniz ve çiziminizi açıklayınız.
5.
Nildeniz’in
verilen
saatlerde(9,12,17)
oluşabilecek
gölgesini çiziniz ve çiziminizi
açıklayınız.
6. El feneri, saydam olmayan cisim
ve perdeden oluşan resimlerde
cisim ve ışık kaynağı arasındaki
mesafe değiştirilerek oluşabilecek
gölgenin çizilmesi ve çizimlerin
açıklanması istenmiştir.
7. El feneri, saydam olmayan cisim
ve perdeden oluşan resimlerde
cisim ve perde arasındaki mesafe
değiştirilerek oluşabilecek gölgenin
çizilmesi ve çizimlerin açıklanması
istenmiştir.

Amaç
Öğrencilerin genel olarak gölgeyi
neye benzettiklerini tespit etmek.
Öğrencilerin
gölgenin
nasıl
oluştuğunu doğru bir şekilde
gösterip gösteremediğini tespit
etmek.
Öğrencilerin güneş tutulmasının
nasıl gerçekleştiğini
gösterip
gösteremediğini tespit etmek.
Öğrencilerin ay tutulmasının nasıl
gerçekleştiğini
gösterip
gösteremediğini tespit etmek.
Öğrencilerin ışık kaynağının geliş
açısına ve yönüne göre gölgenin
değiştiğini bilip bilmediğini tespit
etmek.
Öğrencilerin
ışık
kaynağının
cisimden
uzaklaştırılmasıyla
gölgenin
küçüldüğünü,
yaklaştırılmasıyla
gölgenin
büyüdüğünü bilip bilmediğini tespit
etmek.
Öğrencilerin cisim ve perde
arasındaki mesafenin azaltılmasıyla
gölgenin
küçüldüğünü,
arttırılmasıyla gölgenin büyüdüğünü
bilip bilmediğini tespit etmek.

Verilerin Analizi
Veri analizine geçilmeden önce tüm öğrenciler Ö 1, Ö2 gibi kodlarla kodlanarak öğrenci kağıtları
numaralandırılmıştır. Öğrenci kağıtları öncelikle bir bütün olarak okunmuş ve analiz aşamasına geçilmeden birkaç
gün ara verilmiştir. Verilerin analizinde her bir madde ayrı ayrı ele alınmış ve bir maddenin analizi bitmeden
diğerine geçilmemiştir. Maddeler analiz edilirken her madde öncelikle kendi içinde Vosniadou ve Brewer (1992)
tarafından önerilen bilimsel model, sentez model ve ilkel model kategorilerinden yararlanılarak sınıflandırılmıştır.
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Öğrencilerin bilimsel bilgilerle uyumlu olmayan cevapları ilkel model, bazı bilimsel bilgiler içermesine rağmen
bilimsellikten uzak bilgilerin de yer aldığı cevaplar sentez model, bilimsel bilgilerle tamamen örtüşen cevaplar ise
bilimsel model olarak kategorilendirilmiştir. Daha sonra bilimsel model dışındaki modeller kendi içlerinde
öğrencilerin verdikleri cevapları yansıtacak şekilde tekrar kategorilendirilmiştir. Alt kategorilerin her biri
öğrencilerin cevaplarını yansıtacak şekilde isimlendirilmiştir. Oluşturulan kategoriler ve kategorilerin isimleri bir
akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Analizin güvenirliğini sağlamak için aynı araştırmacının farklı zamanlarda
verileri yeniden analiz etmesi yoluna gidilmiştir. Aynı araştırmacı veri setini bir hafta ara ile analiz etmiştir. İki analiz
arasında %90’dan fazla benzerlik olduğu görülmüştür. Ayrıca aynı veri seti iki farklı araştırmacı tarafından analiz
İki
edilmiştir. Toplanan verilerin yarısı başka bir araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. kodlayıcı arasındaki yüzde
beşten daha az olan farklılıklar müzakere ile çözülmüştür. Kategorilendirilen verilerin beşinci ve altıncı sınıf
öğrencilerin zihinsel modellerinin frekans ve yüzdelikleri hesaplanarak ortaya çıkan betimsel istatistikler
tablolandırılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular sunulurken öğrencilerin modellerini daha iyi yansıtmak amacıyla
doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

Bulgular
Bu bölümde her bir madde için elde edilen bulgular ayrı ayrı tablolar halinde sunulmuştur.

Anketin Birinci Maddesinden Elde Edilen Bulgular
Anketin birinci maddesi öğrencilerin gölge kavramı hakkındaki zihinsel modellerini tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Katılımcıların gölge hakkındaki bilimsel zihinsel modellerinin dağılımı Tablo 2’ de
sunulmuştur.
Tablo 2. Gölge hakkındaki bilimsel modellerin dağılımı
1. Madde
5. Sınıf
f
%
Bilimsel Model
25
41.75

6. Sınıf
f
%

17

28.39

Şekil 1. Bilimsel modele uygun örnek öğrenci cevabı

Tablo 2 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin %41.75’i bilimsel modele uygun cevaplar verirken,
altıncı sınıf öğrencilerinde bilimsel modele uygun cevaplarının %28.39’a düştüğü görülmektedir.
Katılımcıların gölge hakkındaki sentez modellerinin dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Gölge hakkındaki sentez modellerin dağılımı
5. Sınıf

Sentez Model

1.

6. Sınıf

Madde
f

%

f

%

Yansıma Modeli

11

18.37

15

25.05

Işık Kaynağı Odaklı Model

12

20.04

12

20.04

Yön Odaklı Model

2

3.34

7

11.69

Yer Modeli

1

1.67

1

1.67

Katı Cisim Modeli

1

1.67

0

0

Gündüz Modeli

1

1.67

0

0

Cismin Boyutu Modeli

0

0

2

3.34

Gölge Mesafesi Modeli

0

0

1

1.67

Toplam

28

46.76

38

63.46

Şekil 2. Sentez modele uygun yansıma kategorisindeki örnek öğrenci cevabı

Tablo 3 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin yansıma modeli, ışık kaynağı odaklı model, yön odaklı
model, yer modeli, katı cisim modeli, gündüz modeli olarak kategorilendirilen sentez modellere sahip
olduğu görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinin birinci maddeye yönelik verdikleri sentez modele uygun
cevapların ise toplam %46.76 olduğu görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinde en yüksek frekansa sahip
sentez model ise ışık kaynağı odaklı model olarak belirlenmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerinin ise yansıma
modeli, ışık kaynağı odaklı model, yön odaklı model, yer modeli, cismin boyutu modeli, gölge mesafesi
modeli olarak kategorilendirilen sentez modellere sahip olduğu görülmüştür. Altıncı sınıf öğrencilerinin
%63.46’sının gölge hakkında sentez modele sahip oldukları görülmüştür. Altıncı sınıf öğrencilerinde en
yüksek frekansa sahip sentez modelin ise yansıma modeli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların gölge
hakkındaki ilkel modellerinin dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Gölge hakkındaki ilkel modellerin dağılımı

İlkel Model

1.

Madde

5. Sınıf

6. Sınıf

f

%

f

%

Cismin Şekli Odaklı Model

2

3.34

0

0

Canlı – İnsan Modeli

1

1.67

0

0

Aydınlanma Modeli

1

1.67

0

0

İkiz Modeli

1

1.67

1

1.67

Boşluk Modeli

1

1.67

0

0

İrisin Yayılması Modeli

0

0

1

1.67

Psikolojik Model

0

0

1

1.67

Cismin Isınması Modeli

0

0

1

1.67

Cismin Arkasında Olma Modeli

0

0

1

1.67

Cevap Yok

1

1.67

0

0

Toplam

7

11.69

5

8.35

Şekil 3. İlkel modele uygun ikiz model kategorisindeki örnek öğrenci cevabı

Tablo 4 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin cismin şekli odaklı model, canlı-insan modeli,
aydınlanma modeli, ikiz modeli, boşluk modeli olarak kategorilendirilen ilkel modellere sahip olduğu
görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinin birinci maddeye yönelik verdikleri ilkel modele uygun
cevapların ise toplam %11.69 olduğu görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinde en yüksek frekansa sahip
sentez model ise cismin şekli odaklı model olduğu belirlenmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerinin ise ikiz
modeli, irisin yayılması modeli, psikolojik model, cismin ısınması modeli, cismin arkasında olma modeli
olarak kategorilendirilen ilkel modellere sahip olduğu görülmüştür. Altıncı sınıf öğrencilerinin birinci
maddeye yönelik verdikleri ilkel modele uygun cevapların ise toplam %8.35 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4. İlkel modele uygun psikolojik model kategorisindeki örnek öğrenci cevabı

Şekil 5. İlkel modele uygun canlı- insan modeli kategorisindeki örnek öğrenci cevabı

Anketin İkinci Maddesinden Elde Edilen Bulgular
Anketin ikinci maddesi öğrencilerin gölgenin nasıl oluştuğuyla ilgili zihinsel modellerini tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Katılımcıların gölgenin nasıl oluştuğuyla ilgili bilimsel zihinsel modellerinin dağılımı
Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Gölgenin nasıl oluştuğuyla ilgili bilimsel modellerin dağılımı
2. Madde
5. Sınıf
f
%
Bilimsel Model
34
56.78

6. Sınıf
f
%

33

55.11

Şekil 6. Bilimsel modele uygun örnek öğrenci cevabı

Tablo 5 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin %56.78’i bilimsel modele uygun cevaplar verirken,
altıncı sınıf öğrencilerinde bilimsel modele uygun cevaplarının %55.11 olduğu görülmektedir.
Katılımcıların gölgenin nasıl oluştuğuyla ilgili sentez modellerinin dağılımı Tablo 6’ da sunulmuştur.
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Sentez Model

Tablo 6 . Gölge nasıl oluştuğuyla ilgili sentez modellerin dağılımı
2. Madde

5. Sınıf

6. Sınıf

f

%

f

%

Yansıma Modeli

3

5.01

11

18.37

Işık Kaynağı Odaklı Model

9

15.03

8

13. 36

Işık Kaynağının Yaklaşması Modeli

1

1.67

0

0

Yön Odaklı Model

2

3.34

0

0

Toplam

15

25.05

19

31.73

Şekil 7. Sentez modele uygun ışık kaynağı odaklı model kategorisindeki örnek öğrenci cevabı

Tablo 6 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin yansıma modeli, ışık kaynağı odaklı model, ışık
kaynağının yaklaşması modeli, yön odaklı model olarak kategorilendirilen sentez modellere sahip olduğu
görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinin ikinci maddeye yönelik verdikleri sentez modele uygun
cevapların ise toplam %25.05 olduğu görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinde en yüksek frekansa sahip
sentez model ise ışık kaynağı odaklı model olduğu belirlenmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerinin ise yansıma
modeli, ışık kaynağı odaklı model olarak kategorilendirilen sentez modellere sahip olduğu görülmüştür.
Altıncı sınıf öğrencilerinin ikinci maddeye yönelik verdikleri sentez modele uygun cevapların ise toplam
%31.73 olduğu görülmüştür. Altıncı sınıf öğrencilerinde en yüksek frekansa sahip sentez model ise
yansıma modeli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların gölgenin nasıl oluştuğuyla ilgili ilkel modellerinin
dağılımı Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Gölgenin nasıl oluştuğuyla ilgili ilkel modellerin dağılımı

İlkel Model

2.

Madde

5. Sınıf

6. Sınıf

Cismin Şekli Odaklı Model

f
9

%
15.03

f
5

%
8.35

Yer Değiştirme Odaklı Model

1

1.67

0

Işıksız Model

1

1.67

0

Cismin Göze Çarpması Modeli

0

0

1

1.67

Güneş’in Cismi Isıtması Modeli

0

0

1

1.67

Cismin Arkasında Olma Modeli

0

0

1

1.67

Toplam

11

18.37

8

13.36

Sayfa 164

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Şekil 8. İlkel modele uygun cismin şekli odaklı model kategorisindeki örnek öğrenci cevabı

Tablo 7 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin cismin şekli odaklı model, yer değiştirme modeli, ışıksız
model olarak kategorilendirilen ilkel modellere sahip olduğu görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinin
ikinci maddeye yönelik verdikleri ilkel modele uygun cevapların ise toplam %18.37 olduğu görülmüştür.
Beşinci sınıf öğrencilerinde en yüksek frekansa sahip ilkel model ise cismin şekli odaklı model olduğu
belirlenmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerinin ise cismin şekli odaklı model, cismin göze çarpması modeli,
Güneş’in cismi ısıtması modeli, cismin arkasında olma modeli olarak kategorilendirilen ilkel modellere
sahip olduğu görülmüştür. Altıncı sınıf öğrencilerinin ikinci maddeye yönelik verdikleri ilkel modele
uygun cevapların ise toplam %13.36 olduğu görülmüştür. Altıncı sınıf öğrencilerinde en yüksek frekansa
sahip ilkel model ise cismin şekli odaklı modeldir.

Şekil 9. İlkel modele uygun Güneş’in cismi ısıtması modeli kategorisindeki örnek öğrenci cevabı

Sonuçlar
Elde edilen bulgulara dayalı olarak çalışma grubuna dahil olan öğrencilerin gölge konusuna yönelik
öğrenmelerinin beklenilen nitelikte olmadığı, öğrencilerin hem gölgenin ne olduğu hem de nasıl oluştuğu
hakkındaki zihinsel modellerinin bilimsellikten uzak olduğu ve zihinsel modellerin daha çok sentez
modelde dağılım yaptığı söylenebilir.
Ayrıca beşinci sınıf öğrencilerinin altıncı sınıf öğrencilerine göre daha çok bilimsel model geliştirdikleri
söylenebilir. Hem beşinci sınıf hem de altıncı sınıf öğrencilerinin gölgenin nasıl oluştuğuyla ilgili zihinsel
modellerinin bilimsel modele daha uygun olduğu fakat gölgenin ne olduğuna yönelik zihinsel
modellerinin daha çok sentez modele uygun olduğu da söylenebilir.
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Öneriler
i.
ii.
iii.
iv.

Öğretmenler gölge konusuna yönelik tespit edilen sentez model ve ilkel model kavramlarını
dikkate alan öğretimler uygulayabilir.
Bu çalışma öğrencilerin gölge konusundaki zihinsel modellerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Benzer çalışmalar bu zihinsel modellerin kaynağını tespit etmeye yönelik yapılabilir.
Öğrencilerin var olan zihinsel modellerinin nasıl geliştirilebileceğine yönelik farklı öğretim
yöntemlerini içeren çalışmalar yapılabilir.
Ders kitapları incelendiğinde gölgenin tanımının bir cümle olarak anlatıldığı ve gölgeyle ilgili diğer
konulara hemen geçildiği görülmüştür. Bu anlamda gölgenin tanımının üstünde daha çok
durularak ve bu tanım daha çok günlük hayatla örneklendirilerek açıklanabilir. Çalışma grubundaki
öğrencilerin çoğunun gölgeyi yansıma olarak tanımladıkları görülmüştür. Bu bağlamda tanımın
yanına karıştırma notu şeklinde öğrencilerin dikkatini çekecek bir ayrıntıya yer verilebilir. Benzer
şekilde karıştırma notu öğrencilerde sık rastlanan diğer modeller dikkate alınarak da yazılabilir.
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MEB (2013). İlköğretim Fen Bilimleri Dersi (5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.
Métioui, A. & Trudel, L. (2012). The Model of the Rectilinear Propagation of Light and the Study of the Variation of the Size of a
Shadow. US-China Education Review,2, 173-186. Erişim adresi http://www.oriprobe.com/journals/caod_1723.html
Örnek, F. (2008). Models in Science Education: Applications of Models in Learning and Teaching Science. International Journal
of Environmental and Science Education, 3(2), 35-45. Erişim adresi http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ894843.pdf
Rice, K., & Feher, E. (1987). Pinholes and İmages: Children's Conceptions of Light and Vision. I. Science Education, 71(4), 629639. Erişim adresi http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.3730710413
Saçkes, M., ve Korkmaz, H. İ. (2015). Anaokulu Çocuklarının Dünyanın Şekline İlişkin Zihinsel Modelleri. Ilkogretim Online, 14(2).
doi:10.17051/io.2015.23291
Sampson, V., & Schleigh, S. (2013). Scientific Argumentation in Biology: 30 Classroom Activities. United States of America: NSTA
Press Erişim adresi http://static.nsta.org/files/PB304Xweb.pdf.
Şahin, S. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Gerçek ve İdeal Fen Öğrenme Ortamlarına Yönelik İmajlarının Çizimle Tespiti,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Muğla. Erişim adresi
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
Uzun, E. ve Karaman, İ. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık ve Ses Konusuyla İlgili Zihinsel Modellerinin İncelenmesi.
EKEV Akademi Dergisi, 20(65), 141-152. Erişim adresi www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=549
Vosniadou, S., & Brewer, W. (1992). Mentalmodels of the Earth: A Study of Conceptualchange in Childhood.
CognitivePsychology, 24, 535-585. doi:10.1016/0010-0285(92)90018-W
Yıldız, S. (2016). Isı Aktarımıyla İlgili Öğrenci Zihinsel Modellerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Kastamonu. Erişim adresi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
Young, T., & Guy, M. (2008). The Moon's Phases and the Self Shadow. Science and Children, 46(1), 30. Erişim adresi
https://eric.ed.gov/?id=EJ809644
Yurd, M. ve Olğun, Ö.S. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme ve Bil- İste- Öğren Stratejisinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine
Etkisi.
Hacettepe
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi
Dergisi,
35,
386-396.
Erişim
adresi
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048522/5000045842
Yürümezoğlu, K., ve Çökelez, A. (2010). Akım Geçiren Basit Bir Elektrik Devresinde Neler Olduğu Konusunda Öğrenci Görüşleri.
Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 147-166. Erişim adresi https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1247832011090216418-10.pdf

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 167

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

THE MIDDLE-SCHOOL STUDENTS' KNOWLEDGE LEVEL RELATED TO THE CONCEPTS OF
''PLANET''AND ''STAR''
Zeynep AKSAN1, Nisa YENİKALAYCI2, Dilek ÇELİKLER3*
1

Dr., zeynep.axan@gmail.com
Res. Asst., Ondokuz Mayıs University, nisa.yenikalayci@omu.edu.tr
3
Assoc. Prof. Dr., Ondokuz Mayıs University, dilekc@omu.edu.tr

2

ABSTRACT
Astronomy has got a very important place in the science education because it develops the students' feelings to
imagine and discover and it endears the science to the students, it leads them to the science by arousing the
students' interest. In this sense, the fifth and eighth grade's middle-school students knowledge level related to the
concepts of star and planet were reviewed in this research, it was searched how a differentiation occurred
between the fifth and eighth grade's level. The sectioning approach of survey model was practiced in the research.
The research was carried out with 114 students who receive their training at the fifth (58) and eighth (56) grades in
a secondary school in a city center at Turkey's north. Two open-ended questions and 16-items matching test were
used in the research. The obtained data was analyzed with the descriptive analysis method. As a result of the
research, it was determined that the students of both grades had an incomprehensibility related to the properties
of star and planet, and they confused in the properties of star and planet. Moreover, it is seen that eighth grade's
students' lack of knowledge is less than the fifth grade's students'. In accordance with the research results, it is
considered that the use of three-dimensional model and images, concept caricatures, analogy, concept maps and
conceptual change texts, the regulation of observation activities related to make the students think and to raise
the students' interest, the use of animations and simulations in order that the students can comprehend the
astronomy concepts would be effective in removing the students' lack of knowledge about the astronomy and in
the development of their three-dimensional thinking skills.
Keywords: star, planet, middle-school student, training on astronomy
ÖZET
Ortaokul Öğrencilerinin “Gezegen” ve “Yıldız” Kavramlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri. Astronomi, öğrencilere fen
bilimlerini sevdirmesi, öğrencileri fen bilimlerine yönlendirmesinin yanı sıra öğrencilerde merak uyandırarak,
öğrencilerin hayal etme ve keşfetme duygularını geliştirmesi açısından fen eğitimi içinde oldukça önemli bir yere
sahiptir. Bu bağlamda, yapılan bu araştırma ile beşinci ve sekizinci sınıf ortaokul öğrencilerinin yıldız ve gezegen
kavramlarına ilişkin bilgi düzeyleri incelenmiş, beşinci ve sekizinci sınıf düzeyleri arasında nasıl bir farklılaşmanın
gerçekleştiği araştırılmıştır. Araştırmada tarama modelinin kesit alma yaklaşımı uygulanmıştır. Araştırma,
Türkiye’nin kuzeyinde bir il merkezindeki bir ortaokulun beşinci (58) ve sekizinci (56) sınıfında öğrenim gören 114
öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, iki açık uçlu soru ile 16 maddelik eşleştirme testi kullanılmıştır. Elde edilen
veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, yıldız ve gezegenin özelliklerine ilişkin her
iki kademede de öğrencilerin kavram kargaşası yaşadıkları, yıldız ve gezegenin özelliklerini karıştırdıkları
belirlenmiştir. Ayrıca, sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgi eksikliklerinin beşinci sınıf öğrencilerine kıyasla daha az
olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda, öğrencilerin astronomi konularıyla ilgili bilgi
eksikliklerinin giderilmesinde ve üç boyutlu düşünme yeteneklerinin gelişmesinde üç boyutlu model ve
görsellerden, kavram karikatürlerinden, analojilerden, kavram haritalarından ve kavramsal değişim metinlerinden
yararlanılmasının, öğrencileri düşündürmeye ve ilgilerini arttırmaya yönelik gözlem etkinliklerinin düzenlenmesinin,
astronomi kavramlarını kavrayabilmeleri adına animasyon ve simülasyonların kullanılmasının etkili olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: yıldız, gezegen, ortaokul öğrencisi, astronomi eğitimi

Introductıon
The space and celestial bodies have been the research field which attracts the attention of humankind.
Thus, the astronomy has a feature to be one of the oldest sciences in the history of humanity (Trumper,
2006). The astronomy is described as a science which reviews the structure and movements of celestial
bodies, would be updated and would develop, which is an interdisciplinary one related to the other
sciences (Düşkün, 2011). The training on astronomy has got a very important place in the science
education. The astronomy is a science which teaches to thing correctly and logically to an individual in
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the most effective way, and the astronomy is used in many developed countries in order that it is
provided to endear the science to the students and they tend to the science (Tunca, 2002). The
astronomy which develops the imagination, sense of wonder and exposure in an individual and which is
an alternative approach to the scientific method increases the intelligibility of science which is necessary
for the countries' improvement, and it is used as an incentive tool for the science and engineering
studies (Percy, 1998). The astronomy education aroses the sense of wonder in the students and it
improves the motivation toward the science. Furthermore, the astronomy can prove that the intangible
information can be revealed with the explainable tangible data and the scientific knowledge can be
exchangeable (Trumper, 2006).
In this research, the fifth and eighth grade's middle-school students' knowledge level related to the
concepts of star and planet was reviewed, and it was aimed to determine how a differentiation occurred
between the fifth and eighth grade's level. It is considered that such a research will provide the
information in order that the teaching of astronomy concepts is done effective at the elementary level
and it will illuminate the programme development studies; it will contribute to the literature review
related to the development of science and astronomy education.

Method
The sectioning approach of survey model was used in the research. The measurements which were done
on the different groups that were accepted to represent the various development phases were
interpreted as if they were taken from the same group and it was assumed that the results reflected the
continuity, as a proper to this approach (Karasar, 2011).
The research was done with 114 students who receive their training at the fifth (58) and eighth (56)
grade's of a secondary school in a city center at Turkey's north. In the research, it was demanded from
the middle-school students to explain the concepts of star and planet with two open-ended questions,
to match the properties of star and planet with 16-items test which include the properties of star and
planet. The obtained data was analyzed with the descriptive analysis method that it was summarized
and interpreted by the themes which were determined, the direct quotes were oftenly included, it was
aimed that the findings are presented to the reader as they are organized and interpreted (Yıldırım &
Şimşek, 2011). The students' names were hidden, they were codified as (Sn) the samples were given for
their answers.
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Findings
The findings belonging to the fifth and eighth grade's students' answers for the question ''Please, explain
the concept of star.'' have been given at Table 1.

STAR

Table 1. The frequency distribution of students' explanations belonging to the concept of star
5th grade's students' answers
f
8th grade's students' answers
An object which appears at nights.
18
Light source
Brilliant object
15
Heat Source
Light source
14
It appears at nights.
In the shape of
11
Their sizes are big.
An object with five corners
8
They are brilliant.
It is on the space.
7
They are on the space.
A celestial body which reflects the light.
4
Sun is a star.
In the shape of
Thing on the sky
4
A big object
3
They are far too numerous.
A round object
3
They have got fve corners.
Heat source
3
They are on the sky.
They appear like the lights which are flashing and
Hot substance on the space
1
pulsating.
A stone on the space
1
Its light is continuous.
An object which doesn't change its place.
1
Their position doesn't change.
A meteor on air
1
They are hot.
Unanswered
16
Unanswered

f
20
13
13
12
11
8
8
8
6
6
5
3
1
1
1
5

When Table 1 is reviewed, it is determined that the fifth and eighth grade's students' emphasized that
the star appears at nights, it is a light source, it is brilliant while they explained the concept of star.
Especially, it attracts attention that 16 fifth grade's students unanswer the question.
The students' samples on the description of star have been given directly as a quote at the following:
''When the night falls, it is a celestial body which shines the sky.'' (S 510)
''It is a brilliant object on the space.'' (S 519)
''It is the source of heat and light.'' (S 524)
''One which appears at nights, is a round and lights.'' (S 529)
''It is the light source. It is big. It is an object which doesn't change its place.'' (S 538)
''It is a brilliant object with five cornerson the space that it appears at nights.'' (S 535)
''It is the source of heat and light. It lights the environment. The stars are hot.'' (S 83)
''The stars’ position doesn't change, and they are the natural light and heat source at the great sizes.''
(S 819)
''It dissipates light and heat to its environment. For example, the Sun is a star.'' (S 831)
''The stars are the light source. They appear like the flashing and pulsating lights. Their size is very big
and they are far too numerous.'' (S 844)
The findings belonging to the fifth and eighth grade's students' answers for the question of ''Please,
explain the concept of planet.'' have been given.

Sayfa 170

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017
Table 2. The frequency distribution of students' explanation belonging to the concept of planet
5th grade's students' answers

PLANET

The Solar System's
planets

f

Earth

21

Mars

10

8th grade's students' answers

The Solar System's
planets

f

Earth

19

Mars

10

Neptune

5

Neptune

7

Mercury

5

Mercury

4

Venus

5

Venus

5

Jupiter

4

Jupiter

8

They are the round objects.

14

Saturn

7

Their sizes are different.

12

The celestial body with the life / without the life

12

Sun

4

The Solar System's planets

11

Month

4

Their sizes are big.

8

Unique

4

They are round.

8

They are on the space.

4

They don't illuminate.

7

Their sizes are big.

4

They don't dissipate heat.

6

Space

3

Their sizes are different.

6

They are hot.

2

They are cold.

5

Solar System

1

They reflect the light which falls on them.

4

Galaxy

1

They are hot.

3

They are in the Solar System.

1

Their position doesn't change.

1

Pieces which occur with the starburst.

1

Unanswered

9

Unanswered

10

When Table 2 is reviewed, it is seen that the fifth and eighth students explained the concept of planet as
correlating with the planets of Earth and Mars. It attracts attention that there are the students nearly at
the same number at both of grades that they didn't answer the question.
The students' samples for the description of planets have been given as the direct quote at the
following:
''They are round as Earth and the objects that their sizes changes as small and big.'' (S 55)
''Their sizes are big. They are hot. They don't illuminate.'' (S 59)
''They are cold. They don't illuminate etc.'' (S 514)
''Earth, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Neptune, Pluto.'' (S 534)
''They are objects with the various sizes on the space and the round objects like Sun, Moon, Earth,
Neptune and Mars.'' (S 547)
“The planets are cold. They don't illuminate. Their sizes are big. Each of planets may not have the
same size. They are on the space. They are the planets such as Earth, Uranus, Neptune, Jupiter,
Venus, Mars. They have a round shape.'' (S 838)
“The planets are the celestial bodies on the space with the life or without the life.'' (S 821)
“Our Earth is a planet. The celestial bodies such as Mars and Jupiter on the space are the planets.''
(S 838)
“The planets' sizes are big and cold. They don't dissipate light and heat. There are the planets such
as Earth, Mars, Neptune, Uranus, Venus, Jupiter, Mercury and Saturn on the Solar System.'' (S 838)
The findings belonging to the fifth and eighth grade's students' matching distribution for the properties
of star and planet have been given at Table 3.
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Table 3. The distribution of fifth and eighth grade's students' matching on the properties of star and planet
Planet
Star
Properties

5th grade

8th grade

5th grade

8th grade

f

f

f

f

They are the heat source.

33

20

25

36

Their sizes are very big.

43

32

15

24

They are the light source.

6

5

52

51

They are cold.

40

42

18

14

They don't illuminate.
They appear like the flashing and pulsating pencil of
light.
They dissipate heat to their environment.

50

44

8

12

6

9

52

47

35

21

23

35

Their sizes are small.

15

24

43

32

They reflect the light which falls on them.

22

28

36

28

Their position on the soy doesn't change.
Their position on the sky change from a night to
another one.
The light on them continuous and uninterrupted.

40

34

18

22

18

18

40

38

22

18

34

38

They are hot.

34

25

24

31

They illuminate the environment.

6

12

52

44

They look like a disc.

47

46

11

10

They don't dissipate heat to their environment.

27

33

31

23

When Table 3 is reviewed, it is determined that the fifth and eighth grade's students matched correctly
in the planets' properties that they are cold and don't illuminate and they appear like a disc. Moreover,
it is seen that the fifth and eighth grade's students matched correctly the properties in the starts'
properties that they are the light source, they appear like the flashing, pulsating pencil of light, and they
dissipate the ligtt to their environment.

Conclusion and Recommendations
The research results show that the fifth and eighth grade's students had the misunderstanding related
to the concept of star as they stated that it is an object at nights, it
has the shape of and it has
got five corners while they explained the concept of star. Moreover, it is seen that the eighth grade's
students have been aware only that Sun is a star. It is seen that the fifth and eighth grade's students
explained the properties by associating with Earth and Mars as they explained the concept of planet.
This result shows that the students have been aware that they live on a planet. Moreover, in regard to
Mars, it is considered that it arises because Mars is the closest planet to Earth, the searches which have
been done about Mars attracts much more attention and these searches are mostly included on media.
In the research, it is seen that only the eighth grade's students described the concept of planet as a
celestial body with the life/without the life.
As a result of the research, it is seen that the fifth and eighth grade's students didn't correctly do the
matchings which were given about the properties of star and planet. It has been that the fifth grade's
students made mistakes for the planets' properties on the matchings that they are the heat source, they
have the big sizes, they dissipate their environment, their position on the sky doesn't change and they
are hot. It is determined that the fifth grade’s students made the incorrect correlations as the properties
of stars that they reflect the light which falls on them, their position on the sky changes from a night to
another one and they don't dissipate the heat to their environment. It was concluded that the incorrect
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correlations for both of planets and stars' properties in the fifth grade's students have gone on in the
eighth grade's students but their ratio has decreased (Table 3-4).
These obtained results show that the students at both of grades have incorrect and imperfect
knowledge with the similar qualities to explain the concepts of stars and planets and to match their
properties. Moreover, the results reveal that the explanation ratio which reflects the scientific
understanding increased with the rise at the educational level but the rise isn't at the sufficient level, the
students didn't gain the scientific understanding at the high ratio related to the concepts of star and
planet. It is seen that the scientific understanding didn't exactly occur about the concepts of planet and
star in the fifth and eighth grade's students. Similarly when the searches which have been done about
the astronomy training are reviewed, it is seen that the students have the low-level understanding for
the subjects of astronomy related to Earth, Sun and Moon and they have misconception (Sezen, 2002;
Ekiz & Akbaş, 2005; Kurnaz & Değermenci, 2012). Moreover, the searches reveal that the students
couldn't state most of the concepts scientifically and they have deficiencies related to the concepts that
they could state them (Ünsal, Güneş & Ergin, 2001; Arıkurt, Durukan & Şahin, 2015; Aksan & Çelikler,
2015).
The various searches have been done about the astronomy on the students who receive their training at
the different grades, in the literature review. It was determined in the studies which were done with the
elementary (Baxter, 1989; Sharp, 1996; Öztürk & Doğanay; 2013; Aksan & Çelikler, 2015) and highschool
students (Sadler, 1992; Trumper, 2001) with the teaching candidates (Atwood & Atwood, 1997;
Trumper, 2006; Bekiroğlu, 2007; Küçüközer, 2007; Emrahoğlu & Öztürk, 2009) and the teachers (Parker
& Heywood, 1998) that the individuals have the similar misconceptions. It is seen with the searches that
the students' understanding levels on the astronomy concepts, their knowledge levels and their
misconceptions were reviewed and the searches' results reveal that the students have many
misunderstanding and misconceptions related to the astronomy. That the similar results were gotten in
these searches which were done at the education's different levels and different are groups show that
there are faults and deficiencies in the astronomy training, the case to misunderstand at the small ages
of children with the misconception and having contradictions in items will go on at the period of
adulthood, the new learning can be affected negatively. In this sense, it is considered that the use of
concept system, there-dimensional model and images, concept and scientific cartoons, concept maps,
analogies, animation and simulations will be effective in removing the knowledge deficiencies about the
subjects of astronomy and in the development of three-dimensional thinking skills. Moreover, the
preparation of observation activities to made the students think and to increase their interest is
important in order that they can comprehend the concepts of astronomy and they correlate the
properties.
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BASINDA SUÇUN TEMSİLİ BAĞLAMINDAKİ ALGI: PİERRE RİVİERE ÜZERİNE
Eda ÇAKMAKKAYA
Arş. Gör., Ankara üniversitesi, eda.cakmakkaya@ankara.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amacı giderek etkinlik alanını artıran ve hemen her kitleye kolayca ulaşabilen medyanın
bilgilendirme, biçimlendirme ve yönlendirme bağlamlarında yarattığı belirlenim sorununu gündeme getirmektir.
Medya okuryazarlığı kendini salt akademik bir çalışma alanı olarak sunmakla kalmamış aynı zamanda bireyin haberi
okurken kod açımlama ve yeniden kodlama sürecinin önemini de göstermiştir. Bu metinde ise medya
okuryazarlığının arz ettiği önemi bir cinayet hikayesi üzerinden, hem cinayetin mahallinin tanıkları hem polis
kayıtları hem zanlının itirafı ve mahkeme süreci hem de gazetelerde yer alan birbirlerinden farklı ve kimi zaman
birbirleriyle çatışan veriler ile karşılaştırma yapmak suretiyle göstermeye çalışacağım. Çalışmada, suçun toplumsal
bağlamda açığa çıkardığı yeni ilişki biçimlerini Foucault ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olan ‘Bir Aile Cinayeti:
Annemi, kız kardeşimi, erkek kardeşimi katleden ben Pierre Riviere’ adlı kitap çerçevesinde değerlendirmektir.
Böylece bu çalışma alımlayıcı kitlenin bilgiye ulaşma sorunlarında medyanın çok yönlü takibini yapmak, bazı
parçaları birleştirmek ve bilginin kaynağına ilişkin ayrı bir değerlendirme yapmak ve onu güncele bağlamak
suretiyle belirlenim sürecine karşı durabilmek ve doğru/uygun bilgiye ulaşabilme imkanının yolunu açması
bakımından alana katkı sağlayabilir. Bu amaçla, ilk olarak, Riviere dosyasına ilişkin olarak yapılan saptamalara genel
olarak yer verilecektir. Sonra, Riviere tarafından kaleme alınan, yaşam öyküsünü, cinayeti, sebeplerini ve
yakalanana kadar geçen süreyi aktaran hatıratı kısaca özetlenecektir. Ardından suçun temsili Riviere davasını konu
edinen bazı gazete haberlerine yer verilmek suretiyle aynı vaka üzerinden birbirleriyle çatışan bilgilerin kimi zaman
farklı gazetelerde kimi zaman ise aynı gazetenin farklı sayılarında sunulduğu gösterilecektir. Bu bağlamda, söz
konusu medya araçlarının kimi zaman yönlendirme amacı güttükleri kimi zaman ise patrik kaygılarla da hareket
ettikleri gözlemlenecektir. Çalışmada, temsil yoluyla suça ilişkin haberlerin herhangi bir siyasi ahlakı olumlamayı
amaçladığı iddia edilecektir. Bununla birlikte her ne kadar güncel siyasi ahlak olumlanmaya çalışılıyor olsa da ironik
bir biçimde suçun temsili, yasanın çiğnenebilirliğini göstermesi bakımından da sıradan olana tarih yazdırmakta ve
öteki olana yeni bir alan da açmaktadır. Metot olarak fenomenolojik ve analitik yöntemler kullanılacaktır.
Anahtar sözcükler: Foucault, Pierre Riviere, medya okuryazarlığı, yazılı basın, suçun temsili
ABSTRACT
The aim of this study is to bring into question the problem of determination created by media in the context of
informing, formatting and routing. Media literacy not only presents itself as an academic field of study, but also
shows the importance of the process of codification and re-coding of the individual while reading. In this paper, I
will try to show that through a homicide story that media literacy offers, by comparing it with both the witnesses
of the murder scene, the police records, the confession of the suspect, the court process and the different and
sometimes conflicting statements in the newspapers. The aim of this study is to evaluate the new forms of
relationship that the crime turns out to be open in the social context, within the framework of the book ‘’I, Pierre
Riviere, Having slaughtered my mother, my sister and my brother’’ by Foucault et al. Thus, this study can
contribute to the field in terms of following the media in a multifaceted way, combining some pieces and making a
separate evaluation of the information and keeping it updated in order to cope with the determination process.
For this purpose, firstly, the findings of the Riviere file will be given in general. Then, the memoriers that is about
Riviere’s life story, the reasons of killing and the time until he had caught written by Riviere will be briefly
summarized. After, the representation of crime will be discussed and some newspaper reports about Riviere case
will be included. Finally, it will conclude, although the news about crime through representation could be aimed at
establishing political morality, it would also be terminated by opening a new field of self-historical historians by
showing the viability of the law.
Keywords: Foucault, Pierre Riviere, media literacy, printed media, representing crime

Giriş
Suç toplumsal düzeni ihlal eden, zararlı ve hukuki yaptırımlarla karara bağlanmış davranışa gönderme
yapar. Toplumsal hayat açısından önemi nedeniyle suç unsurunun ne olduğu, nedenleri, engellenmesi ve
suçun açığa çıkmasının ardından suçlu, mağdur ve toplum ekseninde nasıl bir yol izleneceği hayati önem
arz etmektedir. Günümüzde suçluyu cezalandırma hakkı ve ödevi yalnızca devlete aittir. Sözleşmeci
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 175

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

kuramlarda da gördüğümüz gibi aslında, siyasal toplum olarak adlandırabileceğimiz devletin en temel
açığa çıkış sebebi toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak, suç ve ceza orantısını korumaktır. (Locke, 2016;
Rousseau, 2015). Bu bağlamda bir cezalandırma yetkisiyle ortada duran devlet en güçlü şiddet tekelini
de elinde bulunduran aygıttır. ( Benjamin, 2016)
Etkinlik alanı giderek artan medya ise toplumsal alanda devleti ve toplumu şekillendiren önemli bir unsur
haline gelmektedir. . Althusser medyayı devletin ideolojik aygıtlarından bir tanesi olarak tanımlamakta
ve onun işlevinin mevcut düzeni meşrulaştırmak olduğunu iddia etmektedir. (Althusser, 2016) Bu
noktada basında suçun temsilinin nasıl yer aldığı sosyal hayatta suçun, suçlunun ve suç eyleminin
mahiyetinin belirleyici yanını da oluşturmaktadır. Yazılı basında suçun temsiline ilişkin olarak habercinin
tutumu, medyanın işlevi, haberin gerçeğe uyumu, medya yaratısı suç (Birkbeck, 2014) gibi birçok konu
birer çalışma alanı olarak değerlendirilebilir. Dikkatli bir biçimde araştırıldığında basında yer alan
haberlerin bir kısmının asılsız olduğu ya da bazı yanlarının abartıldığı görülebilir.
Bu amaçla suçun yazılı basında temsiline ilişkin olarak Foucault ve ekibi tarafından hazırlanmış olan ‘Bir
Aile Cinayeti: Annemi, kız kardeşimi, erkek kardeşimi katleden ben, Pierre Riviere’ (2007) adlı çalışmayı
değerlendirilecek ve Foucault’nun bu temsile ilişkin görüşleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Öncelikle
Foucault ve arkadaşlarının cinayet dosyasına ilişkin genel anlamdaki değerlendirilmelerine yer verilecek,
daha sonra failin kendisi tarafından kaleme alınmış olan hatırat kısaca özetlenecektir. Ardından konunun
gazetelerde nasıl yer aldığı incelenecek ve sonuçta Foucault’nun haberin iki yüzü olduğu ve iki yüzü ile
hem hakim anlayışın siyasi ahlakını olumladığı hem de aynı zamanda yasanın ihlal edilebilir olduğunu da
gösterdiği yolundaki yorumu olumlanacaktır.

Foucault ve Arkadaşlarının Genel Yorumu
Foucault kendisi ve arkadaşlarının temel hedeflerinin psikiyatri ve suça ilişkin adalet kavramı arasındaki
bağıntının tarihi üzerine bir araştırma yapmak iken Pierre Riviere olayıyla karşılaştıklarını ve bu olayı
incelemeye karar verdiklerinin belirtir. Foucault’nun anlatısına göre, 1836’da ‘’Halk Sağlığı ve Adli Tıp
Yıllığı’nda yayımlanan bu olay, olayın bir özetini ve bilir kişi raporlarını içermekle beraber, ilgi çekici yanı
ortada birbirleriyle benzer sonuçlara ulaşmayan ve aynı çözümleme yöntemlerini kullanmayan farklı
statülerden gelen üç farklı tıbbi rapor olmasıdır. Bunlardan biri bir köy doktorunun raporu, ikincisi, büyük
bir akıl hastanesinde yönetici konumda olan şehirli bir doktorun raporu ve üçüncüsü ise döneminin
psikiyatri ve adi tıbbının önemli isimlerinin ortak raporudur (Esquirol, Marc, Orfilia). Dosyada ayrıca
Pierre hakkındaki fikirlerini beyan eden tanıklara ilişkin belgeler ve son olarak Pierre’in kendisinin yazdığı
suça ilişkin hatırat da yer almaktadır.
Foucault ve ekibi bu vakayı ilginç bulmuştu çünkü bu bir dosyaydı: yargıç, savcı, adalet bakanı, köy
hekimi, katili tanıyanlar ve katilin söyledikleri. Ve bu söylemlerin hepsi aynı olay, aynı kişi hakkında
olmasına karşın uyuşmayan söylemlerdi. Bu tek bir savaş değildi, çünkü doktorlar kendi içinde,
hukukçularla ve Pierre ile ters düşen söylemleri ortadaydı. Bir başka deyişle birçok savaş aynı vaka
etrafında gelişmekteydi.
Foucault Pierre’e ilişkin söz konusu belgeleri kronolojik olarak düzenlediklerini, böylece söylemlerin
kendi içlerinde ya da birbirleriyle nasıl çatıştıkları ya da uyumlu hale geldikleri ve otoritelerin birbirlerine
karıştıklarını görebileceğimizi iddia etmektedir. Bu hatırat yorumsuz verilmiştir. Böylece tıbbi, adli,
psikolojik, kriminolojik gibi söylemler arası ilişkideki mesafede bir çıkış noktası oluşturacak, güç ilişkilerini
gösterecektir.

Hatırat
Annesini, kız kardeşini ve erkek kardeşini öldürdükten sonra kaçan Pierre Riviere yakalandıktan sonra
dava aşamasında, anne ve babasının bütün yaşamlarını da içerecek şekilde cinayetinin sebeplerini
açıklamak amacıyla yaklaşık elli sayfalık bir hatırat kaleme almıştır. Bu hatırat dava dosyasında failin bir
itirafı olarak yalnızca bir delil olarak kullanılmakla kalmamış, aynı zamanda, o dönemde akıl sağlığı
yerinde olmayanların cezai ehliyet taşımadıkları kabulünden ötürü Riviere’in sağlık durumuna ilişkin
düzenlenmiş olan raporlarda da esas alınmıştır. Hatıratın bazı kısımları yine bazı gazete haberlerinde de
yer almıştır.
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Suçun Temsili
Foucault 3 Haziran’da Pierre tarafından işlenen cinayet olayının gazetelerde ayrıntı ve açıklamalarının
veriliş biçimlerinin asılsızlığının diğer benzer olaylarla da benzerlik gösterdiğini belirtmektedir. Söz
konusu asılsız haberlere yer veren gazetelerin vakalar için uygun buldukları başlıklarda sıklıkla kullanılan
bazı kelimeler oldukça dikkat çekicidir: ayrıntılar, en ince ayrıntı, açıklama, olay. Ona göre, bu
sözcüklerin özellikle seçilmelerini, öyküyü günlük yaşamın içine dâhil etmek amacıyla, kadranı
değiştirmekte, kapsamı büyütmekte ve kimi zaman da hikâyede yer alan ufak bir bölümü daha görünür
kılmaktadır. Bu değişimin sağlanması için ilk olarak, normalde toplumsal bir öneme sahip
olmamalarından ötürü metinde yer almayan kişi, edim, diyalog, konu gibi öğeler anlatıya sokulur. İkinci
olarak, sıradan ya da sıkıcı da olsalar söz konusu ufak tefek olaylar belleklere özel, ilgi çekici, olağanüstü
ve hemen hemen eşsiz olarak yerleştirilmektedir.
Böylece anlatı sıradan olandan olağandışı, ilgi çekici olana dönüşecek, gündelik olan tarihsel olacaktır. Bu
dönüşüm üç temel süreci gerektirir. İlk olarak, kulaktan kulağa yayılan, eyaletin sınırlarında dolaşan vuku
bulmuş olay sıra dışı bir biçim kazanarak, yazıya dökülmesiyle, herkese anlatılabilir hale gelir. İkinci
olarak, kulaktan kulağa dolaşan belirsiz bir söylence olmaktan çıkararak ayrıntılarının kesin olarak
belirlenmesi yoluyla statü değiştirir ve haber olur. Üçüncü olarak, hiçbir dış müdahale olmaksızın sokak
kendi kendine tarih üretmeye başlar, tarihte yer alabilmek için egemene ihtiyaç duymaz. Böylece içinde
efendiyi barındırmayan olay ‘iktidarın altında ve yasaya karşı koyan bir tarihi anlatır’ (s. 250).
Cinayet halk ile iktidar arasındaki en sade ilişki biçimidir. Öldürme emri ve öldürme yasağıyla cinayet
yasanın sınırında durur. Foucault 19. yüzyılda yazılmış bu broşürlerin ve haberlerin uyumcu ve ahlakçı
olduklarını iddia etmektedir. Çünkü haber bir çeşit yönerge sunmaktadır. Bu yönerge cinayetin şerefli
kıldığı insan ile canavar kıldığı insan arasındaki sınırı çizer. Böylece hem yasa olumlanmış hem de onun
siyasi ahlakı açıklanmış olur. Ancak yine de cinayet hikâyeleri salt varoluşlarıyla bu olumlamaya karşın,
cinayetin diğer yüzünü de yüceltir, iktidara karşı ayaklanılabileceğini, yasanın çiğnenebileceğini de
göstermiş olur.

Gazete Haberleri
Pilote du Calvados 5 Haziran’da ve Gazette des Tribunaux 8 ve 9 Haziran 1835 tarihlerinde hemen
hemen aynı haberi verdiler. Bu haberlere göre Pierre hem akıl sağlığı yerinde olmayan biri hem de
canavarca bir suçun faili olarak tanıtılmaktaydı. Yine Pilote du Calvados 17 Haziran tarihinde Pierre’nin
henüz yakalanamadığını ancak kendisinin intihar ettiğine ve yakın zamanda cesedinin bulunacağına
inanıldığı haberini vermişti. 8 Temmuz tarihli Journal de Falaise ve 18 Temmuz tarihli Gazette des
Tribunaux Pierre Riviere’in yakalandığını, cinayet aracının bir balta olduğunu, hiçbir pişmanlık belirtisi
göstermeyen katilin deliliğinin cevaplarından okunduğunu yazmaktaydı. Sürekli dini kitaplar okuyan bu
genç adam eğer deli değilse, çağının canavarıydı.
17 Temmuz’da Pilot du Calvados dini kitaplar okumayı seven bu genç adamın ayırt etme yetisindeki
sınırlılıklar nedeniyle Pierre’in cinayetini ilahi emirle temellendirdiğini yazdı. Onun bu düşüncelerinin bir
tür monomaninin sonucu olduğu düşünülmekteydi. Önce kendisini deli gibi gösteren Pierre daha sonra
babasını annesinin eziyetlerinden kurtarmak amacıyla işlediğini itiraf etmişti. 29 Temmuzda Pilot du
Calvados ve 1 Ağustosta Gazette des Tribunaux Pierre tarafından teslim edilen hatırat göz önüne
alındığında, önceleri akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen failin eğer hatırat hakkında söylenenler
doğruysa tamamıyla akla uygun bir kişi olduğunu yazdı.
12 Kasımda Pilot du Calvados ve 16, 17 Kasım’da Gazette des Tribunaux yine benzer haberlere yer
vermekteydi. Hatıratın bir kısmında anlatılan cinayetin sebebinin, bu eylemi Pierre’in gözünde
ulvileştiren kurtarıcılık rolünün ve cinayet ardından hissedilen pişmanlığa yer vererek, mahkeme
sonucunda onun ölüm cezasına mahkûm edildiği belirtiliyordu. Yine aynı haberde doktor raporuna göre
onda ne delilik ne de cinayet monomanisi belirtileri bulunmuştu.
Pilot du Calvados on beş Kasımda fikirlerine katılmadığını beyan ederek bir okuyucusunun gönderdiği
mektubu yayınlamıştı. Bu mektupta okuyucu failin belki de hiçbir zaman anlaşılmamış olan bir
muhakeme bozukluğu olduğunu, bu nedenle de iyi niyetlerine karşın bir cinayetin faili olarak ortada
durduğunu, bu zavallı adamın bilinçsiz eyleminden ötürü sorumlu tutulmasının doğru olmayacağını iddia
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ediyordu. Bu delilik biçimi yeni olduğundan ve tıp bilimi henüz bu hususta yetersiz olduğundan fail bir
canavar gibi düşünülüyordu. Oysa yardım edilmesi gerekendi. Ona verilen ölüm cezasının kana kanla
vermekten bir farkı yoktu. Okuyucu mektubunun sonunda ona acıması, ona darağacını layık görmemesi
için çağrıda bulunuyordu.
Bu ve bunun benzeri biçimde birbirinden çok farklı ifadeler gazetelerde yer almıştı. Kimileri failin normal
olmayan çocukluğuna ve akli dengesinin yerinde olmadığına, kimileri ailesini katledebilecek kadar
canavarlaşmış olmasına dikkat çekiyordu. Bazı yorumlar için babasının kendisinden nefret ederek daha
az üzülmesini sağlamak amacıyla küçük erkek kardeşini öldürmeyi düşünmüş ve bunu eylemiş olmasını
deliliğin bir kanıtı olarak değerlendiriyor bazı yorumlar ise elli sayfalık hatıratın onun hafızasının ve
mantıksal yapısının gücünün göstergesi olarak tamamen akıllı olduğunun göstergesi olduğu yollu
değerlendirmelerde bulunuyordu. Bütün haberlerde olaya ve hatırata ilişkin bazı öğelere yer veriliyor ya
da daha detaylı bir vurguyla verilmek, metinde olmayan öğeler (balta gibi) olaya dâhil edilmek suretiyle
söz konusu sonuçlara ulaşılıyordu. Sonunda kamu vicdanı da tıpkı yargıda ve tıp uzmanlarında görüldüğü
gibi Pierre’in bir canavar mı yoksa bir deli mi olduğu konusunda ikiye bölünmüştü. Ve son bir çağrı ile
ölüm cezası müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştü. Bu cezai hafifletme aynı zamanda ikiye bölünen
kamu vicdanının iki tarafına da hitap ediyordu.

Sonuç
Söylemlerin çatışkısının arasında açığa çıkmış olan Pierre Riviere davasında, hatırat ve yazılı basında
verdiğimiz bazı örneklerine de bakılarak, temsilin çoğu zaman suça uygunluk göstermekten uzak olduğu
değerlendirmesinde bulunabiliriz. Daha ziyade, hikayede yer alan bazı öğeler ön plana çıkartılmakta, bazı
yerler özellikle detaylandırılmakta, olmayan öğeler metne dahil edilmekte ve bunun sonucunda da
temsil ile suçun ve suçlunun mahiyeti değişebilmektedir. Bu mahiyet değişimi yargı sonucu açığa çıkacak
cezai işlemi etkileyebileceği gibi –örneğin akli dengesi yerinde olmayanların eyleminden ötürü sorumlu
tutulamaması kabulü ile cezalandırılmak yerine kapatılması gibi- toplum nazarında da suçun ve suçlunun
kimliğini değiştirmekte, bir anlamda yeniden yaratmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için haber çoğu
zaman ikincil kaynaklardan elde edilmiş olmasına karşın sanki haberci olay yerindeymiş gibi aktarılmakta
ve inandırıcılık boyutu artırılmaktadır. Haberin çarpıcılığının yaratılabilmesi için ise ayrıntı, açıklama, olay
gibi haber başlıkları kullanılmakta ve böylece sıradan bir olay basın yoluyla olağan dışı olarak
konumlandırılmaktadır. Foucault’nun kuramı bakımından, bu ilişki ağlarının en önemli yanı bu yolla
gündelik olandan tarihsel olana geçilmesidir. Bu geçişte ise haberin temel amacı egemen olanın, yasanın
siyasi ahlakını açıklamaktır. Öldürmek yasaktır, cezalandırılmıştır, canavarcadır. Hem adli yargı sürecine
hem de ahlaki bağlamına dikkat çekilerek, yapılması gereken ile yapılmaması gereken arasındaki ayrım
da yapılmış olur. Ancak bu haberin diğer yüzü yasaya aykırı olanın da olumlanması anlamına gelecektir.
Çünkü bu haberler aynı zamanda yasanın çiğnenebilirliğini ve katilin ününü de gündeme getirecektir.
Böylece sıradan olan, iktidardan tamamen bağımsız bir biçimde, kendi kendine tarih yazmış olur.
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ÖZET

Tanzimat Fermanı’ndan itibaren pek çok alanda önemli yenilikler yapan Osmanlı Devleti, Fermanın ilan edilmesiyle
başlayan süreçte eğitim alanında da önemli reformlar yapılmıştır. Eğitim özellikle de kızların eğitimi alanında
yapılan reformlardan biri de kız öğretmen yetiştiren Darülmuallimat mektebinin açılması olmuştur. İlki 1870 yılında
İstanbul’da açılan bu mektep II. Meşrutiyet döneminde itibaren taşrada yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Bunlardan
biri de 1915 yılında açılan Halep Darülmuallimat idi. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen kız çocukları, sıbyan ve rüştiye
mekteplerinde muallimlik yapabilmek için burada yatılı eğitim görmüşlerdir. Mektebin ilk müdiresi Makbule Ziya
Hanım mektebin kurulmasında ve faaliyet göstermesinde önemli rol oynamış ve mektep zamanla bölgede önemli
bir eğitim kurumu olmuştur. Savaş dönemlerinde özellikle de Birinci Dünya Savaşı sırasında dahi eğitim öğretimini
sürdürmüş ve ülkedeki bayan öğretmen açığını kapatmaya çalışmıştır. Bu çalışma ile genel olarak Osmanlı
Devleti’nde kızların eğitimi ve eğitim tarihi açısından önemli bir kurum olan kız öğretmen yetiştiren Halep
Darülmuallimatı incelenmiştir. Mektebin teşkilat yapısı, eğitim-öğretim durumu, öğretmen ve öğrenci durumu, ders
programları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın başlıca kaynakları ise Osmanlı Arşiv belgeleri, nizamnameler,
salnameler ve araştırmacılar tarafından yazılan makale ve kitaplar olmuştur.
Anahtar sözcükler: darülmuallimat, Osmanlı Devleti, Halep, eğitim
ABSTRACT
Aleppo Teacher’s Training School for Girls. Having stayed behind the western World in civilization, The Ottoman
Empire made many reforms in the area of education. One of the education reforms was the foundation of
teacher’s training school for girls. The first one was opened in Istanbul and later enlarged in to other important
cities of the Empire, including Aleppo. The Aleppo teacher’s training school for girls operated efficiently in the last
years of the Empire. The school accepted students from all over the state and educated them for up to five years
before the students earned their degrees to become teachers in primary and secondary schools. Makbule Ziya, the
first director of the school, played an important role in the establishment and operation of the school.The school
has become an important educational institution in the region over time. The school performed well to teach girls
even in the wartimes during the Great War. This paper focuses on Ottoman education system for girls in general
and Aleppo Teacher’s Training School for Girls in particular. In this study, the organizational structure of the school,
education and training situation, teacher and student status, course schedules will be examined. Main sources of
the paper are documents got from the Ottoman archive, along with books and articles written by historians and
researchers.
Keywords: teacher’s training school for girls, The Ottoman Empire, Aleppo, education

Giriş
Darülmuallimat’ın Açılışı ve Taşralarda Yaygınlaşması
Osmanlı Devleti, 19 yüzyıldan itibaren batı ile ilişkilerini arttırmış ve yaşanan siyasi ilişkiler kültürel ve
sosyal etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Bu etkileşimler ise pek çok alanda değişmeyi ve yenileşmeyi
gerekli kılmıştır. Bu yüzyılda değişim ve yenileşme yaşayan alanlardan biri de eğitim olmuştur. Tanzimat
döneminde devlet adamları ve aydınlar Osmanlı’nın eğitim alanında geri olduğunu özellikle de kızların
eğitimine toplumda yer verilmediğini fark ediyorlardı, Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla hızlanan yenileşme
çalışmaları ile duruma çözümler üretmeye başlanmışlardır. Çalışmalar sonucunda ülkede kızlar için
okulların açılması, yaygınlaştırılması söz konusu olmuştur (Akyüz, 1999: 2; Kurnaz, 1996: 20),
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminden önce eğitim kurumları olarak Sıbyan Mektebi, Enderun
Mektebi ve Medreseler bulunmaktaydı. Kızların eğitim aldığı ilk kurum ise Sıbyan Mektepleri idi. Sıbyan
mektebini tamamlayan kızların eğitimini ilerletmek için alternatifleri bulunmuyordu (Somel, 2000: 224).
Erkekler için mektepler açılmaya, genişletilmeye devam ederken kızlar için eğitim ilerlememiş, 1859
yılına kadar sıbyan mektebi ile sınırlı kalmıştı. Hatta zamanla sıbyan mekteplerindeki kızların sayılarında
da azalmalar olmuştur. (Akyüz, 1989, 184; Karal, 1983: 172). Böylelikle kızların tahsil dereceleri
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erkeklerin derecelerini geçmemiştir (Ergin, 1977: 381-82). Bu sorunların farkına varan Tanzimat dönemi
devlet adamları ve aydınları kız çocuklarına erkeklerde olduğu gibi ortaöğretim imkânı sağlamak, kız
rüştiye mektepleri açmak istemiş ve önemli çalışmalar yapmışlardır. (Ortaylı, 1987: 196). 12 Ekim 1858
tarihinde ise Maarif Nezareti, kızlar için ayrı bir yer ile güvenilir ve ahlaklı öğretmenlerin tayin
olunmasının gerekliliğini içeren çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucu 6 Ocak 1859 tarihinde
İstanbul Sultanahmet’te kız çocukları için sıbyan mektebi üzerinde eğitim veren ilk kız rüştiyesi Cevri
Kalfa İnas Rüştiyesi açılmıştır (BOA, İrade, Dahiliye 27616/1, 8 R 1275, Unat, 1964: 43; Ergin, 1977: 457458; Akyüz, 1989, 183). Buna Cevri Usta İnas Rüştiyesi, Sultanahmet (At Meydanı) Kız Rüştiyesi de
denilmiştir (Akyüz, 1999, 12-33).Böylece kız çocukları da erkek çocuklar gibi eğitim süresi dört yıl olan
orta eğitimi alması sağlanmıştır.
Kız rüştiyeleri zamanla çoğalmaya başlamış ve 1870 yılında ülkede sekiz kız rüştiye mektebi; Atpazarı,
Fatih, Aksaray, Şehzade, Mahmut Paşa, Beşiktaş, Eski Ali Paşa ve Üsküdar Rüştiye Mektepleri açılmıştır
(Erdem, 2013: 168). Türkiye’de kız rüştiye mekteplerinin açılması ve yaygınlaşması bu okullarda istihdam
edilecek kadın öğretmenlerin yetiştirilmesi meselesini gündeme getirmiştir. Her ne kadar ilk zamanlarda
kadın öğretmenler bulunmadığından bu okullarda geçici olarak yaşlı ve iyi ahlaklı erkek öğretmenler
görevlendirilmişse de 1870 yılına gelindiğinde de durum devam etmiştir. Öğrencilerin sayıları arttıkça
bayan öğretmene olan ihtiyaç da artmaya başlamıştır (Hakkut, 1978, 53; Koçer, 1967: 21).
1 Eylül 1869 yılında Maarif Nazırı Saffet Paşa, eğitimdeki aksaklıkları düzenlemek ve daha modern
eğitime geçilmesini sağlamak için Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ni oluşturmuştur. Maarifi-i Umumiye
Nizamnamesi ile bu sorun ele alınmış, kız sıbyan ve rüştiye mekteplerine bayan öğretmen yetiştirmek
için İstanbul’da bir okulun kurulması uygun görülmüştür. Açılması düşünülen okul için gerekli hazırlıklara
hızlı bir şekilde başlanmış, İstanbul Sultanahmet’te ahşap bir konak kiralanarak okul binası yapılmıştır.
(BOA, İrade, Dahiliye, 42823, Lef: 6 ). Nizamnameden kısa bir süre sonra 1870 yılında ilk ve orta kız
okullarına bayan öğretmen yetiştirmek amacıyla İstanbul’da Darülmuallimat açılmıştır. Kuruluş amacı,
şubeleri, ders programları, öğrenci alımı, öğretmenlerin durumu, idari kadro gibi önemli konular açıklığa
kavuşturulmuştur. Böylelikle Nizamname ile ilk defa kızların eğitimi belli bir nizam içinde ele alınmıştır.
(M. Cevad, 2003: 470-73; Ergin, 1977: 383; Karal, 1988: 209; Akyüz, 1989: 199-200). Fakat II. Meşrutiyete
kadar erkekler için açılan öğretmen okulu (Darülmuallimin) ülke genelinde yaygınlaştırarak öğretime
devam ederken maalesef Darülmuallimat için aynı durum söz konusu olmamıştır. Darülmuallimat’tan
çıkanlar taşraya gitmiyorlar, genellikle İstanbul’da kalıyorlardı. Bu sorunu çözmek taşralardaki kız rüştiye
mekteplerinin de bayan öğretmen ihtiyacını karşılamak için 1910-1911 eğitim öğretim yılında leyli
Darülmuallimatı açılmış (Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, 25 Mayıs 1326: 2112-2113; Mustafa Ergün,
1996: 439) fakat bu da yeterli olmamıştır. Böylece İstanbul’da açılan Darülmuallimat, uzun bir süre bayan
öğretmen yetiştiren tek kurum olarak varlığını sürdürmüş ve ülkedeki bayan öğretmen ihtiyacını
karşılamaya çalışmıştır (Ergün, 1996: 438)
II. Meşrutiyetin ilanı ile eğitim alanında önem adımlar atılmış ve önemli bir eğitim kurumu olan
Darülmuallimat’ın İstanbul ile sınırlı kalmaması, taşralarda yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 1913 yılında
Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati (TİKM, İstanbul 1329) ile taşrada da bayan öğretmen yetiştiren
okulların açılmasına karar verilmiştir. Bu kanun ile vilayetlerde bulunan kız ibtidia okullarına öğretmen
yetiştirmek için Vilayet Tedrisat-ı İbtidaiye Meclisleri’nin kararı ve Maarif Nezaretinin onayı ile gerekli
görülen yerlere yatılı bir Darülmuallimat’ın açılması öngörülmüştür (Erdem, 2013: 293). 1914 yılında
yayınlanan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile vilayetlerdeki öğretmen okullarının yönetimi ve
masrafları mahalli irdelere bırakılmıştır. (Satı, 2001: 654-665). 1915 yılında yayınlanan Darülmuallimin ve
Darülmuallimat Nizamnamesi’nde de taşrada açılacak Darülmuallimatların eğitim süreleri belirtilmiştir.
Nizamnamenin taşrada uygulanabilmesi için de 1916 yılında Darülmuallimin ve Darülmuallimat-ı
İbtidaiye Talimatnamesi yayınlanmıştır (İstanbul 1332). Böylelikle ülke genelinde kız öğretmen okulları
açılmaya başlanmıştır. (Erdem, 2013: 293; Öztürk, 2007: 33). İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu’na göre;
her vilayet gerekli olan her türlü inşaat ve tesisleri içeren 5 yıllık bir bütçenin hazırlanarak kendilerine
sunulmalarını istiyordu. Maarif Nezareti bu kanun gereği vilayetlerde Darülmuallimat ve Darülmuallimin
için gerekli alet ve edevatın sağlanması, Darülmuallimin ve Darülmuallimat binalarının tahsis şartları ile
beş senelik mesai programının oluşturulmasını ve kendilerine bildirmelerini (BOA. DH. UMVM.81/61 12
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M 1335) kararlaştırılmıştır. Vilayetlerce hazırlanan bu program sonucunda hangi vilayetlerde
Darülmuallimat’ın açılmasının düşünüldüğü, planlandığı da açık bir şekilde görülmektedir.
1913-14 eğitim öğretim yılında nehari ve leyli olarak Adana’da (BOA. MF. İST. nr 32/83, 9 R 1335), 191415 yılında İzmir Karşıyaka’da leyli olarak açılmıştır (BOA. MF. İST. 44/37 17 RA 1336).11908 yılında
Bursa’daki İnas mekteb-i rüştiyesinin Bursa Darülmuallimat-ı İbtidaiye dönüştürülmesi söz konusu olmuş
(BEO. 3255/244067, 20 M 1326; BEO, 3345/250871 30 Ca 1326) ise de mektep 1915 yılında (BOA. MF.
İST. 32/20, 8 C 1335) açılmıştır. Ankara’da Darülmuallimat-ı İbtidaiye’nin tesisi ve küşadı için 1910 yılında
ibtidai mekteplerine muallime yetiştirmek için bütçenin hazırlandığı görülse de (BOA. DH. İD. 26-1/34 19
S 1329), mektep, 1915 yılında leyli olarak eğitim öğretime başlatmıştır (BOA. DH. UMVM. 16/55 05 L
1333; BOA. MF ALY. 103/3, 6 Ca 1335). 1915 yılında Halep’te (BOA. MF. İST. 38/55, 20 B 1335). 14 Kasım
1915 tarihinde ise Kastamonu (Arslanoğlu, 1998: 47) leyli ve nehari olarak Darülmuallimat-ı İbtidiye
açılmıştır 2(BOA. MF. ALY. 97/108-2, 6 M 1334; Arslanoğlu, 2000: 476-77; 463-484). 3 Ekim 1916
tarihinde leyli ve nehari olarak Balıkesir’de (BOA. MF. İST 48/36, 23 Ca 1336), 1917 yılında ise Beyrut’ta
(BOA. DH. ŞFR. 545/112 4 Şu 1332) Darülmuallimat açılmıştır.
1915-1916 eğitim öğretim yılında Edirne Darülmuallimat-ı ibitidaiye’nin leyli olarak hizmet verdiği (BOA.
MF. ALY. 103/3, 6 Ca 1335), 1915-1916 eğitim öğretim yılında Konya Darülmuallimat’ının leyli ve nehari
olarak eğitim öğretimini sürdürdüğü (BOA. MF. ALY. 103/ 3, 6 Ca 1335),3 1918 yılında Sivas
Darülmuallimat’ın açık olduğu (BOA. MF. ALY. 145/40, 17 Ca 1338) bilinmektedir. 1919 yılında Nablus
Darülmuallimat’ının eğitim verdiği görülmektedir (BOA. MF. ALY. 135/ 96, 11 N 1337; Erdem, 293).Ayrıca
1918 yılında yapılan yazışmalarda Menteşe Sancağında Darülmuallimat’ın tamamlanması ile
ilgilenilmiştir (BOA. DH. UMVM 34/45 17 Za 1336). Aynı yıl Bolu’da bir Darülmuallimat’ın açılacağı (BOA.
DH. UMVM. 155/102, 22 Z 1336) ile ilgili yazışmalar yapılmıştır. 1921 yılında Kayseri’de bir
Darülmuallimat açılmıştır (Öztürk, 1998: 47-48; Erdem, 2013: 293). 1920-1921 yıllarında ise Niğde, Teke4,
Kütahya ve Kale-i Sultaniye livalarına ait beş senelik maarif programında inşa ve tesisi gerekli görülen
Darülmuallimat mektep binaları bildirilmiştir. (BOA.vDH. UMVM. 81/30, 25 M 1335). 1916 yılında Urfa
livası için düzenlenen beş senelik eğitim planına göre 1917 senesinde livada yatılı Darülmuallimat
inşasına karar verilmiştir. (BOA., DH.UMVM., 142-69, 25 M. 1335).

1

1909 yılında İzmir’de bir Darülmuallimat tesisi için yazışmalar yapılmış (BEO. 3536/265143, 21 Ra 1327) ise de 1910 yılında
Meclis-i Kebir-i Maarifin aldığı karara göre İzmir’de Darülmuallimat’a gerek olmadığı bildirilmiştir (BOA. MF. MKB. 197/7, 1
M 1329).
2
1915 yılı sonlarında Uzun Sokak’ta Mehmet Efendi’nin evinde açılmıştır. 1922 yılında Darülmualliminden boşalan binaya
taşınmıştır. 1923-24 eğitim öğretim yılında kapanmış öğrenciler Bursa Darülmuallimatı’na nakledilmiştir. (Arslanoğlu, 2000,
476-77)
3
Konya Darülmuallimatı’nda eğitim ilk olarak Mevlana türbesi civarı Hacı Fasihzade Memduh’un evinde yapılmıştır (Taşer,
2010, 332).Konya Darülmuallimatı detaylı bilgi için bk Taşer, 2010
4
1920 yılında Teke sancağında Darülmuallimat binasının yerinin hazırlandığı belirtilmiştir. (BOA. DH. UMVM 74/13)

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 181

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

1915-1916 eğitim öğretim yılında açık halde bulunan eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiren taşra
Darülmuallimatları aşağıdaki gibidir (BOA. MF. ALY. 103/36 Ca 1335).
Birinci sene

İkinci sene

Üçüncü sene

Darülmuallimat

Leyli

Nehari

Leyli

Nehari

Edirne Darülmuallimat

-

69

-

-

Konya Darülmuallimat

11

11

-

-

-

Ankara Darülmuallimat

19

-

-

-

Adana Darülmuallimat

18

5

8

5

Halep Darülmuallimat

26

1

-

Aydın Darülmuallimat

45

-

-

Bursa Darülmuallimat

10

5

Kastamonu Darülmuallimat

30
159

Yekûn

Leyli

Yekûn

Nehari

Leyli

Nehari

-

-

69

-

11

11

-

-

19

-

-

-

26

10

-

-

-

26

1

-

34

-

79

-

8

2

12

7

30

14

8

-

-

-

-

30

8

99

16

7

46

7

221

113

Halep Darülmuallimat’ı Açılışı ve Tarihsel Gelişimi
1913 yılında Maarif Nazırı Emrullah Efendinin çalışmaları sonucunda Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı
Muvakkat (madde 48, İstanbul 1329) yayınlanmıştır. (Koçer, 1967: 55; Öztürk, 2007: 33; kanun metni
Düstur 2. tertip, V. 804-823). Maarif nezaretince öğretmenliğe hukuki bir statü kazandıran bu geçici
kanun ile vilayetlerdeki kız ibtidai mekteplerine öğretmen yetiştirmek üzere gerekli görülen yerlere yatılı
Darülmuallimatın açılması uygun bulunmuştur. Bunun sonucunda 14 Eylül 1915 tarihinde Süleymanü’l
Halebi Darülmuallimatı adı ile Halep’te de bir kız öğretmen okulu açılmıştır (BOA. MF. ALY. 104/107, 20
B 1335). Bölgede kurulan yabancı okullara karşı olarak “İslam ve Osmanlı kızlarını İslamiye ve Osmaniye
ile mütehassıs kılmak” amacıyla açılmıştır (Erdem, 2013: 292; BOA. MF. ALY. 104/125-17, 8 B 1335).
Mektep, 14 Eylül 1915-21 Şubat 1916 tarihleri arasında nehari (gündüzlü), 21 Şubat 1916 tarihinden
sonra ise leyli (yatılı) olarak eğitim vermiştir. Mektebin eğitim öğretim vereceği bina 8000 liraya vilayet
hesabına satın alınmış olup paranın 4000 lirası Cemal Paşa tarafından karşılanmıştır. Kayıtlarda mektebin
Darülmuallimat-ı İbtidai olarak açıldığı, resmi ve leyli bir mektep olduğu açık bir şekilde geçmektedir.
Mektepte gerekli eşyaların henüz tamamlanamaması üzerine mektepte sadece birinci sınıf açılmıştır
(BOA. MF. ALY: 104/107 20 B 1335).
Taşrada açılan diğer Darülmuallimatlar gibi Halep Darülmuallimat’ın da idaresi İdare-i Umumiye-i Vilayet
Kanunu gereğince vilayetler tarafından yapılmaktaydı.5 Taşrada açılacak öğretmen okulları konusunda
önemli ve köklü adımların atıldığı 1915 Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamname ile (madde 6,
İstanbul 1331; Takvim-i Vekayi no: 2232 1 ramazan 1333; İstanbul Kız Muallim Mektebi, 1933: 52-55;
Düstur, II. Tertip, VIII. 649-658). “Vilayet ve evliye-i gayri mülhaka merakizinde bulunan Darülmuallimin-i
ibtidaiyelerin müddeti tahsiliyesi 4 sene ve Darülmuallimat-ı ibtidaiyelerin müddeti tahsiliyesi 5 senedir”
kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine yeni açılan Halep Darülmuallimatı’nın da öğrenim süresi 5 yıl olarak
açılmıştır. Mektep ilk olarak 25 öğrenci ile eğitime başlamıştır.
Darülmuallimat eski mezunlarından olan Makbule Ziya Hanım mektebin kurucusu ve ilk müdiresi olup
(BOA. MF. ALY. 119/37 3 Za 1336). Bir debboy ve ambar memuresi ile mektebin ilk idari kadrosu
oluşturulmuştur (BOA. MF. İST. 38/50, 20 B 1335).6 Halep Darülmuallimatı’nda 1915-1916 eğitim

5

Vilayetler ibitidai mektepleri üzerinde daha fazla durulduğu için öğretmen yetiştiren mekteplerle daha az ilgileniyordu.
Özellikle Maarif Nezareti’nin Darülmuallimat ve Darülmuallimin gibi öğretmen okulları için yapılan yeniliklerden vilayetlerdeki
okullar faydalanamıyordu. Hatta vilayetlere bırakılmasının zamanla. Özellikle savaş yıllarında olumsuz sonuçları da yaşanmış
olup bütçe bakımından zor durumda kalan vilayetler hafiflemek amacıyla öncelikle önemli bir bütçe ayırdıkları öğretmen
okullarını kapatmaya çalışmışlardır. (Satı, 2001:198; Öztürk, 2007: 33). Bu durum taşrada açılan Darülmuallimatların gelişiminin
yavaş bir şekilde gerçekleştiğini bizlere göstermektedir.
6
Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnamesinin 19. maddesinde vilayetlerde bulunan öğretmen okullarında birer meclis-i
muallimin, meclis-i inzibat ve mübayaat komisyonu bulunacaktır. Taşra’da İstanbul Darülmuallimat’tan farklı olarak mübayaat
komisyonu maarif müdürlerinin başkanlığında iki öğretmen hesap memuru ve okul tabibinden oluşacaktı.
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öğretim yılında öğretim kadrosunda hem müdire hem de terbiye-i bedeniye, resim muallimesi olan
Makbule Ziya Hanım ve dört bayan öğretmen bulunmaktadır (BOA. MF. İST. 38/50, 20 B 1335). Taşrada
açılan kız öğretmen okullarının idareci ve eğitimci kadroları genellikle İstanbul’da bulunan
Darülmuallimat’ın İhzari ve Aliye kısmı (İnas Darülfünun) mezunlarından oluşturulmaktadır. Hatta bayan
öğretmenlerin yeterli olmadığı dönemlerde erkek öğretmenlerin de eğitim verdiği görülmektedir.
(Erdem, 2013:320).
İdareci ve Eğitim Kadrosu
1916 Darülmuallimin ve Darülmuallimat İbtidaiye Talimatnamesi ile okulda bulunan müdür –müdire,
(madde 1-9) müdür muavineler (madde 12) muallim-muallimeler (33-45 ve memur-memurelerin (51,57)
görev ve sorumlulukları açık bir şekilde belirtilmiştir.
1916-1917 eğitim öğretim yılı Eylül-Ekim- Kasım öğretmenler ve üzerinde bulunan dersler şu şekilde
olmuştur (BOA. MF. ALY.104/125-32, 24 B 1335);
Muallim ve muallimenin esamesi
Müdire Makbule Hanım
Muallime-i saniye Esma hanım
Mustafa Kemal Bey
Şeyh Mehmet Efendi
Madam Aştunkul?
Matmazel Margarit?
Matmazel Gülinya?

Uhdesindeki dersler
Resim ve terbiye-i bedeniye
Tarih, coğrafya, hat
Hesap, hendese
Kuran-ı Kerim, Malumat-ı diniye
Almanca
Dikiş ve tamir, el işleri
Musiki ve Gınâ

1916-1917 eğitim öğretim yılı Aralık- Ocak- Şubat öğretmenler ve üzerinde bulunan dersler şu şekilde
olmuştur; (BOA. MF. ALY. 104/125-33, 24 B 1335)
Muallim ve muallimenin esamesi
Müdire Makbule Hanım
Muallime-i saniye Esma Hanım
Muhiddin Bey
Nâfi’ bey
Mustafa Kemal Bey
Ali Rıza Bey
Şeyh Mehmet Efendi
Madam Aştunkul?
Matmazel Margarit?
Matmazel Gülinya?

Uhdesindeki dersler
7
Resim ve terbiye-i bedeniye
8
Tarih, coğrafya, hat
Hikmet-i tabiîye
9
Hayvanat, kimya
Hesap, hendese
10
Türkçe
Kur’an-ı kerim, ulum-ı diniye
Almanca Öğretmeni
Dikiş ve tamir, el işleri
Musiki ve Gına

1916-1917 ders yılının sonunda mektepte görev yapan müdire ve öğretme sayısı 10 olmuştur. Tabloda
da görüldü üzere mektepte bayan öğretmenlerin yanı sıra erkek öğretmenler de bulunmaktadır. Her ne
kadar okulun amacına uygun olabilmesi için başta bayan müdire bayan öğretmenler olmasına özen
gösterilmiş ise de zamanla yeterli bayan öğretmenin bulunmaması erkeklerin de öğretmen olarak
kadroda yer almasına sebep olmuştur.
Mektep müdiresi Makbule Ziya Hanım sağlık problemlerinde dolayı 1916-1917 eğitim öğretim yılının
sonunda buradaki görevinden ayrılmıştır. Mektep vekâleten 17 Aralık 1917 tarihine kadar Huriye Hanım
tarafından idare edilmiştir. (Erdem, 2013: 311). Bu tarihten itibaren de okul müdireliğine (Fatma) Zehra
Hanım getirilmiştir. Zehra Hanım aynı zamanda 1917-18 ders yılında mektebin ulum-ı tabiye derslerini de
vermekteydi (BOA. MF. İST. 49/42. 20 C 1336). Kasım 1917 yılında Halep Darülmuallimat muavineliğine
İnas Darülfünun mezunu Şekibe Ali Hanım 1250 kuruş maaşla atanmıştır fakat göreve gitmemiştir. (BOA.
MF. ALY 125/95 22 M 1336). muavinelik vazifesine kimsenin tayin edilmemesi üzerine 6 Aralık 1917

7

11 Aralık 1916 da eğitime başlamıştır.
Hastalığı sebebiyle devamsızlığı olmuştur.
9
31 Aralık 1916 tarihinde göreve başlamış, doktor olması ve işinin yoğun olmasından dolayı mektebe devamsızlığı söz konusu
olmuştur.
10
9 Ocak 1917 tarihinde eğitime başlamıştır.
8
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tarihinde Halep Maarif Müdürü, Maarif nezaretine muavine görevi için uygun birinin bulunmaması
durumunda Darülfünun Riyaziyat şubesinden mezun olan aynı zamanda Halep Darülmuallimat’da
riyaziye muallimi olan Behice Hanım’ın bu görevi yapabileceği bildirilmiştir (BOA. MF. ALY 111/ 20, 21 S
1336).
1917-1918 eğitim öğretim yılı Aralık-Ocak-Şubat döneminde kadroda değişiklikler yapılmış ve yeni kadro
şu şekilde olmuştur; (BOA. MF. İST. 49/42, 20 C 1336).
Müdire ve Muallime Zehra Hanım
Muallime Behiye Hanım
11
Muallime Muzaffer Hanım
Muallime Bahire Hanım (seyyar)
12
Muallim Ali Rıza Bey (seyyar)
Muallime Margarit Hanım (seyyar)
Muallime Külinya Hanım (seyyar)
13
Muallime Behice Hanım
14
Muallime Sebihe Hanım

Ulum-ı Tabiiye (Hikmet, Kimya, Hayvanat)
Riyaziyat, usul-i defter, ilm-i ruh
Tarih ve Coğrafya
Kurân-ı Kerim malumat-ı diniyye
Sarf u nahr, kıraat, imla, ahlak
Dikiş Nakış
Musiki
Almanca
Hat, resim

Eğitim Durumu
7 Kasım 1916 tarihinde Maarif Nezareti tarafından yayınlanan Darülmuallimin ve Darülmuallimat-ı
İbtidaiye Talimatnamesi (İstanbul 1332) ile taşrada bulunan öğretmen okullarının idari ve mali
teşkilatlarıyla eğitim ve öğretim hayatını ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Dersler ve içerikleri konusunda
değişiklikler yapılmıştır. II. Meşrutiyete kadar hakim olan Osmanlıcılık bilinci yerine İttihat Terakkinin
politikaları gereği Türkçülük bilincinin geliştirilmesine yönelik programlar hazırlanmıştır. Özelliklede tarih
ve müzik derslerinin içeriklerine bu bağlamda dikkat edilmiştir (Öztürk, 2007: 34; madde 8). Böylelikle
taşralarda sadece öğretmen okullarının açılması ile ilgilenilmemiş aynı zamanda bu okullarda verilecek
eğitim ile de yakından ilgilenilmiştir.
1916-1917 ders yılının Eylül-Ekim-Kasım döneminde Halep Darülmuallimatı birinci ve ikinci sınıflarında
verilen dersler şunlardır (MF. ALY. 104/ 125-31, 24 B 1335);
Kur’an-ı Kerim
Malumat-ı diniyye
Kıraat ve inşad (Muallimi henüz tayin olunmamıstır)
İmla
Sarf ve Nahv
Kitabet
Coğrafya
Tarih
Almanca
Hikmet (Muallimi henüz tayin olunmamıştır)

Kimya (Muallimi henüz tayin olunmamıştır.)
Hayvanat (Muallimi henüz tayin olunmamıştır.)
Hesab
Hendese
Hüs-i hat
Resim
Musiki ve gına
Terbiye-i bedeniyye
Dikiş ve Tamir
El işleri

11

Muzaffer Hanım 3 Aralık 1917 de göreve başlamıştır.
Ali Rıza Bey seyyar olduğundan 10 Şubat 1918 tarihinden sonra gelmemiştir.
13
Behice Hanım seyyar muallime Ocak 1918 tarihinde başlamıştır.
14
Sehibe Hanım 10 Şubat 1918 de başlamıştır.
12
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Halep Darülmuallimatı 1916-1917 eğitim öğretim yılında Aralık-Ocak-Şubat döneminde birinci ve ikinci
sene aldıkları dersler şu şekilde belirtilmiştir (MF. ALY. 104/ 125-34, 24 B 1335)
Kur’an-ı Kerim
Ulum-ı diniye
İmlâ
Sarf ve Nahv
Kitâbet
Coğrafya
Tarih
Hikmet
Almanca
Kimya

Hesap
Hendese
Hüsn-i Hat
Resim
Terbiye-i bedeniye
Musikî ve Gınâ
Dikiş ve tamir
El işleri
Hayvanat

1915-1916 eğitim öğretim yılı sonunda Halep Darülmuallimat kütüphanesinde bulunan kitap ve
dergilerin isimleri ve miktarı şu şekildedir (BOA. MF. ALY: 104/107 20 B 1335);
Kitab-ı diniye
Kitab-ı tabiîye ve sıhhıye
Ahlak
Tarih
Coğrafya
Ulum-ı riyaziye
Ziraat
Ticaret
Sanayî
Kitab-ı Mütenevvia

18
31
98
98
54
54
34
32
1
1
18
18
15
15
3
10
3
8
51

Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı
Cilt itibariyle miktarı
Kitap itibariyle miktarı

1917-1918 eğitim öğretim yılında Halep Darülmuallimatı, yer sıkıntısından dolayı kapanmak üzere olan 6
sınıflı bir İnas ibtidai mektebini ve onun bünyesinde bulunan Ana mektebi Tatbikat Mektebi adı ile
bünyesine dahil edilmişti.(BOA. MF. ALY. 112/ 126, 20 R 1336).
Halep Darülmuallimatı 1917-1918 eğitim öğretim yılında yabancı okulların faaliyetlerine karşı Vali
Mustafa Abdulhalik Bey ve Maarif müdürlüğü sayesinde Halep Darülmuallimatı başarılı bir şekilde eğitim
vermeyi sürdürmüştür. Bu dönemde yapılan yazışmalarda mektepte dikiş dersleri odasının, yatakhane,
yemekhane, hastane, kabul salonu, müdür ve muallimlere ait odaların tatbikat mektebinin ve ana
mektebin bulunduğu görmekteyiz. (BOA. MF. ALY. 104/ 125-17, 8 B 1335). Ayrıca var olan yatakhaneye
ilave yatakhane yapılması,15 eklenen tatbikat ve ana mektebi için bir aya kadar inşaatının yapılacağı
binaya nakil olacağı, eksikliklerin tamamlanacağından bahsedilmektir (BOA. MF. ALY. 104/ 125-17, 8 B
1335). ayrıca mektepte bulunan birçok malzemenin küçük tamiratlar ile tekrar kullanılabileceği, bazı
yatakhane pencerelerinin kapatılması için ustaların gönderilmesi söz konusu olmuştur (BOA. MF. ALY.
109/2, 25 Za 1335).
Öğrenci Durumu
İstanbul Darülmuallimat’ında uygulanan öğrenci alım şartları, öğrencinin görev ve sorumlulukları taşrada
açılan tüm Darülmuallimatlar için de geçerli olmuştur. 1915 yılında yayınlanan Darülmuallimin ve

15

Yapılacak yatakhane için belediye mühendisliği tarafından rapor verilmesi istenmiştir (BOA. MF. MKT. 1227/51 26 Ş 1335)
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Darülmuallimat Nizamnamesi’nin 9. maddesinde vilayetlerdeki Darülmuallimat-ı İbtidai mekteplerine
alınacak öğrencilerin yaşları 13’den küçük 17’den büyük olmaması kararlaştırılmış. 10. maddede; ibtidai
okulundan mezun olanlar imtihansız mektebe kabul edilecek, ibtidaiye mezunu olmayanlar ise okulca
yapılacak imtihanda başarılı olması durumunda mektebe kabul edilecekti. Mektebe kabul edilen
öğrenciler burslu okumakta olup masrafları da vilayetlerce karşılanmaktaydı.
Bazı vilayetlerde bulunan kız çocukları öğretmen olmak istemeyip ibtidai mekteplerinin üzerinde eğitim
almak istiyorlardı. O dönemde vilayetlerde kız sultanilerin bulunmaması, Darülmuallimat dışında ibtidai
mekteplerinin üzerinde eğitim veren bir kurumun olmaması üzerine 1917 yılında bu kız çocuklarının
Darülmuallimat’ta eğitim almalarına izin verilmişti. Öğretmen adayı olarak alınan öğrencilerden farklı
olarak burs almıyorlar ve mecburi hizmet zorunluluğu bulunmuyordu. Bu öğrenciler okula nehari ve leyli
olarak kabul edilmişler fakat leyli olarak kalmaları için yatak takımlarını kendileri getirmeleri şartı
konulmuştur. Halep Darülmuallimat’ın da da böyle bir uygulama yapılmıştır. (Erdem, 2013: 335-336). Bu
durumda bu mekteplerde öğrenim gören pek çok genç kız ve kadın sadece öğretmen olmak için değil üst
düzeyde bir okulda okumak için bu okullara gitmişlerdir. Böylelikle ülkede bilgili, aydın bir kadın kitlesinin
oluşup gelişmesini sağlamıştır (Şanal, 2011: 241). Öğretmen yetiştirme okullarında burslu olarak
eğitimlerini tamamlayan mezun olan öğrencilerin mektepte mecburi hizmetlerini yapma zorunluluğu
bulunmaktadır. Mecburi hizmet sürelerinin bitinden önce görevden ayrılmaları durumunda ise tazminat
ödemeleri kararlaştırılmıştır (BOA. DH. HMŞ 6-1/11 042, 7 Ca 1338).
1915 yılında yayınlanan Darülmuallimat programında Darülmuallimatlara mahsus vakitler ise şu şekil
belirlenmiştir. (BOA., MF. ALY. 154/38; Darülmuallimat Programı, İstanbul 1330)
Başlangıç
6.00
6.30
7.30
8.00
9.00
9.10
10.10
10.20
11.20
11.30
12.30
2.00

Bitiş Saatleri
6.30
7.30
8.00
9.00
9.10
10.10
10.20
11.20
11.30
12.30
2.00
5.30

5.30
7.30
8.30
9.45
10.00

7.30
8.30
9.45
10.00
6.00

Uyanmak ve sabah namazı
Mütalaa
Kahvaltı ve teneffüs
Birinci ders
Teneffüs
İkinci ders
Teneffüs
Üçüncü ders
Teneffüs
Dördüncü ders
Yemek ve öğle namazı
Gına musiki, resim, terbiye-i bedeniyye, dikiş, tamir
Çamaşır yıkama, ütü ve tathirat, tabahat, ziraat ameliyyâtı, musiki, gına, el işleri,
hikmet ve kimya tecrübeleri ve ikindi namazı
Mütala
Yemek ve akşam namazı
Mütala
Teneffüs ve yatsı namazı
Uyku

İstanbul Darülmuallimat’ı dikkate alınarak hazırlanan bu programın tüm vilayetlerde de uygulanılması
istenmiştir. Diğer yatılı Darülmuallimatlar gibi Halep leyli Darülmuallimatta da bu vakitlerin dikkate
alındığı muhtemeldir. Ders kayıtları her yıl Ağustos başından başlayıp Eylül ayının sonuna kadar
yapılmaktaydı. Mektep ilk açıldığı yıl 25 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. Bir kısmı ibtidai
şahadetnamesi ile bir kısmı da imtihanla kabul edilen bu öğrenciler dönem sonunda (Mayıs ayında) genel
imtihan olurlar. İmtihanı yapmak için maarif müdürlüğünce tayin edilen mümeyyizler, önceden belirtilen
tarihlerde okula gelerek imtihan yaparlar (BOA. MF. ALY. 104/91 14 B 1335).
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1915-1916 eğitim öğretim yılı dönem sonunda yapılan imtihan sonuçları şu şekilde olmuştur (MF. ALY.
104/ 125-28, 24 B 1335);
Mülahazat
Başarılı olanlar
Sınıf tekrarı edenler
Toplam
Bazı sebeplerden dolayı kaydı silinenler

Leyli
22
3
25
2

Bir üst sınıfa devredilenler

23

Birinci sene
Nehari

Leyli
22
16
3
25
2

Toplam
Nehari

23

Tabloda görüldüğü gibi ilk eğitim öğretim yılında 22 kişinin sınıfı geçtiği, 3 kişinin sınıfta kaldığı, iki kişinin
ise bazı sebeplerden dolayı kayıtlarının silindiği ve toplam 23 kişi ile bir üst sınıfta eğitim öğretime devam
edeceği belirlenmiştir
1916 yılında kayıt döneminde toplam 25 öğrenci alınması belirlenmiş ve 25 öğrencinin kayıtları
yapılmıştır. 25 ten fazla alınmayacağı bildirilmiş ise de farklı vilayetlerden adaylar mektebe kadar kayıt
olmak istemişlerdir Maarif müdürlüğü gelen kişilerin de mağdur edilmemesi bildirerek alınmasını
istemiştir ve toplam kayıt sayısı 33 olmuştur (BOA. MF. ALY.104/125-33-35,24 B 1335).
1916-1917 eğitim öğretim yılı dönem sonunda ise öğrencilerin durumu şu şekilde olmuştur (MF: ALY.
104/ 125-28-32, 24 B 1335).
Mülahazat
Leyli
Başarılı olanlar
Sınıf tekrarı edenler
Mektebe kayd olanlar
Yekûn

3
33
36

Birinci sene
Nehari

Leyli
22

İkinci sene
Nehari

22

Leyli
22
3
33
58

Yekûn
Nehari

Bu sayıların yaşlara dağılımı ise şu şekilde olmuştur (MF. ALY. 104/ 125-28, 24 B 1335).;
13 yaşında
14 yaşında
15 yaşında
16 yaşında
17 yaşında
18 yaşında
Yekûn

Birinci sene
4
5
8
13
5
1
36

İkinci sene
9
3
5
3
2
22

Halep Darülmuallimatı’nın 1917-1918 ders yılı sonunda birinci sınıfta 24, İkinci Sınıfta 33, üçüncü sınıfta
19 olmak üzere toplam mevcudu 76 olmuştur. (BOA. MF. İST. 49/42, 20 C 1336). Ayrıca 1917-1918
eğitim öğretim yılında Halep Darülmuallimatı, yer sıkıntısından dolayı kapanmak üzere olan 6 sınıflı bir
İnas ibtidai mektebini ve onun bünyesinde bulunan Ana mektebi bünyesine dahil etmişti. (BOA. MF. ALY.
112/ 126, 20 R 1336). Mevcut bulunan 60 talebe de mektebe nakilleri yapılarak eskisi gibi leyli olarak
eğitimlerine devam etmeleri kararlaştırılmıştır. Mektebe 40 yeni talebenin de kabul ve kayıt ettirilmesi
istenmiş bu durumda mektepte yer sıkıntısını ortaya çıkarmıştır. bu durumu çözmek için de nakilleri
yapılan 60 öğrenci için Halep’te ailesi veya akrabası bulunanlar geçici süreliğine onların yanında kalarak
mektebe nehari devam edecek, yeni kayıt olanlar da Halep’te ailesi veya akrabasının olmaması üzerine
leyli, aksi durumda nehari kayıtları söz konusu olacaktır. Var olan eski talebelerin de aynı şekilde ailesi
veya akrabası olanların leyliden nehariye dönüştürülmesi istenmiştir. Ayrıca nakilden dolayı mektepte
eğitim ve iaşeler kesinlikle ihmal edilmeyecek (BOA. MF. ALY. 109/2-52, 25 Za 1335).

16

Bunlar; Emine Hanım (okul no 3) , Emine Hanım (okul no 7), Sakine Hanım (okul no 8)( BOA., MF.ALY, 105/70, 23. S.
1335).
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Ayrıca mektepler arası yatay geçişinin de olduğu görülmektedir. Özellikle Diyarbakır’dan 10 kız öğrenci
Halep Darülmuallimatı’na gönderilmiş olup ve bu öğrencilerin yatılı ücretlerine karşılık ödenek ayırmıştır.
Bu öğrenciler şahadetname alındıktan sonra vilayetlerinde istihdam edilmek istenmiştir (BOA. MF. ALY.
104/125-54, 24 B 1335; BOA, DH.UMVM, 21-46, 6 Ca 1336).
Masraflar
Halep Darülmuallimatı’nın ilk açıldığı 1915 yılının ilk döneminde (Eylül ayının başından Şubat sonuna
kadar) toplam maaş 20100 kuruş, masraflar 38300 kuruş toplamda 55400 kuruş olmuştur. İkinci altı aylık
dönemde (Mart başından Ağustos sona kadar) ise maaş 25500 kuruş, masraflar 3315 kuruş, toplamda ise
58650 kuruş olmuştur.
(BOA. MF. ALY: 104/107 20 B 1335). 1917 yılına ait maaş, ücret ve masrafların durumu aşağıdaki gibidir
(BOA. MF. MR ALY. 104/125-30);
Senelik (kuruş)

Aylık (kuruş)

19200

1600

15600
14400
12000
9600
6000

1300
1200
1000
800
500

4800
3600
4800
4800
4800

400
300
400
400
400

7200
4800
4800
116400

600
400
400
9700
-

31200
31200

288 000
100 000
15 000
4000
3000
5000
50 000
75 000
540 000

2600
2600

Görevi
Maaşlar (Daimi muallimeler)
Müdire ve muallime veya müdir ve
muallim
Muavin ve muallime
Muallime veya muallimin
Muallime veya muallimin
Muallime veya muallimin
Muallime veya muallimin
Maaşlar(Seyyar muallimeler)
Muallime veya muallimin
Muallime veya muallimin
Muallime veya muallimin
Muallime veya muallimin
Muallime veya muallimin
Maaşlar(Memur-Memure)
Kâtip ve mübâyaa memuru
Anbar memuru
Debboy memuru
Maşların toplamı
Ücretler
Tabib
Müstahdem
Ücret toplamı
Masraflar
17

-

Mülahazat
Terbiye-i
bedeniye
dersi
muallimeleri
Ulum-ı tabiiye muallimeleri
Ulum-ı riyaziye muallimeleri
Tarih ve coğrafya muallimesi
Türkçe muallimeleri
Ulum-ı diniye muallimi
Dikiş-biçki çamaşır muallimesi
El işleri
Musiki muallimesi
Almanca muallimesi
Almanca muavini

(1000 kuruş
olundu)

maaşla

tayin

Talebeye senelik 2920 kuruş
(talebe adedi 58)

Me’kulât
18
Melbusât
19
Mahrukat ve tenvirat ve sabun
Müteferrika ve kırtasiye
Ecza
Kitap ve Dergi
Ders gereçleri
Tesisat
Kira, tamirat ve inşaat
Masraflar Toplamı

17

Yenilecek gıda maddeleri
Giyecek
19
Yakacak, aydınlatma, temizlik
18
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Aylık-senelik maaş, ücret ve masrafların detaylı bir şekilde belirtildiği bu tablodan anladığımıza göre 1917
yılında Halep Darülmuallimat’ta yıllık giderin (maaş 116.400 kuruş, ücretler 31.200 masraflar 540.000 ve
öğrenciye verilen burs 2.920) toplam 690.520 kuruş’tur.
1917 yılı sonlarında Halep Darülmuallimatı’nda kadroda bulunan riyaziye muallimine aylık 1.100 kuruş,
ulum-ı diniye muallimine de 500 kuruş maaş verilmekte idi. Ulum-ı diniye mualliminin maaşına 100 kuruş
zam yapılarak maşının 600 kuruşa çıkartılması kararlaştırılmış, maaş ödeneğinin de tek kalem olarak
verilmesi planlanmıştı. Fakat Tedrisat-ı İbtidaiye kanununa göre (madde70) bir muallime 1000 kuruştan
fazla maaş verilmesine müsaade edilmememsi üzerine riyaziye mualliminin maaşından 100 kuruş
indirilerek, Ulum-ı diniye mualliminin maaşına 100 kuruş ilave edilmesi kararlaştırılmıştır. (BOA.,
DH.UMVM., 67-40, 10 R 1336; Taşer, 200, 334).
1917-1918 yılında Darülmuallimat masrafların için dönem dönem düzenlemeye gidildiği, aktarımların
yapıldığı olmuştur. (BOA. DH. UMVM. 19/40, 15 R 1336; BOA. DH. UMVM. 145/115 29 R 1335).

Sonuç
Ülke genelinde Darülmuallimat açılmasının önemli olduğu bilinmesine rağmen savaş dolayısıyla bu
mektepleri açma girişimleri bazı yerlerde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hatta açılıp eğitim öğretime
başlayan bazı Darülmuallimat binalarının işgali üzerine maarife ait binaların boşaltılarak maarife teslimi
istenmiştir. (BOA. DH. UMVM 67/7 9 Ra 1334).
Ülkede yaşanan askeri ve siyasi sorunlar Halep’i de etkilemiş 1918 yılında vilayetin işgal edilmesi üzerine
pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da problemler yaşanmıştır. Vilayetin işgal edilmesi sebebiyle
eğitim öğretim faaliyetleri kesintiye uğramıştır. Bu dönemde İstanbul’da bulunan mektep idarecileri dahi
okullarına geri dönememiştir. Örneğin Müdire Fatma Zehra Hanım vilayetin işgale uğradığı sırada tatil
sebebiyle İstanbul da bulunmakta olup görevine dönmemiş maaşının İstanbul’dan ödenmesini istemiş ve
bu isteği Maarif Nezaretince kabul edilmiştir (BOA. DH. UMVM. 156/ 53, 2 S 1337)20. Yine harp nedeniyle
bulunduğu vilayeti ve görevi terk ederek İstanbul’a gelen pek çok memur ve muallim de olmuştur (BOA.
DH. UMVM. 157/65, 1 Ca 1337). Bunlardan biri Darülmuallimat Serhademesi ve Kapıcısı İsmail Hakkı
Efendi olup maaşının İstanbul’dan ödenmesine karar verilmiştir (BOA. DH. UMVM. 157/65, 1 Ca1337).
İşgal sebebiyle Eskişehir’e giden Darülmuallimat’a bağlı Ana Mektep mürebbiyesi için de ikramiye
verilebileceği kararlaştırılmıştır (BOA. DH. UMVM. 42/107, 30 Za 1337).
Bu durum sadece Halep’te yaşanmamış ülke genelinde işgale uğrayan pek çok şehirden ayrılan
muallimeler maaşlarını İstanbul’da almalarını talep etmişlerdir. Örneğin işgal sebebiyle vazifelerinden
ayrılarak İstanbul’a gelen Edirne Darülmuallimat muallimelerinden Bedia, Fazilet ve Hatice Sabri
Hanımlar zamları ile birlikte maaşlarının İstanbul Vilayet-i Hususi Bütçesinden almışlardır (BOA. DH.
UMVM. 42/107, 6 Z 1338). Fakat her ne kadar ülke işgal altında olsa da vilayetlerini terk eden muallim,
memur, müdürlerin talepleri, maaşları araştırılmadan verilmemiştir. Bazı vilayetlerin işgal altında
olmasına rağmen eğitimin devam ettirilebileceği anlaşılmış ve buradaki görevlilerden gelen talepler
reddedilmiştir. Örneğin tatil sebebiyle İstanbul’a gelip vazifelerine işgal sebep göstererek tekrar
dönmeyen Balıkesir Darülmuallimat müdiresi Makbule ve yardımcısı Ayşe Sıddıka Hanımların vazifelerine
gitmelerinin mümkün olduğu tespit edilerek maaşları verilmemiştir. (BOA. DH. UMVM. 42/114, 18 Z
1338).
Mütareke yıllarında işgal edilen yerlerdeki öğretmen okullarının önemli bir kısmı işgal sonucu
kapatılmıştır. Binaları işgal güçleri tarafından başka amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Öğrencileri ise
eğitimlerini tamamlamaları için İstanbul Darülmuallimatı’na veya Ankara Darülmuallimatı’na
nakledilmiştir (Erdem, 2013: 296). Örneğin; Yunan işgaline uğrayan İzmir’de öğretmen okulları işgalci
güçler tarafından ele geçirilmiş ve hastaneye dönüştürerek amaçları için kullanmışlardır (BOA. DH.
UMVM. 69/62, 01 M 1340). Bursa Darülmuallimatı 1919-20 ders yılında meclisi umumi üyelerinin kararı
ile kapatılarak öğrencileri İstanbul Darülmuallimatı’na aktarılmıştır. (BOA. MF. ALY. 143/ 89 28 R 1338;

20

Konu ile alakalı pek çok belge de (Fatma) Zehra Hanım olarak geçmesine rağmen burada Zehra Arife Hanım olarak
geçmektedir.
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Taşer, 2010: 332 ). Balıkesir Darülmuallimatı’nda ise eğitim- öğretim durmuştur (BOA. MF. ALY 152/74,
24 S 1339). Halep Darülmuallimat’ın tam olarak kapatılması ile ilgi bilgiye ulaşamasak da idarecilerinin
muallimelerinin vilayette bulunmaması burada eğitim öğretimin yapılmadığını göstermektedir.
Öğrencilerinin nakledilmesi konusunda açık bir bilgi bulunmasa da diğer Darülmuallimatlarda uygulanan
durumun (İstanbul veya Ankara’ya nakledilmesi) uygulanması muhtemeldir.
1922 diğer okulları gibi Darülmuallimat da Maarif Vekâleti’ne bağlanmış, Milli Mücadelenin başarı ile
kazanılmasının ardından işgalden kurtarılan şehirlerde kapatılmak zorunda kalan okulların bazıları açılmış
eğitim öğretim faaliyetlerine başlamışlardır. Osmanlı Döneminde taşrada açılan kız öğretmen
okullarından sadece 6 sı İzmir, Bursa, Edirne, Sivas, Konya ve Adana Darülmuallimatı Cumhuriyet
dönemine aktarılabilmiştir. (Alkan, 2000: 295)
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ÖZET

Osmanlı Devleti’nde geleneksel eğitim kurumları olarak kız ve erkek çocukların birlikte gittiği sıbyan mektepleri ve
erkeklerin katıldığı medreseler ve devlete asker ve kamu görevlisi olarak yetiştiren bir de Enderun mektebi
bulunmaktadır. İlk batı tarzı okullar, 18. yüzyılın ikinci yarısında askeri amaçlarla açılmıştır. Askeri amaç dışında ilk
sivil mektepler II. Mahmut döneminde (1808-1839), Kızları eğitmeyi amaçlayan mektepler ise Tanzimat
Dönemi’nde açılmıştır (1839-1876). Dönemin devlet adamları ve aydınlar, kadınların eğitilmesinin önemini sık sık
dile getirmiş, kız çocuklarına erkeklerde olduğu gibi ortaöğretim imkânı sağlamak, kız rüştiye mektepleri açmak
isteyerek klasik eğitim sistemini değiştirilmeye çalışılmışlardır. Nihayet 1859 yılında kız çocuklarına sıbyan mektebi
üzerinde eğitim veren ilk kız rüştiyesi İstanbul’da açılmıştır. Kızlar için açılan bu mektebin ülke genelinde
yaygınlaşması ile mekteplerde bayan öğretmen eksikliği hissedilmeye başlanmış ve kız öğretmen yetiştirme
gerekliliği ön plana çıkmıştır. Böylelikle iptidai ve rüştiye kız mekteplerine bayan öğretmen yetiştiren
Darülmuallimat 1870 yılında İstanbul’da açılmıştır. Bu çalışma ile kızların Osmanlı İmparatorluğu’ndaki geleneksel
eğitimi hakkında bilgi verilerek kız çocukları için açılan kız öğretmen okulu Darülmuallimat’ın kurulma süreci ele
alınmıştır. Tanzimat dönemi düşünürlerin bu konudaki fikirleri, çalışmaları ve yapılan reform girişimleri açıklanmaya
çalışılmıştır. Çalışmanın ana kaynaklarını ise Osmanlı arşiv belgeleri, süreli yayınlar ve araştırma eserler
oluşturmaktadır.
Anahtar sözcükler; Osmanlı Devleti, tanzimat, darülmuallimat, eğitim
ABSTRACT
Ottoman customary education system had been a simple system composed of primary education for all kids both
boys and girls and medreseh education which was attended only by the males. Besides these, a palace school had
provided educations for those who were to serve for the state as military persons and public servants. The first
western style schools were opened in the second half of the 18th century, which were mainly military purposes.
The first schools that were to educate people other than military persons started to be opened during the reign of
Mahmut II (1808-1839). First schools that aimed to educate girls alone were opened in the Tanzimat Era (18391876). During the Tanzimat Era, the statesmen and educated cadres of the Empire discussed importance of girls’
education. In this sense, the first girls’ rushdiye (a type of secondary school) was opened in 1859. After enlarging
such girls’ schools, the empire needed women teachers to employ in these schools. For this, the Ottomans opened
Darülmuallimat (teacher’s training schools for girls) in 1870. This paper will discuss girls’ customary education in
the Ottoman Empire and the process for founding of teachers’ training schools for girls. The ideas of the Tanzimat
era thinkers, their works and reform initiatives have been tried to be explained. Main sources of the work consist
of Ottoman archival documents and secondary sources of historians and researchers.
Keywords: The Ottoman Empire, tanzimat era, teacher’s training schools for girls, education

Giriş
Osmanlı Devleti, 19. yüzyıldan itibaren batı ile ilişkilerini arttırmış, yaşanan siyasi ilişkiler kültürel, sosyal
etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Fransız Devrimiyle ortaya çıkan özgürlükçü düşünce, Sanayi
Devrimiyle teknoloji alanda yaşanan yenilikler, Aydınlanma çağının yaşanmasıyla gelişen bilimsel
ilerlemeler, Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. Bu etkileşimler pek çok alanda değişmeyi, yenileşmeyi
gerekli kılmıştır. Osmanlı devlet adamları yenileşme anlamında önemli adımlar atmış ve Tanzimat
Fermanı ile batı uygarlığına yöneliş yoğunlaşmıştır. Tanzimat aydınları bu dönemde ülkeye yerleşmeye
başlayan batıcılık hareketlerinden, özgürlükçü ve eşitlik ilkelerinden, insan haklarından etkilenmiştir.
Avrupa’da ortaya çıkan hareket, düşünce çeşitli değişikliğe uğrayarak Osmanlı Devleti’nde yerini almış,
yaşam biçimi sıkı bir şekilde Avrupa’nın yaşam biçiminden etkilenmiştir (Caporal, 1999: 58). Etkileşimde
bulunduğu alanlardan biri de eğitim olmuştur. Devlet adamları, aydınlar Osmanlı’nın eğitim alanında geri
olduğunu özellikle de kızların eğitimine toplumda yer verilmediğini fark etmiş durumu dile getirmeye
başlamışlardır.
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Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumları olarak Sıbyan Mektebi, Enderun
Mektebi ve Medreseler bulunmaktaydı. Kızların eğitim aldığı ilk kurum ise Sıbyan Mektepleri idi. Bir
külliyede ya da ayrı olarak bir mahalle veya köyde bulunan sıbyan mektepleri, 5-6 yaşlarındaki çocukların
gittiği eğitim kurumlarıydı. Bu mekteplerin düzenli bir programı yoktu. Sadece Kur’an ve dini bilgilerin
öğretildiği basit düzeyde dini eğitim veren müesseselerdi1 (Gelişli, 2002: 35; Somel, 2000:224). Bu
mektepler, çocuklara Kur’an okutmak, namaz usulleri ve namazda okunacak duaları öğretmek, biraz da
yazı yazdırmak gibi üç gaye üzerine kurulmuştu.(Ergin, 1977: 86). Sıbyan mekteplerinde genellikle Elifba,
Kur’an, İlmihal, Tecvid, Türkçe Ahlak risaleleri, Türkçe ve hat gibi dersler okutulurdu. Kızlar ve erkek
çocuklar bu mektebe beraber gidebiliyorlardı. Bu mekteplerde cami hocaları, eğitim veriyor, hocaların
yanı sıra mahalledeki bazı bilgili kadınlar evlerinde kız ve erkek çocuklarına ve kadınlara Kur’an-ı Kerim
okumayı ve bazı dini bilgileri öğretiyorlardı. Bu durum eskiden beri kadınların yüzeysel ve sınırlı dahi olsa
bir çeşit öğretmenlik yaptıklarını göstermesi bakımından önemlidir (Unat, 1964: 6–7; Akyüz, 2001: 57).
Sıbyan mekteplerinde öğretmenler erkek olduğu için aileler yaşları küçük olmasına rağmen kızlarını
mahrem olduğu düşüncesiyle okuldan alıyordu. (Ediz, 1990: 54; Erdem, 2013:85). Hatta namahrem
olduğu düşüncesiyle bazı aileler kız çocuklarını sıbyan mektebine dahi göndermiyorlardı. Böylelikle
kızların çoğu bu basit düzeydeki eğitimden dahi mahrum bırakılıyordu. Sıbyan mektebini tamamlayan
kızların eğitimini ilerletmek için alternatifleri bulunmuyordu (Somel, 2000: 224). Mektebe gidemeyen
veya mektepten alınan kız çocukları eğitimlerine aileleriyle devam etmişlerdir (Aydın, 1999: 222). Ailede
verilen eğitim ile kızların namuslu, eşlerine karşı itaatli, sadık, ev işlerini bilen iyi bir eş ve anne olması
istenmişti (Taşkıran, 1973: 21). Kızlar daha çok eşine sadık, itaatli, ev işleri bilen iyi bir eş ve anne olmak
için annelerinin yanından ayrılmıyor, annelerini örnek alıyorlardı. Böylece kızlar annelerinden ev idaresi
ve çocuk bakımı, dikiş hocalarından da elişi öğrenmişlerdir (Erdem, 2013: 86, 22; Uğurcan, 1992: 498).
Fakat Kadı, kazasker, müderris gibi toplumun ileri gelen veya yönetici zümrelerinde bulunanların kızları
daha iyi eğitim alabiliyordu. Bu kişiler ya tuttukları özel hocalarla ya da bizzat kendileri kız çocuklarına
tahsil vererek, kızlarını eğitmişlerdi. Kızlarına Arabi, Farisi lügat ezberletmiş, edebi ve tarihi kitaplar
okutmuş ya da Hoca hanım olarak adlandırılan özel hocalar tutmuşlardı. Onlardan Arapça, Farsça, hüsnü
hat, müzik gibi derslerin eğitimi alınmıştır (Ediz, 1990: 54. Erdem, 2013: 86). Bu durum ise zamanla yazar,
şair olan aydın kadının yetişmesini ve entelektüel kadın tipinin ortaya çıkmasını katkıda bulunmuştur
(Işın, 1995: 113; Dulum, 2006: 25). İlk Türk kadın yazarı, ilk entelektüel kadın tipi olarak tanıdığımız
Fatma Aliye Hanım, bu şekilde eğitim almış, bazı derslerini de tarihçi ve devlet adamı medreseden
yetişme babası Ahmet Cevdet Paşa’dan almıştır (Fatma Aliye, 1994: 22). Kazasker Moralızade Efendi’nin
kızı Leyla Hanım da bu şekilde eğitim alanlardandı.
Osmanlı devlet adamları zamanla Sıbyan mekteplerinde verilen eğitimin yeterli olmadığını anlayarak
Sıbyan mekteplerinin üzerinde eğitim veren ilkokul düzeyinde yeni mektepler açmışlardır. Fakat sıbyan
mekteplerine kız erkek beraber gitmesine rağmen yeni açılan mektebe kızlar alınmamıştır. Kız
çocuklarının daha fazla eğitim almasının sakıncalı olduğu dile getirilerek yeni mektepten uzak tutulmaya
çalışılmıştır. Kızlara daha fazla eğitim verilmesi, okuma yazmanın öğretilmesi ile kızların “dostlarına name
yazabilecekleri” endişesi ile engellenmeler dahi söz konusu olmuştur (Kurt, 1998: 45). Böylece kızların
eğitimi yarıda bırakılmış, kızlar yeni açılan mekteplerden faydalanamamışlardır. Bu durum ise 1859 yılına
kadar devam etmiştir.
1824 yılında II. Mahmut, pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yenilikler yapmak istemiş ve
yayınladığı ferman ile ilk kez ilköğretim mecburiyetini dile getirmişti. Dini ve hukuki müeyyidelerle
yapılan fermanda, ilköğretimin zorunlu olması kararlaştırılmıştı. Eğitim alanında yenilikçi olmaktan uzak
olması ve özellikle ulemanın fikirlerinin dikkate alınması pek çok eksikliklerin yaşanmasına sebep olmuş
ve fermanın hükümleri sadece İstanbul için geçerli olmuştur (Unat, 1967: 38). Fermanda kız çocukları
belirtilmeden erkek çocuklarının sıbyan mekteplerine devam etme zorunluluğundan bahsedilmiştir.
Fakat bu dönemde yaşanan siyasi ve askeri buhranlardan dolayı ilköğretim zorunluluğu için atılan bu ilk
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Sıbyan mektepler hakkında detaylı bilgi için bakınız; Gelişli, “Osmanlı İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri
(Kuruluşu, Gelişimi ve Dönüşümü)” Türkler, C. 15, Ankara, 2002
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adım başarılı olmamıştır (Mahmud Cevad, 2003: 4; Erdem, 2013: 87). 1838 yılında Meclis-i Umur-ı Nafia
tarafından kaleme alınan raporda eğitim beklentileri daha detaylı bir şekilde dile getirilmiştir (Mahmud
Cevad, 2003: 5–15). Raporda, hocaların genel durumları, bilgileri, çocuk terbiyesine muktedir olup
olmadıklarının tespit edilmesi gibi konulara değinilmiştir. Fakat bu özellikleri taşıyan hocalara
dokunulmamıştır. Rapor, her ne kadar genel anlamda eğitim politikası bakımından önemli yenilikler
içerse de sıbyan mektebi konusunda önemli bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Medresenin hakim
olduğu, dini eğitimin uygulandığı bu okullarda yenilik yapılmaya cesaret edilememiş, ilköğretiminde
yapılan düzenlemelerde pek başarılı olunamamıştır (Berker, 1945: 9–11; Antel, 1999: 458–459).
Tanzimat Fermanı ile siyasi, sosyal ve kültürel alanda değişikliklerin yapılması kadının toplum içerisindeki
durumunun da tartışılmasına neden olmuştur. Ferman’da kadınlarla ilgili maddeler bulunmamasına
rağmen Fermana dayanan pek çok yenilikle kadınlar kurumsal alanlara dahil edilmeye çalışılmıştır.
Kadının toplumsal statüsü değiştirilerek kadını toplum içerisinde kazanmaya çalışmışlardır. Böylelikle
Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla hızlanan yenileşme çalışmaları, kadınlarla ilgili önemli değişikliklerin ve
yenikliklerin yapılmasını sağlamıştır (Kurnaz, 1996: 20). Bu dönemde kadınlara 1845 yılında kadı önünde
evlenme hakkı, 1847 yılında orta ve yüksek öğrenim görme hakkı ve miras hakkı tanınmıştır.
Tanzimat’tan önce kadınlarla erkekler arasında önemli farklılıklar bulunurken Tanzimat döneminde
nerelere gitmelerinin, nasıl giyinmeleri konusunda kurallar getirilmiş, yasaklar konulmuştur (Caporal,
1999: 143-144).
Kadınların eğitilmesi fikrine sıcak bakan bunu toplumun sorunu olarak gören düşünürler kadınların
eğitilmesi konusunda fikir birliği içerisinde bulunmuşlardır. Fakat eğitime gidilen yolda farklı düşüncelere
sahip olduğu görülmüştür. Bazı düşünürler kadınların eğitilmesini her şeyden önce çocukların
yetiştirilmesi açısından önemli görülüyor kadının eğitilmesini terbiyeli bir çocuk ve sevgiye dayanan bir
karı-koca ilişkisi, huzurlu bir aile hayatı için istiyorlardı. Bazıları da toplumun ilerlemesine ve refahına
katkı sağlayacağı için önemli görmekteydi (Durakbaşa 2002: 97). Bazı düşünürler ise kadının temel hakkı
olarak görmüş kendisi için bireyliği için eğitilmesini savunmuşlardır. Osman Ergin, (1977: 382); “Okuyup
yazmanın erkek ve kadınlar için elzem olup geçinmek için ağır işler gören erkeklerin ev işlerinde rahat
etmeleri ancak kadınların dahi din ve dünyalarını bilerek kocalarının emirlerine itaat etmeleriyle ve
istemediklerini yapmaktan sakınmalarıyla iffetlerini koruyup kanaat ehli olmalarıyla mümkün olacaktır. ”
demekle rüştiye mektebi ile asıl amacın kadınların gerekli olan din ve dünyevi bilgileri öğrenmeleri,
iffetlerini korumaları ve ev idaresinde eşlerine yardımcı olmaları söylemiştir.
Eğitim ve özellikle kızların eğitimi ile ilgili yeniliklerin yapılmasına öncülük eden Tanzimat döneminde
kızların eğitimi üzerinde durulması kızlar için yeni okulların açılmasını sağlamıştır. Klasik dönemde kız
çocuklarının eğitiminin geri planda kaldığı, gereken önemin verilmediği görülerek klasik eğitim sistemi
değiştirilmeye çalışılmıştır. Yapılan ıslahatlarda özellikle dini içerikli yapıdan batının ilmini esas alan
yapıya geçiş hedeflenmiştir. Bunlarda eğitim sisteminde dünyevileşme, merkezileşme gibi dönüşümlerin
gerçekleşmesi doğrultusunda olmuştur (Çakır, 1996: 219). Bu dönemde kızların eğitimi konusunda
padişahlar ve devlet adamları tarafından eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Padişah Abdülmecit (18391861), 1845 yılında yayınladığı iradede: "Eğitimin din ve dünya açısından herkese gerekli olduğunu" ve
"halkın cehâletinin giderilmesi gerektiğini", belirtiyor ve “bunun için de sıbyan ve rüsdiye mekteplerinde
(ilk ve orta öğretimin ilk dereceleri) yeni düzenlemeler” yapacağını ifade etmiştir. Böylelikle genel
eğitimde düzenlemelerin yapılması, eğitimin belli bir düzeyde zorunlu olması, yükseköğretim kurumunun
açılması bu eğitim ile herkesin din ve dünya için yeterli ve derinlemesine bilgi edinmesi amaçlanmıştı
(Akyüz, 1999: 2-3).
İlk defa Tanzimat döneminde kız çocukları için mesleki eğitim okulları açılmıştır. Bu okullarda kızlara
meslek kazandırılmaya çalışılarak sosyal hayatta ve çalışma hayatında aktif olarak yer almaları
sağlanmıştır. Kadınların kamusal hayata dahil edilmesi için atılan ilk eğitimsel adım, 1842 yılında Tıbbanei Amire bünyesinde Ebe Mektebinin açılmasıdır. Avrupalı ebelerin eğitimci olarak görev yaptığı bu okulda
eğitim süresi iki yıl olarak belirlenmiş ve 1845 yılında 10 Müslüman 26 Gayrimüslim kadın ebe ilk
mezunları olmuştu (Ergin, 1977:542). Kız çocuklarına yönelik mesleki çalışmalardan biri de Mithat Paşa
tarafından kurulan Kız Sanayi Mektepleri olmuştur. Bu mektepler, kadınların el becerilerini geliştirmek ve
ekonomik fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur. Özellikle öksüz kız çocuklarının bir meslek edinmesi ve
ordunun dikim ihtiyacını karşılamak için kurulan bu mektep, başlangıçta Islahhane adını almıştır. Mithat
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 193

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Paşa, 1860 yılında Niş, 1864 yılında Sofya ve Rusçuk’ta ıslahhaneler açıldıktan sonra 1865 yılında yine
Rusçuk’ta bir Kız Sanayi Mektebi açılmasına öncülük etmiştir (Ergin, 1977: 686; Özalp, 1961, 29). 1869
yılında Mithat Paşa tarafından Tophane-i Amire’nin idaresinde bulunan Yedikule’deki fabrikalarda kızlara
çalışma imkanı sunmak amacıyla dokuma, nakış, vs. gibi sanatların öğretildiği ilk Kız Sanayi Mektebi
açılmıştı. Hakkında fazla bilgiye ulaşamadığımız mektep, 1884 tarihine kadar devam etmiş sonra da
kapatılmıştır. (Unat, 1964: 80e). Başlangıçta nehari olarak açılmış fakat halkın ilgisini çekmesi kızlarını
göndermek istemeleri üzerine yatılı hale getirilmiştir (BOA, İ. DH., nr. 71647). Kız Sanayi Mektebi’nin
amacının san’at öğretmek esas olmakla beraber derdini anlatacak, dinini öğretecek, hesabını kitabını
yapacak ve yazacak kadar okuyup yazmak da öğretildiği anlaşılmaktadır. (Ergin, 1977: 628).
Atılan adımlara, yapılan düzenlemelere rağmen 1858 yılına kadar modern eğitim ile ilgili yapılan
çalışmalar, açılan okullar erkek çocukları için olmuş ve kızların okuma-yazma öğrenmesi ile
ilgilenilmemiştir. Bu durum sonucunda bu yıllara kadar kızların tahsil dereceleri erkeklerin derecelerini
geçmemiştir (Ergin, 1977: 381-82). 12 Ekim 1858 tarihinde ise Maarif Nezareti, kız ve erkek çocuklarının
bir arada eğitim görmelerinin sakıncalı olacağı gerekçesiyle, kızlar için ayrı bir yer ile güvenilir ve ahlaklı
öğretmenlerin tayin olunmasının gerekliliğini içeren tezkireyi sadarete sunmuştu. Bu tezkirede; Mahalle
(sıbyan) mekteplerinde şimdiye kadar kız-erkek karışık öğrenim yapılmıştır. Bunda bazı sakıncalar vardır.
Bundan başka öğretim de istenildiği gibi yapılamıyordu. Bu nedenle kızlar için de erkek çocuklar olduğu
gibi ayrı bir okul açılarak emin ve ehliyetli hocalar tayin edilerek öğretim yapılması uygun olacaktır.
Ayrıca Sultanahmet mahallesinde bulunan 26 Sıbyan Mektebi’nden 13’ünün sadece kız eğitimine tahsis
edilmek üzere ayrılmasının tasarlandığı görülmektedir Fakat şimdilik masraflı ve kapsamlı bir girişime
gitmeyip Sultanahmet’teki Cevri Usta Mektebi’nin kız rüştiyesi haline getirilmesi ve burada kızlara özgü
“sanayi” öğretilmesine (uygulamalı bilgiler öğretilip beceriler kazandırılmasına) izin verilmesi söz konusu
olmuştur (BOA, İrade, Dahiliye 27616-1, 8 R 2753 Rebiülahir 1275/10 Kasım 1858 tarihli rapor, Ergin,
1977: 457-458). Padişah Abdülmecit ve Sadrazam da Maarif Nezareti’nin bu girişiminin uygun olacağını
bildirmiştir (BOA İ.DH., nr. 27616). Böylece 6 Ocak 1859 tarihinde İstanbul Sultanahmet’te kızlar için
sıbyan mektebi üzerinde eğitim veren ilk kız rüştiyesi olan Cevri Kalfa İnas Rüştiyesi açılmıştır. Bu
mektebe, Cevri Usta İnas Rüştiyesi Cevri Kalfa İnas Rüştiyesi, Sultanahmet (At Meydanı) Kız Rüştiyesi de
denmiştir.
Dönemin dini ve sosyolojik yapısı kız mekteplerinde derslere kadın öğretmenlerin girmesini zorunlu
kılıyordu. Fakat açılan kız rüştiyelerinde kızlara eğitim verecek kadın öğretmenlerin olmayışı bu okullarda
yaşlı ve iyi ahlaklı erkek öğretmenlerin ders vermelerine neden olmuştu. Sadece dikiş, nakış gibi elişi
derslerini kadın öğretmenler (ustalar) vermiştir. Erkek öğretmenler özenle seçilse de zamanla sayılarının
artması toplum tarafından hoş karşılanmamış ve önemli bir problem haline gelmeye başlamıştır. Aileler
kız rüştiyesinin açılması halk tarafından olumlu karşılanmış fakat ailelerin kızları için duyduğu endişe son
bulmamıştır. Rüştiye mekteplerinde derslere erkek muallimlerin girmesi aileleri rahatsız etmiş, kızlarını
mektebe göndermek istememişlerdir. Afet İnan (İnan, 1982, 88), halkın kız rüştiye mekteplerine fazla ilgi
göstermediğini dile getirmiştir. Ayrıca kız çocuklarını okula gönderme mecburiyetine rağmen okullara
giden kız öğrenci sayısının azlığını; 11-13 yaşları arasında kız çocukların erkeklerden saklanma çağlarına
erişmiş olmaları ve bu okullar da çalışan öğretmenlerin erkek olmaları ile ilişkilendirmiştir. Sonuç
itibariye kız çocuklarını bu mekteplere göndermemiş veya ergenlik çağına geldiğinde kızlarını bu okuldan
almışlardır. Devletin bu durumdan hoşnut olunmaması üzerine bu duruma son vermek, kız rüştiyesini
halka duyurmak ve aileleri kızlarını bu okula göndermeleri için resmi gazetede yazılar yazılmıştır. 24
Haziran 1862 yılında Takvim-i Vekayi’de yayınlanan yazıda; şimdiye kadar erkeklerin faydalandığı,
kadınların ise mahrum bırakıldığı eğitim haklarından erkekler kadar kadınların da yararlanması
gerektiğine, kızların aldıkları eğitim sonucunda din ve dünyevi bilgileri öğrenmeleri, iffetlerini korumaları
ve ev idaresinde eşlerine yardımcı olmaları söylenerek erkeklerin huzur ve refahının buna bağlı olduğu
dile getirilmiştir. Ayrıca kız rüştiye mektebinde kız çocuklarının eğitimine önem verildiği, ders verecek
öğretmenlerin güvenilir ve ahlaklı kimseler oldukları, çocukların eğitimlerine dair düzenlenen yeni bir
nizamname sayesinde yeni düzen ile eğitim yapıldığı, okulun idaresinin daha düzenli bir hale getirildiği
açıklanmış ve ailelerin kızlarını bu okula göndermeleri istenmiştir (Takvim-i Vekayi, nr. 649, 26 Zilhicce
1278; Mahmud Cevad, 2003: 60). Bu ilanda devlet, kızların eğitimi üzerinde durarak ailelerin
düşüncelerini değiştirmek ve onlara güven vermek istemiştir.
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Sonuç itibariyle yapılan çalışmalar ile kız rüştiye mekteplerine katılım sağlanmaya çalışılmış ve
sonrasında sayılarının arttırılması hedeflenerek 5 Mayıs 1869 tarihinde bazı okulların kız rüştiyelerine
çevrilmesi kararlaştırılmıştır. Kız rüştiyesine dönüştürülen ve yeni açılan kız rüştiyeler aşağıdaki gibidir:
İnas Rüştiye Mektebine Dönüştürülen Okullar
Valide Sultan Mektebi
Süleyman Paşa Mektebi
Beyhan Sultan Mektebi
İbrahim Sarim Paşa Mektebi
Yusuf Paşa Mektebi
Valide Sultan Mektebi
Hani Hatun Mektebi
Kaynak: BOA,İ. SD., nr. 637; Tümer, 1999: 64

Yeni Açılan İnas Rüştiyeler
Beşiktaş İnas Rüştiye Mektebi
Üsküdar İnas Rüştiye Mektebi
Mahmut Paşa İnas Rüştiye Mektebi
Şehzade İnas Rüştiye Mektebi
Aksaray İnas Rüştiye Mektebi
Atpazarı İnas Rüştiye Mektebi
Eski Ali Paşa İnas Rüştiye Mektebi

Kız rüştiyeleri zamanla çoğalmaya başlamış ve 1870 yılında ülkede sekiz kız rüştiye mektebi; Atpazarı,
Fatih, Aksaray, Şehzade, Mahmut Paşa, Beşiktaş, Eski Ali Paşa ve Üsküdar Rüştiye Mektepleri açılmıştır.
(BOA, İ. ŞD., nr. 637; Erdem,2013: 168). Türkiye’de kız rüştiye mekteplerinin açılması ve yaygınlaşması bu
okullarda istihdam edilecek kadın öğretmenlerin yetiştirilmesi meselesini gündeme getirmiştir. Her ne
kadar ilk zamanlarda kadın öğretmenler bulunmadığından bu okullarda geçici olarak yaşlı ve iyi ahlaklı
erkek öğretmenler görevlendirilmişse de 1870 yılında da durum devam etmiştir. Medreselerden yetişmiş
müderrisler bu okullarda muallimlik yapmıştır (Kumbaracılar, 1969: 81). 1870 yılında ilk olarak bir bayan
Fatma Hanım, Beşiktaş kız rüştiyesine müdire tayin edilmiştir. Ümmügülsüm Hanım, Fatma Hanım,
Şehika Hanım, Hatice Hanım, Adile Hanım aynı sene nakış muallimi olarak kız rüştiyelerinde
çalışmışlardır. Bunlar önemli gelişmeler olsa da hala istenilen bayan öğretmen çoğunluğu sağlanılamamış
dikiş nakış dışındaki dersler erkek öğretmenler tarafından yürütülmüştür. Öğrencilerin sayıları arttıkça
bayan öğretmene olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır (Hakkut, 1978, 53). Toplumun sosyal kültürel
durumlardan dolayı kız rüştiyeleri için kadın öğretmenlerin yetiştirilmesinin elzem olduğu fark edilmiştir
(Koçer, 1967: 21).
1 Eylül 1869 yılında Maarif Nazırı Saffet Paşa, eğitimdeki aksaklıkları düzenlemek ve daha modern
eğitime geçilmesini sağlamak için Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ni oluşturmuştur. Eğitimde belli
nizamlar ortaya koymak için oluşturulan ve Fransız eğitim sistemi örnek alınarak yapılan bu nizamname
ile eğitim hayatından önemli değişiklikler yapılmıştır (Antel, 1999: 449; E. Engelhard, 1999: 227). 5 bölüm
198 maddeden oluşan bu nizamname ile dönemin bütün eğitim kurumları ele alınmış, öğretmen
yetiştirme sorunu genel esaslara bağlanmıştır. (M. Cevad, 2003: 470-73). Nizamnamede okuma
müesseselerini Sıbyan, Rüştiye Mektebi, İdadi, Sultani, Âli mektepleri olarak beş gruba ayrılmıştır. Ali
mektepler de Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu), Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu),
Darülfünun ve çeşitli sanat mekteplerinden oluşmuştur. Fakat bu yapılırken eski yöntem ile (usul-i atika)
eğitim-öğretim veren sıbyan mekteplerine dokunulmamış, yeni yöntemi esas alan (usul-i cedid) okulları
açılmıştır (Unat, 1964: 40; Koçer, 1991: 128).
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin yirmi yedinci maddesinde kız rüştiye mekteplerinin kurulmasına
yönelik bilgi verilmiştir: “Büyük şehirlerde halkı İslam ise sırf İslam, sırf Hıristiyan ise yalnız Hıristiyan
birer kız rüştiyesi olacaktır. Halkının bir kısmı İslam bir kısmı Hıristiyan olan kasabalarda ise Hıristiyan
rüştiyesi ayrı, Müslüman rüştiyesi ayrı yapılacaktır. Bu şekilde halkı karma olan şehirlerde rüştiye okulu
bulunacak olan halkın adedi 500 haneyi geçmesi gerekmektedir. Bu okulların yeniden kurulması şimdilik
İstanbul’a ve sonrada il merkezi olan yerlere mahsustur. Diğer Müslüman olmayan halk dahi aynı
kurallara uyarlar.”
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Eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenen ilk kız mekteplerinin ders programı ve düzeni erkek okulları ile
aynıydı. Burada okutulacak dersler ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir (M. Cevad, 2003: 410, madde 27-29);
Usul-i Cedide Vechile Elifbâ
Kur’an-ı Kerim
Tecvid
Ahlaka Müteallik Rasail
İlmihal

Yazı Talimi
Muhtasar Fenn-i Hesab
Muhtasar Tarih-i Osmanî
Muhtasar Coğrafya

Nizamname ile kızlara mahsus sıbyan mekteplerinin İstanbul dışında taşralarda da açılması ve açılma
şartları ilk kez söz konusu olmuştur. Nizamnameye göre; Bir mahalle veya köyde bir cemaata mahsus iki
sıbyan mektebi varsa ve orada kız sıbyan mektebi açılmasına bir sakınca yoksa o iki sıbyan mektebinden
biri kızlara ayrılır ve kız sıbyan mektebi haline getirilir. Bu suretle o yerde kız sıbyan mektebi açılması
hususunda sakınca giderilene kadar veya kızlar için mektep açılana kadar o yerin kızları da erkek sıbyan
mektebine kabul edilirler fakat erkek çocuklardan ayrı bir tarafta ve sırada otururlar. Ayrıca kızlara
mahsus olan sıbyan mekteplerinin bütün hocaları ile dikiş ustalarının kadın olmasına da değinilmiştir.
Fakat kadın öğretmenler yetiştirilinceye kadar yaşlı ve terbiyeli iyi ahlak sahibi olduğu tecrübe ile
öğrenilmiş erkek hocalar kız sıbyan mektebinde hocalık yapabilecekleri dile getirilmiştir. (M. Cevad,
2003: 407 madde 15-,16). Nizamname ile kız orta eğitimi yani kız rüştiye mektepleri de ele alınmış
birtakım düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul ve vilayet merkezlerinin her birinde birer kız rüştiye mektebi
açılması kararlaştırılmıştır. Böylece kız ve erkek çocukların eğitim imkânlarından eşit yararlanmaları için
ilk adılar da atılmıştır. Okula gelmeyen çocuklardan veliler, muhtar ve ihtiyar meclisi sorumlu tutulup
okula gelmeyenlerin ana babasına ceza verilmesi kararlaştırılmıştır (M. Cevad, 2003: 406, madde 9-11).
Eğitim suresi dört yıl olarak belirlenen rüştiye mekteplerinde aşağıdaki programın uygulanması
kararlaştırılmıştır (M. Cevad, 2003: 410, madde 27, 29) .
Mebad-i Ulum-ı Diniyye
Lisan-ı Osmanî Kavaidi
Mebadi-i Kavaid-i Arabiyye ve Farisiyye
İmla ve İnşa
Müntahabat-ı Edebi
Muhtasar Tarih ve Coğrafya

Hesab ve Defter Tutmak Usulü
Nakışa Medar Olacak Derecede Resim
Ameliyat-ı Hıyyatiyye
Musiki (Zorunlu Değildir)
Tedvir-ül Menzil (Ev idaresi)

Kızlara özgü bu programda sadece ev düzenine yararlı olacak derecede, oldukça sınırlı bir düzeyde
matematik bilgisine yer verilmiştir. Tarih ve coğrafya gibi genel kültür konuları da tek bir genel ders
çerçevesinde birleştirilmiştir.
Kız sıbyan mektebi ve rüştiye mekteplerine öğretmen yetiştirmek için bir kız öğretmen okulunun açılması
ilk kez Nizamname ile kararlaştırılmıştır. Nizamnamenin 3. faslı muallim mekteplerini yüksek mektepler
arasında saymakta 68. maddesi kız sıbyan ve rüştiye mekteplerine muallimler yetiştirmek amacıyla
Darülmuallimat’ın kuruluşunu içermektedir. 68-78. maddeleri Darülmuallimata yani Kız Öğretmen
Okulu’na ayrılmıştır. Nizamname, yıllardır var olan bayan öğretmen eksikliğini gidermek ve var olan
problemleri çözmek için ilk adımın atılması bakımından önemlidir. Darülmuallimat’ın tesisi, teşkilat
yapısı, idari yapısı ve eğitim yapısı gibi konulara yer verilmiştir. (BOA, Meclis-i Tanzimat Defteri, nr.2
s.221-245; Düstur I.Tertip, II. C, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1289: 184-220; BOA, İ. MMS, 37/1541-3; BOA
Osmanlı Eğitiminde Modernleşme: 112) . Yapılan çalışmalar sonucunda kız rüştiyelerine muallim
yetiştirmek için 1869 yılında Darülmuallimat’ın İstanbul’da açılması kararlaştırılmış (Ergin, 1977: 383;
Karal, 1988: 209). Gerekli hazırlıklara hızlı bir şekilde başlanmış, 1 Ekim 1869 tarihinde Sultanahmet’te
Yerebatan semtinde ahşap bir bina kiralanmış ve okul için ilk hazırlıklara başlanmıştır (BOA, İrade,
Dahiliye, 42823, Lef: 6 ). Binanın korunması için bir kapıcı ve temizlik işleri için hizmetli binada
görevlendirilmiştir. Okulda öğrenim yapılabilmesi için öğrenci kaydı hazırlıklarına başlanmıştır.
(Temelkuran, 1970: 62; ).
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Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın kız öğretmen okulu Darülmuallimat’ın açılış törenindeki konuşmasında;
“Yedi adet kız rüştiyesi açılmıştır. Ancak bunların öğretmenleri erkek olduğu ve yaşları 9-10’u aşan kızlar
erkeklerden kaçma çağında bulundukları için bu mektepler de iki yıldan fazla durmayacaklar ve bu
müddet için de kafi derece de bilgi elde edemeyeceklerdir. Kızların rüsdiye mekteplerinde dört yıl
okumaları, hocalarının kendi cinsinden olmalarına bağlıdır.” diyerek, kızların rüştiye mekteplerine
gönderilmesinde Darülmuallimat’ın etkili olacağını dile getirmiştir. Afet İnan (1982: 89). Darülmuallimata
alınacak öğrencilerin seçilmesi için bir imtihan düzenlenmiştir. İmtihan, 8 Şubat 1870 tarihinde Pazartesi
günü Maarif Nazırı Saffet Paşa ile Maarif Meclisi idare dairesi azasından Mecit ve ilmiye dairesi azasından
Mustafa Efendi tarafından yapılmıştır. İmtihan; Emsile (dil bilgisi), Ameli Erbaa (dört işlem), Coğrafya,
İmla, Sülüs Yazısı, Resim, Nakış-Hiyatet (terzilik) alanından yapılmıştır. Sınava 32 kız öğrenci başarılı
bulunmuştur (İstanbul Kız Muallim Mektebi, 1933: 4). 1873 yılında ilk mezunlarını vermesi ve
atanmasıyla kız rüştiye mekteplerinde ki düzen değişmeye başlamıştır. Bu yıldan itibaren kız
mekteplerinde bayan öğretmen sayısı artmaya başlamıştır. Ayrıca bu tarihe kadar sadece nakış, dikiş, el
işleri gibi derslere giren bayanlar bu yıldan itibaren sadece erkeklerin girdiği branş derslerine de girmeye
başlamışlardır. Zamanla mezunlarının artması rüştiye mekteplerindeki bayan öğretmen sayısının da
artmasına ailelerin kız çocuklarını bu mektebe göndermesine yani daha fazla kızın eğitim almasını
sağlamıştır.
Tanzimat döneminin sonlarına gelindiğinde kızların eğitimine ilişkin önemli adımlar atılsa da açılan kızlar
için okul sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. 1871 yılında İstanbul’da 8 adet kız rüştiyesi ve toplam
207 kız öğrenci vardı. Oysa o tarihte İstanbul’da 14 adet erkek rüştiyesi ve toplamda 1421 erkek öğrenci
bulunuyordu. 1876-1877 yılında ise İstanbul’da 9 kız rüştiyesi ve toplamda 309 kız öğrenci bulunuyordu.
Oysa o tarihte İstanbul’da 21 erkek rüştiyesinde 1795 öğrenci bulunuyordu. (Oktay-Öztürk, 1991: 43). Kız
mekteplerinde genellikle üç öğretmen hizmet görüyordu ve okul mevcudu 35’ten az idi. Taşrada ise
İstanbul dışında sadece Selanik, Yenişehir (Tırhala sancağı) ve Hanya da birer kız rüştiye mektebinin
varlığı bilinmektedir. Bu üç idari merkez haricinde 1877 yıllarında taşrada herhangi bir kız rüştiye
mektebinin olmadığı görülmektedir. (Somel, 2000: 228). Açılan mekteplerde kadın öğretmenlerin
eksikliğinden kapatıldığı, yaygınlaştırılamadığı da görülmektedir. Sadece İstanbul’da bulunan bayan
öğretmen yetiştiren Darülmuallimat maalesef tek başına ülkedeki kız rüştiye mekteplerinin bayan
öğretmen ihtiyacını karşılayamamıştır. Bu durum bizlere modern anlamda oluşturulmaya çalışılan
kızların eğitiminin gelişiminin sancılı olduğunu göstermektedir.

Sonuç
Osmanlı Devleti’nde sıbyan mektebi üzerinde eğitim alamayan kız çocuklarına yönelik bir takım
aksaklıkların eksikliklerin olduğu fark edilmiş ve Tanzimat dönemi ile kızların eğitimi konusunda önemli
adımlar atılmaya başlanmıştır. Toplumun ileri gelenleri ve aydınlar eğitimin özellikle de kadınların
eğitiminin toplumun önemli bir sorunu olduğunu, eksikliklerin olduğu ve bu konuda önemli adımların
atılması gerektiğini dile getirmişlerdir. Kadınların eğitilmesi fikrine sıcak bakan bunu toplumun sorunu
olarak gören düşünürler kadınların eğitilmesi konusunda fikir birliği içerisinde bulunmuşlardır. Fakat
eğitime gidilen yolda farklı düşüncelere sahip olmuşlardır. Bazı düşünürler kadınların eğitim almasını iyi
bir anne iyi bir eş olması için isterken bazı düşünürler kadının temel hakkı olarak görmüş kendisi için
bireyliği için eğitilmesini savunmuşlardır. Bütün düşünceler fikirler, tartışmalar, katkılar ise sonraki
dönemlerde kadının eğitimi için önemli bir temel oluşturmuştur.
Yapılan çalışmalar sonucunda ilk defa 1859 yılında kızların ortaöğretim alabileceği rüştiye mektebi
açılarak kadının toplumdaki statüsü değişmiştir. Fakat kızların burada eğitime başlaması ve gelişmesi bu
sosyo-kültürel zeminde oldukça zor olmuştur. Yapılan girişimlerde atılan adımlarda oldukça fazla
problemlerle karşılaşılmıştır. Hatta kız rüştiyesinin açılmasından sonra 10 yıl kadar bu problemler devam
etmiş, kadın öğretmen yetiştirme gerekliliği daha ön plana çıkmış, bu konudaki eksiklikler daha fazla
hissedilmiştir. Çünkü kızların açılan bu rüştiye mekteplerinde eğitim almaları, öğretmenlerin kendi
cinsten olmalarına bağlı olduğu fark edilmiştir. 1869 yılında yayınlanan Maarifi-i Umumiye Nizamnamesi
ile bu sorun ele alınmış, kız sıbyan ve rüştiye mekteplerine bayan öğretmen yetiştirmek için İstanbul’da
bir okulun kurulması uygun görülmüştür. Nizamnameden kısa bir süre sonra 1870 yılında ilk ve orta kız
okullarına bayan öğretmen yetiştirmek amacıyla İstanbul’da Darülmuallimat açılmıştır.
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Sonuç itibariyle Tanzimat Fermanı ile başlayan kız rüştiye mekteplerinin ve bu mekteplere bayan
öğretmen yetiştiren Darülmuallimatın açılması Türk eğitim tarihi açısından önemli bir gelişme olmuştur.
Tanzimat ile başlayan bu gelişmeler Meşrutiyet döneminde gelişerek devam etmiştir. Burada yetişen kız
çocukları zamanla kendilerine sunulan modern eğitimi alarak ülkedeki eğitimli ve aydın kadın sayısının
artmasını sağlamışlardır. Cumhuriyet döneminde kızların eğitimi için önemli bir temel oluşturmuştur.
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PERCEPTIONS OF GRADUATE STUDENTS ON EFFECTIVE TEACHING:
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ABSTRACT
Effective teaching and teacher is often studied concept by the researchers (e.g.Harris, 1998; Johnson, 1997). In
effective teaching context, taking stakeholders’ perceptions can be considered as crucial point as some researchers
indicated these perceptions vary (Könings, Brand-Gruwel and van Merriënboer, 2007) and influence their
approaches to teaching (Trigwell, Prosser & Waterhouse, 1999) and their way of acting in the learning
environment (Pratt, 1992). Related literature review indicates that there have been considerable amount of
research which investigate preservice students’ perceptions about effective teacher (e.g. Benor & Leviyof, 1997;
Nahas, Nour & Al-Nobani, 1999). Kelly, 2007) whereas little is known about graduate students’ perceptions on it.
This phenomenological research mainly attempts to explore graduate students’ perceptions about the concept of
effective teaching. The participants (n=28) are drawn from graduate students from a state university in Turkey. All
participants were attending a master or doctorate program in different fields in education. The main data
collection tool is interview because it is thought that it might be more useful to explore graduate students’
thoughts. Additionally focus group interview was conducted with a small group participants. In analyzing data,
content analysis technique (Hsieh & Shannon, 2005) was used and transcribed documents were inductively
analyzed by the researcher (Strauss & Corbin, 1990; Miles & Huberman, 1994). The preliminary analysis provided
some interesting findings, however, analysis process has not been completed. Even though, it is not possible to
generalize the results, data gathered so far showed that graduate students have different insights about the
understanding of effective teaching. The results can also provide some useful points which can be used and
considered in theoretical and practical based in graduates’ education.
Anahtar sözcükler: graduate students, effective teaching, phenomenological study

Introductıon
Effective teaching and teacher is often studied concept by the researchers (e.g.Harris, 1998; Johnson,
1997). In other words, the concept of “effective teacher” has drawn attention of many researchers and
lead to controversial arguments among them. Related literature shows that there has been an extensive
research (e.g. Wilson & Cameron, 1996; Ansari & Malik, 2013) on the features of effective teaching and
effective teachers. The main point in these arguments appears to be how to define “effective teacher”.
In effective teaching context, taking stakeholders’ perceptions can be considered as crucial point. As
some researchers also indicated, these perceptions vary (Könings, Brand-Gruwel and van Merriënboer,
2007) and also influence their approaches to teaching (Trigwell, Prosser & Waterhouse, 1999) and their
way of acting in the learning environment (Pratt, 1992). Related literature review indicates that there
have been considerable amount of research which investigate preservice students’ perceptions about
effective teacher (e.g. Benor & Leviyof, 1997; Nahas, Nour & Al-Nobani, 1999) whereas little is known
about graduate students’ perceptions on it. In other words, it is obvious that limited research studies
conducted in research context to investigate characteristics of effective teaching and teacher. In the
light of related literature, the present study aims to investigate gratuate students’ views of effective
teaching and teacher. In this study, the following research questions are addressed: (1) What are the
graduate students’ perceptions of the characteristics of an effective teaching? (2) What are the graduate
students’ perceptions of the role and characteristics of effective teacher in graduate education?

Methodology
In order to determine graduate students’ perceptions on this issue, a qualitative study is conducted by
the researcher. As Borg, Gall and Gall (1993) stated the purpose of qualitative research is to develop an
understanding of individuals and events in their context. In the study phenomenological design is
decided to use since phenomenological research studies in educational settings generally focused on
lived experience, perception, and feelings of participants about a phenomenon as Yüksel and Yıldırım
(2015) states. The participants (n=28) are drawn from graduate students from a state university in
Ankara, Turkey. All participants were attending a master or doctorate program in different fields in
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education and they were selected through convenience sampling method. This sampling method was
the most appropriate one since researcher was a lecturer in the same university. According to Patton
(2014), this method enable researchers have an easy and simple access to the participants. Most of the
subjects were female (n=19) whereas only 9 of them were male in the study. The main data collection
tool is interview because it is thought that it might be more useful to explore graduate students’
thoughts. In analyzing data, content analysis technique (Hsieh & Shannon, 2005; Strauss & Corbin, 1990;
Miles & Huberman, 1994) was used by the researcher.

Results
The analysis results provided some interesting findings. Even though, it is not possible to generalize the
results, the results showed that graduate students have crucial insights about the understanding of
effective teaching and teacher. Below, the questions and the participants’ responses are given in
detailed way.
QUESTION 1: What is effective teaching? Which elements are significant in effective teaching?
To give some sample quotations from graduate students:
Concerning effective teaching at the level of graduate education the significant elements include
lecturer, resources, peers, teaching methods, and students’ extracurricular activities (Female, Doktorate
student)
Effective teaching involves an interaction between students and teachers, a teaching style which is
proper for student needs and characteristics as well as a pedagogical bond between students and
teachers. For me the significant ingredients for effective teaching include mutual interaction, teaching
skills of teachers, reflective thinking of students about their learning skills and teachers’ efforts to teach
(Female, MA)
Effective teaching refers to teaching of the knowledge and skills aimed taking into consideration the
student expectations and skills. In effective teaching, teaching approaches adopted by teachers and
student characteristics are very crucial (Female, MA)
For me, at all levels effective teaching refers to the occurence of desired or positive changes in learners
and the most significant element in effective teaching is teachers. Teachers should well know what and
how to teach as well as the students. Being familiar with the readiness levels and interest of students will
makes it easier to reach the stated goals. Time management is another crucial element of effective
teaching (Female, MA)
The significant thing in effective teaching is the quality of teaching (Female, MA)
Effective teaching does not only means that learning occurs, but also that students should be guided in
the learning process. Additionally, time and motivation factors are also important. (Female, MA)
Teaching which is student-centered is effective. It also requires that teachers should be familiar with
students and employ proper methods and techniques in regard to student characteristics. For instance, in
my foreign language course the teacher explained us about the goal of the course. then he tried to know
our characteristics. He asked several questions regarding our past education on the language. A
language level exam was done and he administered several tests to learn about our learning styles and
our skill. Then he considered our characteristics in the learning activities. Therefore, the identification of
learning styles is very significant in reaching the stated goals. So our teacher was very effective…On the
other hand, the other significant elements of effective teaching include active student involvement,
proper classroom environment and less number of students, effective feedback and a good assessment.
(Male, MA)
Effective teaching refers to planned, well-organized teaching and learning process. Using proper and
various methods and techniques, designing activities based on individual differences, timely feedbacks,
better time management, and a teacher who motivates students are some of the basics of effective
teaching (Female, Doktorate Student)

Sayfa 200

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Below, the summary of the participants’ responses regarding with the elements are significant in
effective teaching:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecturer
Resources
Proper teaching methods and techniques
Students’ extracurricular activities
Student-centered learning
Student characteristics
Mutual interaction
Teaching skills of teachers
Reflective thinking of students about their learning skills
Teachers’ efforts to teach
Teachers’ expertise
Time management
Motivation strategies
Active student involvement
Proper classroom environment
Less number of students,
Effective feedback and a good assessment.
Planned, well-organized teaching and learning process

QUESTION 2: For you what is the role of teachers at the level of graduate studies? What are the
qualities of an effective teacher? To give some sample quotations:
For me teachers are the most significant element in effective teaching. They should first have expertise
about the courses they teach. They should enrich the courses through distinct materials and activities
and be willing to carry out scientific study with the students. The content of courses should be updated.
In addition, feedbacks, the emphasis of students’ strenghts and weakness improve and motivates me.
Discussing the topics with the teachers are also significant for us to improve our knowledge…(Female,
Doktorate Student)
Teachers should be first expert of the topics they teach. Positive attitudes of teachers encourage
students. An effective teachers should support cooperation rather than competition; his classroom rules
and evaluation should be clear. At the level of graduate studies one of the problems students experience
is about research-related skills. Although students acquire well theoretical information in order to carry
out research students need experience, observations and guidance. Teachers should guide the students
regarding making research, they should show those studies which has a good methodological basis and
inform students about the principles of making research. They also inform students about the
advantages of pursuing graduate studies.(Female, MA)
Graduate studies make it possible for students to have expertise in their subject of study. Therefore,
effective graduate teaching should consider the abilities of students. They should be guided about the
research skills and should be encouraged through effective communication. Effective teachers should be
always prepared in terms of content and learning process; they should meet the expectations of students
and have a good communicative relations with the students both in class and out of class. (Male, MA)
In graduate studies the role of teachers is very significant. They should be facilitators to reach the stated
goals through necessary and correct guidance. An effective teacher should have a well-established
background in his subject domain, be open to new methods and ideas and have self-confidence. When
needed he should be learner and motivate the students. (Female, MA)
Not only in the graduate studies but also in all levels of education teachers have a significant role. When
teachers know well the students they may give better feedback to students and could easily reach the
stated goals. Graduate students generally choose the department based on their interest. Therefore, the
approach and encouragement of teachers could improve student motivation. Effective teachers should
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be those who encourage the students, provide new perspectives to them and give value to their views.
(Male, MA)
Teachers should assume the role of guide in graduate studies. Their qualities should include the
involvement of students in learning activities, being consistent, giving feedback to students and effective
communication.(Female, Doktorate student)
As a result of the nature of graduate studies teachers assume the role of guide. An effective teacher
should not adopt a teaching style in which a teacher deliver the content and students passively listen to
him. Given that teachers has a crucial responsibility in producing future researchers they should
encourage students to carry out authentic studies. An effective teacher should encourage them to
provide solutions and authentic appraoches. In short, they should create a vision in their minds. (Female,
MA)
Teachers should first have a good expertise regarding the topics to be taught. When they have positive
attitude, they have positive effects on student motivation. They should encourage cooperation rather
than competition and their rules should be clear.(Female, Doctorate student)
Below, the summary of the participants’ responses regarding with the characteristics of effective
teachers:
Effective teachers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Should enrich the courses through distinct materials and activities
Be willing to carry out scientific study with the students
Give feedbacks
Emphasis of students’ strenghts and weakness improve and motivates students
Teachers should be expert in their subject
Should show positive attitudes towards students
Should support cooperation rather than competition
Should guide the students regarding making research
Should create a vision in their students’ minds.
Should consider the abilities of students. They should be guided about the research skills
Should be always prepared in terms of content and learning process
Should meet the expectations of students Should have a good communicative relations with the
students
Should be facilitators to reach the stated goals
Should be open to new methods and ideas
Should have self-confidence.
Should provide new perspectives to students
Should include the involvement of students in learning activities
Should be consistent

Conclusion and Recommendations
Graduate students’ responses shows similarities to research findings of some other studies in related
literature. For example, Pennington and O'Neil (1994) proposed eight principles that underscore
effective teaching. These are: (1) enhancing students' general capabilities and work-related skills (2)
using student experience as a learning resource (3) encouraging active and co operative learning (4)
promoting responsibility in learning (5) engaging with feelings, values and motives (the affective
domain) as well as with intellectual development (6) fostering open, flexible, reflexive and outcome –
based assessment (7) evaluating teaching and learning to encourage reflective teaching, and (8)
developing organization-wide strategies to establish congruence of policies to enhance physical and
material learning of the quality of teaching and learning in business programs in public universities.
Gradaute students in this present study think that teacher is crucial element of effective teaching. They
also thing that some other factors such as learning environment, motivation, time management are also
important factors to provide effective teaching to learners. In addition, one area that has received global
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attention in recent years in the education sector is the issue of ‘teacher quality”, therefore many
research also conducted on this issue including effective tecaher characteristics. All this show that more
research can be conducated in order top investigate the issue with this perspective. It is expected that
this study contributes to stakeholders of effective teaching and teacher studies including academics,
students, researchers in higher education. To sum up, more research including both qualitatively or
quantitatively can be conducated in order to investigate the issue with this perspective.
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, zihin yetersizliği olan bireylere yaya becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli öğretim
yönteminin etkililiğini araştırmaktır. Bununla birlikte araştırma sürecine katılan katılımcıların ailelerinden ve iki
polisten seçilen becerinin işlevselliğine yönelik görüşleri alınarak çalışmanın sosyal geçerliliği belirlenmiştir. Bu
araştırmada yaşları 10-11 arasında değişen ve hafif düzeyde zihin yetersizlik tanısı almış üç katılımcı ile çalışılmıştır.
Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları tüm katılımcıların yaya becerisini kazandıklarını, birinci katılımcının uygulama
bittikten iki, üç ve beş hafta sonra, üçüncü katılımcının ise uygulama bittikten bir, iki ve dört hafta sonra
sürdürebildiklerini ve simülasyon ortamında edindikleri bu yaya becerisini tüm katılımcıların gerçek ortama
genelleyebildiğini göstermektedir. Araştırmanın sosyal geçerlilik bulguları ise araştırmaya katılan katılımcıların
ailelerinin ve polisin çalışmaya yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğunu göstermektedir.
Anahtar sözcükler: zihin yetersizliği, yaya becerisi, artan bekleme süreli öğretim yöntemi
ABSTRACT
The Effectiveness of Progressive Time Delay on Teaching Pedestrian Skill to Individual with Intellectual Disability.
The purpose of the study was to examine the effectiveness of progressive time delay teaching method on teaching
a pedestrian skill to individuals with intellectual disabilities. Besides, social validity of the study was determined by
asking the opinions of the parents of the participants and the two policeman who took part in the generalization
session regarding the functionality of the selected skill. The study was conducted with three participants with mild
intellectual disabilities who were 10-11 years old. Multiple probe design across participants was used in the study.
The results of the study revealed that the participants of the study acquired the targeted pedestrian skill, the first
participant maintained the acquired skill one, three and five weeks after the implementation was completed
whereas the third participant maintained the skill one, two and four weeks after the implementation was
completed. Besides, all participants generalized the skill which they acquired on a simulation material to a real
environment. Social validity results of the study revealed that the parents of the participants and the policeman
who took part in the generalization session had positive opinions about the study.
Keywords: Intellectual disability, Pedestrian skill, Progressive time delay

Giriş
Yetersizliği olan bireylerin varlığı insanlığın tarihi kadar geçmişe dayanmaktadır. Ancak yetersizliği olan
bireylere sunulan eğitim insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe dayanmamaktadır. Yetersizliği bulunan
bireylere sunulan eğitim şekli ve türü de bu bireylerin göstermiş olduğu bireysel farklılıklar, bilim ve
teknolojide olan gelişmeyle birlikte zaman içerisinde değişiklikler göstermiştir (Özsoy, 2002: 11).
Yetersizliği olan bireyler, birbirlerinden ayrılan benzer ve farklı özellikleri dikkate alınarak eğitim sürecine
hazırlanırlarsa, gelişmekte ve değişmekte olan topluma ayak uydurabilirler (Ersoy ve Avcı, 2000: 7).
Bunun için gereksinimlerine göre farklı uyarlamalarla eğitim sunulması gerekmektedir (Eripek, 2002:
156).
Zihin yetersizliği olan bireylerin toplumda bağımsız olarak yer edinebilmeleri ve topluma uyum
sağlayabilmeleri için sadece eğitim programlarında belirlenmiş olan beceri ve kavramları kazanmaları tek
başına yeterli değildir (Gürsel ve Ergenekon, 2001’den akt.; Aslan ve Eratay, 2009: 16). Bireylerin
bağımsız şekilde yaşam niteliğini artırabilmek için eğitimcilerin ev ve toplumsal yaşam becerilerine, iş ve
meslek becerileri ve sağlık ve güvenlik becerilerine odaklanması gerekir (Westling ve Fox, 2000: 76).
Bireylere bu becerilerin öğretilmesi, özel gereksinimli bireylerin okul yıllarında ve sonrasında nitelikli
yaşam sürdürebilmesi ve bağımsız şekilde işlevde bulunabilmesi açısından oldukça önemlidir (VanLaarhoven ve Van- Laarhoven-Myers, 2006: 365).
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Bağımsız yaşam becerileri ev ve aile yaşantısı, iş, toplumsal yaşam ve boş zaman becerilerini içeren,
bireyin topluma aktif olarak katılmasını sağlayan ve seçim yapma yeteneği sağlayan becerilerdir (Nosek,
1992: 103-133; Stlington, vd., 2010: 11). Yetersizliği olan bireylerin bağımsız yaşam becerileri açısından
bakıldığında, ilgili gelişim alanlarındaki sınırlılıkların en önemlilerinden birisi günlük yaşam etkinliklerine
bağımsız katılamamasıdır (Jones, vd., 1999: 164). Günlük yaşam becerileri bağımsızlığın artırılmasında
temel olarak görünen becerilerdendir (Parmenter, 1993’den akt. Ramdoss, vd., 2012: 198). Günlük
yaşam becerileri ev içinde ve toplumsal alanlarda kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve bağımsız şekilde var
olabilmek için gerekli tüm becerileri içermektedir (Varol, 2007: 119).
Ev ve toplumsal yaşam becerilerinin öğretimiyle zihin yetersizliği olan bireyler günlük rutinlere, aile
yaşantısına katılabilmekte, toplumsal alanlarda bulunabilmekte ve nihai sonuç olarak bağımsızlık elde
edebilmekte ve tam anlamıyla yetişkinlik için kendini yönetebilmekte ve yönlendirebilmektedir
(Bambara, vd., 2014: 409). Toplumsal beceriler zamanla gelişmekte ve değişmektedir. Genel olarak,
öğretim sürecine ve bireylere öncelikli olarak kazandırılmaya çalışılan becerilere bakıldığında toplumsal
yaşam becerileri öğretilmesi planlanan öncelikli beceriler arasında görülmemektedir. Toplumsal yaşam
becerileri daha çok bireyin ve ailesinin bulunduğu ortam sonucu ortaya çıkan gereksinim ve tercih
sonucu öğretilmektedir (Dymond, 2012: 356). Toplumsal yaşam becerilerinin büyük bir kısmı
ebeveynlerin ve evdeki diğer kişilerin rehberliğinde uzun bir süreçte öğrenilen becerilerdir. Ancak bu
becerilerin birçoğu okulda veya toplum temelli olan ortamlarda kendiliğinden var olan doğal ortamlarda
da öğrenilebilmektedir (Steere, vd., 2007: 216). Toplumsal becerilerin doğal ortamda öğretimi önemli
olsa da bazı nedenlerden dolayı benzetim (simülasyon) ortamında öğretilmesi gereken beceriler de
bulunmaktadır (Test ve Spooner, 2005: 84). Simülasyon ortamının kullanılmasının amacı, doğal ortamda
gerçekleştirilmesi gereken fakat doğal ortamda öğretilmesinin zor olduğu durumlarda bazı becerilerin
etkili bir şekilde kazanılmasını sağlamaktır (McDonnel, vd., 1984: 123). Toplumsal yaşamda kişiyi
bağımsızlığa ulaştıran bazı beceriler bulunmaktadır ve bu becerilerin gerçek ortamda öğretilmesi
özellikle yetersizlikten etkilenmiş bireylerde güvenliklerinin sağlanabilmesi açısından risk
oluşturabilmektedir. Bu yüzden alanyazına bakıldığında, ürün satın alma ve para çekme (Bates, vd.,
2001; Cihak, vd., 2006), ev kazaları, basit ilk yardım ve yetişkinlerden yardım talep etme becerileri
(Christensen, vd., 1996; Christensen vd., 1993; Ergenekon, 2012;), yangın güvenliği (Jones, vd., 1981;),
yaya becerileri (Batu, vd., 2004; Branham, vd., 1999; Collins, Stinson, Land, 1993; Page, vd., 1976) gibi
bazı becerilerin simülasyon ortamında öğretildiği görülmektedir.
Güvenlik becerileri mevcut durumda oluşabilecek sözel veya sözel olmayan davranışlardan kişinin
kendini koruması, kaçması ve kaçınması olarak tanımlanabilir (Clees ve Gast, 1994: 165). Kişisel güvenlik
becerileri ise günlük yaşamda karşıdan karşıya geçme veya yabancı birisi tarafından zorlandığında ne
yapması gerektiğini bilmesi gibi temel durumlardan daha geniş yelpazede bulunan durumlara kadar
bireyin kendi kendine yetebilmesidir (Dixon, vd., 2010: 985). Collins vd. (1992) yaptıkları araştırmada
güvenlik becerilerini ev-içi güvenlik becerileri, toplumsal güvenlik becerileri, yangından korunma, ilk
yardım becerileri, yabancılardan kaçınma ve cinsel istismar olmak üzere altı başlıkta incelemişlerdir
(Collins, vd., 1992: 268: 271). Toplumsal güvenlik becerileri altında bulunan hareket halinde olmayı
gerektiren becerileri ve yolculuk yapma becerileri bulunulan çevre içinde veya bölgeler arası hareket
halinde olma olarak tanımlanabilmektedir (West vd., 2012: 334). Toplumsal alanlarda toplu taşıma
araçlarını veya toplumsal alanları yaya olarak kullandığında tüm bireyler bulundukları ortamda
bağımsızlıklarını kazanabilecektir. Ancak toplumsal alanlarda yaya olarak veya toplu taşıma araçlarıyla
bağımsız şekilde yolculuk yapan bireylerin tehlike ile karşılaşma olasılıkları bulunmaktadır. Bu yüzden de
yetersizliği olan bireylerin güvenlik becerilerini kazanması oldukça önemlidir (Westling ve Fox, 2004:
467).
Yetersizliği olan bireylere hareket halinde olmayı gerektiren becerileri kazandırmak karşıdan karşıya
güvenli bir şekilde geçebilmenin ön koşuludur (Josman vd., 2008: 49). Çocuklar açısından bakıldığında
toplumsal alanlarda en önemli hareket halinde olmayı gerektiren aktivitelerden birisi yaya becerisidir
(Yeaton ve Bailey, 1978: 315). Bireylerin en sık kullanmak zorunda kaldığı yaya becerilerinden biri de,
uygun yerde trafiğin olmadığı anda karşıdan karşıya geçme becerisidir (Westling ve Fox, 2000: 430).
Çocuklara güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçme becerisini öğretebilmek için trafik işaretlerinin ve
anlamlarının ne olduğu, her iki yönden gelen arabaların uzaklıklarını ve hızlarını kestirmeyi, arabanın
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hızına bağlı olarak karşıdan karşıya geçebilmek için yol mesafesinin nasıl olması gerektiği öğretilmelidir
(Barton ve Schwebel, 2007: 517). Güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmenin öğretilebilmesi için
farklı türlerdeki kavşaklar kullanılması ve bu becerilerin %100 doğrulukta gerçekleştirilmesi
gerekmektedir (Westling ve Fox, 2000: 430). Alanyazına bakıldığında ise yetersizliği olan bireylere farklı
alanların kullanılarak yaya becerilerinin öğretildiği görülmektedir (Harriage vd., 2016, Hawkins, 2016,
Honsberger, 2015, Kelley, vd., 2013, Bağımsızlığıma Yol Verin Projesi, 2013, Mechling ve Seid, 2011,
Josman vd., 2008, Batu vd., 2004, Branham vd., 1999, Collins vd., 1993, Colozzi ve Pollow 1984, Page vd.,
1976).
Yetersizliği olan bireyler açısından düşünüldüğünde yaya becerilerinin diğer bazı becerilerde olduğu gibi
doğal olarak evde veya toplumsal alanlarda öğrenilmesi zor olan ve hatta mümkün olamayan beceriler
arasında değerlendirilebilir. Becerinin kazanım sonrasında olduğu gibi kazanım aşaması da oldukça
önemli olarak yer edindiği için hangi yöntemle, nasıl ve ne tür ortamda öğretileceğinin de (simülasyon
ortamı, gerçek ortam, vivo öğretim ortamı vb.) belirlenmesinin oldukça önemli olduğu görülmektedir.
Çünkü yaya becerisi hiçbir şekilde hataya izin vermeyen becerilerdendir.
Yetersizliği olan bireyler için farklı öğretim yöntemleri kullanılarak ve farklı alanlar kullanılarak yaya
becerisi kazandırılabilmektedir. Bu araştırmada ise yetersizliği olan bireylere kazandırılması gereken
önemli güvenlik becerilerinden olan yaya becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli öğretim yöntemi
kullanılmıştır. Artan bekleme süreli öğretim oturumlarında ipucu zaman olarak silikleştirilirken ipucunun
türü ve yoğunluğunda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Artan bekleme süreli öğretim
yönteminde zaman bağlamında hedef uyarana bağımsız olarak katılımcının tepkide bulunma fırsatı
sunulmaktadır. İpucunun kısa süreli beklemelerle artılmasından dolayı özellikle ağır düzeyde zihin
yetersizliği olan bireylerle öğretim gerçekleştirildiğinde daha etkili olabileceği düşünülmektedir. Artan
bekleme süreli öğretim yönteminde hata oranı %10 ve altındadır. Bu yöntemde katılımcıların beş tür
tepkisi bulunmaktadır. Bunlar: a) ipucundan önce doğru tepki, b) ipucundan sonra doğru tepki, c)
ipucundan önce yanlış tepki, d) ipucundan sonra yanlış tepki, e) Tepkide bulunmama şeklindedir (Tekinİftar ve Kırcaali-İftar, 2012: 193).
Zihin yetersizliği olan bireylere yönelik farklı öğretim yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalar
bulunmaktadır. Ancak alanyazında gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında ise artan bekleme süreli
öğretim yöntemi ile gerçekleştirilen uygulamalarda yetersizliği olan bireyler açısından daha az hata oranı
ile sonuçlandığı görülmektedir. Özellikle güvenlik becerisi gibi bir beceri öğretiminde artan bekleme
süreli öğretim yöntemi ile öğretim gerçekleştirildiğinde zaman bağlamında da edindirilen beceri
genellenebilmektedir ve böylece öğrendiği beceriyi toplumsal alanlarda daha bağımsız olarak
gerçekleştirmesine imkan verebilmektedir. Alanyazında artan bekleme süreli öğretim yöntemine ile ilgili
yapılmış olan aşağıdaki çalışmalara ulaşılmıştır (Reichow ve Wolery, 2011, Casey, 2008, Kanbaş, 2002,
Chen vd., 2001, Heckaman vd., 1998, Leung, 1994, Venn ve Wolery, 1992, Wolery vd., 1988, Bennet vd.,
1986, Browder vd., 1981).
Yaya becerilerinin öğretiminde amaç, bağımsızlık olduğundan toplumsal alanlarda karşılaşma ihtimali
olduğu çeşitli yollarda öğretimin planlanmasını göz önünde bulundurmak önemlidir (Horner, vd.,
1985’den akt.; Bambara, vd., 2014: 442). Yaya becerilerine bakıldığında en önemli ve kritik yaya
becerilerinin trafiğin olmadığı uygun zamanda karşıdan karşıya geçme becerisidir ve güvenli şekilde bu
beceriyi gerçekleştirebilmesi için de %100 doğrulukla becerinin öğrenilmesi gerekir (Westling ve Fox,
2004: 466). Artan bekleme süreli öğretim yöntemi ipucu türü ve yoğunluğunda değişiklik yapmadan
öğretilen becerinin zaman bağlamında silikleştirmesine fırsat veren bir yöntem olmasıyla birlikte zaman
olarak ipucu silikleştirildiği için katılımcının tepkisinin de sabit bir süreye bağlı kalmadan zaman
bağlamında gerçekleştirmesini ve genelleyebilmesini kolaylaştırmaktadır. Yaya becerilerinin öğretimi ile
zihin yetersizliği olan bireyler toplumsal ve bağımsız yaşam becerilerinde bağımsızlaşmaya başlayarak
başka birilerinin desteğine duyduğu ihtiyacı azalacaktır ve kaliteli bir yaşama adım atmaları
kolaylaşacaktır.
Bu doğrultuda zihin yetersizliği olan bireylerde yaya becerilerinin öğretiminde artan bekleme süreli
öğretimin etkililiğini araştırılmaktır. Bu amaçla araştırmaya ilişkin aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır;
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1. Artan bekleme süreli öğretimin zihin yetersizliği olan bireylere yaya becerilerinin
kazandırılmasında (arabaların geldiği yöne doğru önce sola sonra sağa tekrar sola bakarak, refüje
geldiğinde önce sağa sonra sola ve takrar sağa doğru bakarak ve yaya geçidi kullanılarak karşıdan
karşıya geçme) etkili midir?
2. Zihin yetersizliği bulunan bireyler öğrendikleri bu beceriyi öğretim sona erdikten 1, 2 ve 4 hafta
sonra sürdürebilirler mi?
3. Zihin yetersizliği olan bireyler öğrendikleri bu beceriyi farklı ortam ve araçlara genelleyebilirler
mi?
4. Zihin yetersizliği olan bireylere bu becerinin öğretimine yönelik ailelerin ve Trafik Uygulama ve
Denetleme Dairesi Başkanlığı’ndan eğitim sürecine katılan polislerin görüşleri nelerdir?

Yöntem
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını uygulamacı, pilot çalışma kapsamındaki öğrenci, uygulama sürecine katılacak
öğrenciler, öğrencilerin aileleri ve polisten oluşturmaktadır. Araştırmada, pilot çalışma kapsamında zihin
yetersizliği olan bir birey, çalışmanın uygulama sürecinde zihin yetersizliği olan üç birey, bu bireylerin
aileleri ve polis olmak üzere toplamda dokuz katılımcı ile çalışılmıştır.
Betül 11 yaşında, zihin yetersizlik tanısı almış, Milli Eğitime bağlı bir ilkokulda kaynaştırma öğrencisi
olarak dördüncü sınıfa devam eden bir öğrencidir ve haftada iki gün özel bir özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezine devam etmektedir. Toplumsal uyum becerileri olarak alışveriş yapılacak alanda isteklerini
uygun bir şekilde ifade eder, toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallara uyar ve yolculuk öncesi
bağımsız olarak arabaya bindiğinde güvenliğini sağlayabilmek için kemer takması gerektiğini bilir.
Akademik olarak basit sözcükleri okur ve yazar, geometrik şekilleri, kavramları, renkleri genel olarak
tanır, söyler ve 1-20 arası ritmik sayar.
İbrahim 10 yaşında zihin yetersizlik tanısı almış, Milli Eğitime bağlı bir ilkokulda özel eğitim sınıfında
dördüncü sınıfa devam eden bir öğrencidir. Haftada iki gün özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine
devam etmektedir. Toplumsal uyum becerileri açısından toplu taşıma araçlarını bağımsız olarak
kullanamamakta, çeşitli toplumsal alanlarda uyulması gereken kuralları bilememekte, fakat
yönlendirildiğinde gerçekleştirebilmekte, bağımsız olarak araca binememekte ve bindiğinde ne yapması
gerektiğini bilememektedir. Akademik olarak genellikle kavramlar üzerinden söyle- göster olarak
çalışılmaktadır. Basit temel çizgileri çizmede sınırlılık göstermektedir. Renkleri gösterip
söyleyebilmektedir. Temel geometrik şekilleri ve bazı basit kavramları göstermesi istendiğinde
gösterebilmektedir.
Yavuz 11 yaşında zihin yetersizlik tanısı almış Milli Eğitime bağlı bir ilkokulda özel eğitim sınıfına devam
eden bir öğrencidir. Haftada bir gün evde akademik derslerle ilgili özel ders almakta ve üç gün özel bir
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam etmektedir. Yavuz toplumsal alanlarda uyması gerektiği
kuralları kısmen gerçekleştirebilmekte, toplu taşıma araçlarını bağımsız olarak kullanamamakta; fakat
yönlendirildiğinde uygun davranabilmektedir. Bununla birlikte alışveriş yapılacak alanlarda uyulması
gereken kurallara uyar.
Tablo.1. Uygulamaya katılan katılımcılar ve özellikleri
Kod İsim

Yaş

Tanı

Betül
İbrahim
Yavuz

11
10
11

Hafif Düzeyde ZY
Hafif Düzeyde ZY
Hafif Düzeyde ZY

Ortam
Araştırmanın başlama düzeyi, toplu yoklama, uygulama ve izleme oturumları Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok zemin katta hazırlanan benzetim (simülasyon) ortamında
gerçekleştirilmiştir. Yol ortamı şeklinde oluşturulan benzetim ortamında; yolun ortasında bir refüj ile ikili
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yol, yolun her iki tarafında kaldırım, yol ortamı oluşturabilmek için iki akülü araba, yaya geçidi, yaya
geçidi işareti bulunacak şekilde ortam hazırlanmıştır. Genelleme oturumları Eskişehir Trafik Tescil Şube
Müdürlüğü’nden alınan izinle ve güvenlikli olacak şekilde belirlenmiş olan Eskişehir Batıkent semtinde
belirlenen yolda gerçekleştirilmiştir. Genelleme oturumunun gerçekleştirildiği ortamda; ortada yaya
kaldırımının olduğu ikili yol, yolun her iki tarafında kaldırım, yolun tek tarafında yolcu durağı, ortada
bulununan yaya kaldırımında küçük ağaçlar, yaya geçidi bulunmaktadır.

Araç-Gereçler
Araştırma sürecinde Aile Katılım Onay Formu, Pekiştireç Belirleme Formu, Beceri Analizi Formu, video
kamera, akülü araba, yaya geçidi, kaldırımlar, yol ortasından geçecek refüj, yaya geçidi işareti, Veri Kayıt
Çizelgesi, Uygulama Güvenirliği ve Gözlemciler Arası Güvenirlik Veri Kayıt Formu, Aile Sosyal Geçerlilik
Veri Kayıt Formu, Öğretmen Sosyal Geçerlilik Formu kullanılmıştır.

Araştırma Modeli
Araştırmada zihin yetersizliği olan bireylere yaya becerilerinin öğretiminde artan bekleme süreli
öğretimin etkililiğini incelemek üzere tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama
evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli her üç
katılımcı üzerinde bağımsız değişkenin etkililiğinin incelendiği bir araştırma modelidir.

Bağımlı ve Bağımsız Değişken
Araştırmanın bağımlı değişkeni tüm bireyler için önemli olduğu kadar zihin yetersizliği olan bireyler için
de önemli becerilerden olan yaya becerisinin kazandırılmasında doğru davranış yüzdesidir. Araştırmanın
bağımsız değişkeni, zihin yetersizliği olan bireylere yaya becerilerini öğretirken artan bekleme süreli
öğretimin etkililiği incelenmektedir.
Tablo.2. Karşıdan Karşıya Geçme Beceri Analizi
Yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçme
1. Yaya geçidinin olduğu alanda bekleyerek arabaların geldiği yöne doğru önce sola sonra sağa tekrar sola
doğru bakar ve beklemeye devam eder.
2. Arabaların gelmediğinden veya uzakta olduğundan emin olduktan sonra yaya geçidini kullanarak karşıdan
karşıya hızlı şekilde geçer
3. Karşı refüje gelir ve bekler
4. Arabaların geldiği yöne doğru sonra önce sağa sonra sola ve tekrar sağa doğru bakar
5. Arabaların gelmediğinden veya uzakta olduğundan emin olduktan yaya geçidini kullanarak karşıdan
karşıya hızlı şekilde geçer
6. Karşıda ki kaldırıma gelir ve durur.

Uygulama Süreci
Araştırmada uygulama süreci; pilot çalışma, başlama düzeyi, toplu yoklama, öğretim, izleme ve
genelleme oturumlarından oluşmaktadır. Uygulama süreci yaklaşık olarak 2 ay sürmüştür. Uygulama
sürecinde tüm oturumlar video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Tüm oturumlar bire-bir öğretim
oturumu şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Başlama düzeyi oturumları
Araştırmanın başlama düzeyi oturumları çalışma kapsamında belirlenmiş olan üç katılımcıyla ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. Başlama düzeyi verileri ard zamanlı olarak kararlı veri elde edilinceye kadar, tek fırsat
yöntemine göre toplanmıştır. Tek fırsat yöntemine göre değerlendirme yapılmıştır fakat katılımcı yanlış
yaptığı basamakta durdurulmadan devam etmesine fırsat verilmiştir. Beceri analizi basamaklarını
gerçekleştirmesi için bireye hedef uyaran sunulmuştur (... karşıdan karşıya geç). Katılımcının beceri
analizindeki basamaklarda yanlış yaptığı basamaktan itibaren (-) olarak işaretlenmiştir fakat katılımcının
devam etmesine fırsat verilmiştir ve son basamakla birlikte değerlendirme sonlandırılmıştır. Elde edilen
verilere göre doğru tepki yüzdesi hesaplanmıştır ve doğru tepki yüzdesi grafiğe işaretlenmiştir.
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Toplu yoklama oturumları
Araştırmada belirlenen tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu
yoklama modeli gereği birinci katılımcıyla uygulamada kararlı veri elde edildikten sonra tüm katılımcılar
için toplu yoklama oturumu düzenlenmiştir. Toplu yoklama için de üç oturum üst üste kararlı veri elde
edildikten sonra ikinci katılımcıyla uygulamaya başlanmıştır. Birinci katılımcıyla uygulanan süreç ikinci
katılımcıyla tekrar edilmiştir. Öğretimde ölçüt karşılanıp kararlı veri elde edildikten sonra sadece iki
katılımcı ile son toplu yoklama oturumu gerçekleştirilmiştir ve süreç sonlandırılmıştır. Toplu yoklama
oturumları başlama düzeyinde olduğu gibi gerçekleştirilmiştir ve doğru tepki yüdesi hesaplanmıştır.
Öğretim oturumları
Başlama düzeyinde kararlı veri elde edildikten sonra ilk katılımcıyla öğretime başlanmıştır. Öğretim
süreci katılımcıların yaya geçidinden karşıdan karşıya geçme becerisi için artan bekleme süreli öğretim
yöntemi kullanılarak simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Öğretim oturumları, hafta içi iki gün birer
oturum ve hafta sonu iki gün 3 oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Öğretim oturumları şu şekilde gerçekleştirilmiştir; öğretim oturumlarına başlamadan önce ortamda
gerekli düzenlemeler yapılmıştır ve gerekli olan araç gereçler hazır bulundurulmuştur. Öğretim
oturumları sıfır saniyeli ve artan bekleme süreli öğretim oturumları (2, 4, 6 sn) şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
a) Sıfır saniye bekleme süreli öğretim oturumları; Sıfır saniye bekleme süreli öğretim
uygulamasına başlamadan önce katılımcının çalışma alanında beklemesi sağlanmıştır. Çalışmaya
başlarken katılımcının çalışmaya dikkati toplandıktan sonra “... bugün seninle karşıdan karşıya geçmeye
çalışacağız. Benimle güzel bir şekilde çalışırsan … (belirlenen pekiştireç sunularak- ilk iki katılımcı için çizgi
film, son katılımcı için de alandaki arabaları kullanma) yapabiliriz” denilmiştir. “Şimdi hazırsan
başlayalım.” denilmiştir ve katılımcının da hazır olduğuna dair vermiş olduğu tepki ile çalışmaya
başlanmıştır. Katılımcıya “karşıdan karşıya geç” hedef uyaranı sunulmuştur. Ardından kontrol edici ipucu
olan kısmi fiziksel ipucu, model olma ve sözel ipucu” kullanılarak önce kaldırımda bekliyoruz ve arabanın
geldiği yöne doğru önce sola, sonra sağa ve tekrar sola doğru bakıyoruz” denilerek basamak
gerçekleştirilmiştir ve katılımcının da belirlenen yanıt aralığı içinde (üç saniye) davranışı gerçekleştirmesi
beklenmiştir. Ardından ikinci basamağa geçilmiştir.
Beceri analizindeki ikinci basamak için katılımcıya araba gösterilerek “araba uzakta ve gelmediği için”
ardından yol gösterilerek “karşıdan karşıya geçebiliriz” denilmiştir. Katılımcının koluna fiziksel ipucu
kullanılarak karşıdan karşıya geçmesi için kontrol edici ipuçları sunulmuştur. Katılımcı belirlenen yanıt
aralığı içerisinde “3 saniye” davranışı gerçekleştiremediği takdirde, kontrol edici ipucu sunularak
katılımcının davranışı gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Doğru tepki göstermesiyle karşıdan karşıya
geçilmiştir. Beceri analizinin üçüncü basamağı olan “karşı refüje gelir ve bekler” basamağı için katılımcıya
“evet geldik ve bekliyoruz” denilerek sözel ipucu ve model olma kontrol edici ipucuyla birlikte, katılımcı
kolundan tutularak fiziksel yardımda bulunulmuştur. Kalan üç basamak da aynı şekilde hedef uyaran
sunulup ardından kontrol edici ipucu sunularak ve katılımcının belirlenen yanıt aralığı içinde beceri
analizindeki basamağı gerçekleştirmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
b) Artan bekleme süreli öğretim oturumları: sıfır saniye bekleme süreli öğretim oturumlarında
olduğu gibi katılımcının dikkati çekilerek ve çalışma sonunda kazanacağı pekiştireç sunularak çalışmaya
başlanmıştır. Katılımcıya “karşıdan karşıya geç” hedef uyaranı sunulmuştur. Tüm katılımcılar hedef
uyarandan sonra hemen geçme davranışını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Fakat becerinin doğası
gereği tehlikeli bir beceri olmasından dolayı tüm artan bekleme süreli öğretim oturumlarında ilk
basamak sıfır saniye şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sıfır saniye süreli öğretim oturumunda olduğu gibi ilk
basamakta hedef uyrandan hemen sonra “önce kaldırımda bekliyoruz ve arabanın geldiği yöne doğru
önce sola, sonra sağa ve tekrar sola doğru bakıyoruz” denilerek, katılımcı kaldırımdan inme davranışını
gösterdiği için kolundan tutarak ve sonrasında el ile önce sol, sağ ve tekrar sol gösterilerek ve bakması
sağlanarak kontrol edici ipucu sunulmuştur. Katılımcıların kaldırımda bekleme davranışı ve arabaların
geldiği yöne bakma davranışı için davranış gerçekleştikten sonra “evet kaldırımda bekledin, önce sola
baktın, sağa baktın ve tekrar sola baktın” denilerek pekiştirilmiştir. Ardından katılımcının beceri
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 209

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

analizinin ikinci basamağını “arabaların gelmediğinden veya uzakta olduğundan emin olduktan sonra
yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya hızlı şekilde geçer” gerçekleştirmesi için iki saniye beklenmiştir.
Basamak gerçekleştirildiğinde evet harikasın araba uzakta olduğu için geçebilirsin denilmiştir. Eğer yanlış
yaparsa veya tepkide bulunmazsa iki saniye sonunda kontrol edici ipucu “arabamız uzakta gelmiyor”
denilerek, arabanın geldiği yön gösterilerek ve ardından yaya geçidi gösterilerek “karşıya geçebiliriz”
diyerek ve koluna dokunarak yanıt aralığı içinde “üç saniye” katılımcının tepkide bulunması sağlanmıştır.
Katılımcı tepki gösterdikten sonra beceri analizinin diğer basamağına geçilmiştir.
Beceri analizinin üçüncü basamağı olan “karşı refüje gelir ve bekler” basamağı için katılımcı kaldırıma
gelir ve beklerse “evet geldik ve bekliyoruz” denilerek sözel ipucu ve model olma kontrol edici ipucu
sunulmuştur. Bu basamak yanlış gerçekleştirildiğinde yani katılımcı kaldırımdan inmeye çalıştığında
kolundan hafifçe tutularak (kısmi fiziksel ipucu) ve “kaldırımda bekliyoruz” denilerek (sözel ipucu ve
model olma) kontrol edici ipucu sunulmuştur.
Kalan üç basamak da aynı şekilde hedef uyaran sunulup bekleme süresi olarak belirlenen süre kadar
beklenip ardından kontrol edici ipucu sunularak ve katılımcının belirlenen yanıt aralığı içinde beceri
analizindeki basamağı gerçekleştirmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Öğretim oturumları aynı şekilde
gerçekleştirilerek ve %32 ölçütünü karşılayıncaya kadar iki saniye bekleme süreli öğretim, %64 ölçütünü
karşılayıncaya kadar dört saniye bekleme süreli öğretim ve %100 ölçütünü karşılayıncaya kadar altı
saniye bekleme süreli öğretim şeklinde artan bekleme süreli öğretim olarak gerçekleştirilmiştir.
Genelleme oturumları
Genelleme oturumları, katılımcıların kazandığı yaya becerilerinden olan karşıdan karşıya geçme
becerisini bağımsız olarak gerçek ortama genelleyip genelleyemediğini belirleyebilmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Beceri katılımcı açısından tehlike oluşturabileceği için genelleme oturumu yarıyapılandırılmış ortamda son-test olarak gerçekleştirilmiştir. Genelleme oturumları Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü’nden alınan izinle ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden iki polis ile birlikte
Eskişehir Batıkent Semtinde belirlenen alanda gerçek ortamda gerçekleştirilmiştir. Genelleme
oturumları, başlama düzeyi oturumları gibi gerçekleştirilmiştir. Genelleme son-test oturumu başlama
düzeyinde olduğu gibi tek fırsat yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerde doğru tepki
sayısı toplam basamak sayısına bölünüp, sonucun yüz ile çarpılmasıyla doğru tepki yüzdesi
hesaplanmıştır.
İzleme oturumları
İzleme oturumları katılımcılarla çalışma bittikten 1, 2, ve 4 hafta sonra toplanacak şekilde planlanmıştır.
Fakat birinci katılımcıylaa öğretim tamamlandıktan 2, 3 ve 5 hafta sonra izleme verisi toplanmıştır. İkinci
katılımcının sergilediği problem davranışlardan dolayı izleme verisi toplanamamıştır. Üçüncü katılımcı ile
1, 2 ve 4 hafta sonra izleme verisi toplanmıştır. İzleme oturumları da başlama düzeyi oturumları gibi
gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Toplanması
Araştırma süreciyle ilgili olarak üç tür güvenirlik verisi toplanmıştır. Bunlar: etkililik verisi, güvenirlik verisi
ve sosyal geçerlik verisidir.
Etkililik verisi
Çalışma kapsamında etkililik verilerini belirleyebilmek için başlama düzeyi, toplu yoklama, öğretim,
izleme ve genelleme oturumlarında elde edilen verilere göre beceri analizi kayıt formu kullanılarak
toplanmıştır. İpucundan önceki doğru tepkiler forma doğru tepkiler, diğer tepkiler ise yanlış tepki olarak
işaretlenmiştir. Elde edilen veriler “doğru tepki sayısı/ toplam tepki sayısı x 100” formülü ile
hesaplanmıştır. Sonuçlar ilerleyen bölümlerde yüzde olarak grafikle verilmektedir.
Güvenirlik verileri
Güvenirlik verisi için uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik veri analizi yapılmıştır.
Uygulama güvenirliği “Gözlenen uygulamacı davranışı/ Planlanan uygulamacı davranışı x 100” formülü
kullanarak hesaplanmıştır (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2012: 94). Gözlemciler arası güvenirlik verisi ise
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“Gözlemciler arası görüş birliği/ Görüş birliği + Görüş ayrılığı x 100” formülü kullanılarak hesaplanmıştır
(Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2012: 94). Yansız atama ile seçilen her bölümün %30’u uygulama güvenirliği
veri kayıt formuna göre uygulama güvenirliği analizi verisi toplanmıştır. Her üç katılımcı için elde edilen
uygulama güvenirliği verilerine bakıldığında ise Betül için %99, İbrahim için %99 ve yavuz için %100
olarak hesaplanmıştır. Gözlemciler arası görüş birliği verilerine bakıldığında ise Betül için %85, İbrahim
için %100 ve Yavuz için %100 olarak hesaplanmıştır.
Sosyal geçerlik verileri
Sosyal geçerlik verisi, çalışmanın etkililiği, çalışılan becerinin önemi ve çalışma ile ilgili düşüncelerini
değerlendirebilmek amacıyla evet-hayır şeklinde altı soru ve üç açık uçlu soru olmak üzere toplamda
dokuz sorudan oluşan anne-baba sosyal geçerlik formu ailelerle yapılan görüşme ile, dört evet/ hayır ve
iki açık uçlu sorudan oluşan polis sosyal geçerlik soru formu ise sadece bir polis memurunun katılmayı
kabul etmesi ile tek bir polis ile görüşülerek toplanmıştır.

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde zihin yetersizliği olan bireylere yaya becerisinin öğretiminde artan bekleme
süreli öğretim yöntemi kullanılmasıyla ilgili etkililik, kalıcılık, genelleme ve sosyal geçerlik ile ilgili
bulgulara yer verilmektedir.

Etkililik Bulguları
Araştırmaya katılan katılımcıların yaya geçidinden karşıdan karşıya geçme becerisinde artan bekleme
süreli öğretim yöntemi ile sunulan öğretime ilişkin bulgular Şekil 1’de yer almaktadır. Araştırma ile ilgili
genelleme bulguları ise Şekil 2’de yer almaktadır.
Betül’ün yaya geçidinden karşıdan karşıya geçme becerisi ile ilgili başlama düzeyi, uygulama, toplu
yoklama ve izleme bulguları Şekil 1’ de gösterilmektedir. Betül başlama düzeyi oturumlarında üç
oturumda üst üste %0 doğru tepki göstermektedir. Betül ile seçilen yöntem gereği başlama düzeyi
dışında üç toplu yoklama oturumu gerçekleştirilmiştir. Bu toplu yoklama oturumları öğretim
tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Betül’ün toplu yoklamalarda %100 doğru tepki göstererek
beceriyi edindiği görülmektedir. Betül’ün öğretim uygulaması 12 öğretim oturumunda tamamlanmıştır.
Bu oturumlarda sıfır saniye süreli birinci öğretim oturumunda doğru tepki yüzdesi %16 olarak
bulunmuştur. İki saniye bekleme süreli öğretim oturumlarında ikinci öğretim oturumu %33, üçüncü
öğretim oturumu %33, dördüncü öğretim oturumunda %50 olarak bulunmuştur. Dört saniye bekleme
süreli öğretim oturumunda beşinci öğretim oturumunda %66, altıncı öğretim oturumunda %66, yedinci
öğretim oturumunda %66 olarak bulunmuştur. Altı saniye bekleme süreli öğretim oturumunda ise
sekizinci öğretim oturumunda %66, dokuzuncu öğretim oturumunda %83, 10. öğretim oturumunda
%100, 11. öğretim oturumunda %100 ve 12. öğretim oturumunda %100 olarak bulunmuştur. Öğretim
uygulamasında üç oturum ardarda %100 doğru tepkide bulunarak beceriyi edindiği görülmektedir.
Öğretim oturumları toplamda 17 dk. sürmüştür. İzleme oturumları öğretim tamamlandıktan 2, 3 ve 5
hafta sonra gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen izleme oturumlarında Betül %100 doğru tepkide
bulunmuştur.
İbrahim başlama düzeyi oturumlarında üç oturumda üst üste %0 doğru tepki göstermektedir. İbrahim ile
iki toplu yoklama oturumu gerçekleştirilmiştir. İbrahim öğretim uygulamasını 14 öğretim oturumunda
tamamlamıştır. Bu oturumlarda sıfır saniye süreli birinci öğretim oturumunda doğru tepki yüzdesi %16
olarak bulunmuştur. İki saniye bekleme süreli öğretim oturumlarında ikinci öğretim oturumu %33,
üçüncü öğretim oturumu %50, dördüncü öğretim oturumunda %50 olarak bulunmuştur. Dört saniye
bekleme süreli öğretim oturumunda beşinci öğretim oturumunda %33, altıncı öğretim oturumunda %66,
yedinci öğretim oturumunda %83, sekizinci öğretim oturumu %83 olarak bulunmuştur. Altı saniye
bekleme süreli öğretim oturumunda ise dokuzuncu öğretim oturumunda %83, 10. öğretim oturumunda
%83, 11. öğretim oturumunda %83, 12. öğretim oturumunda %100, 13. öğretim oturumunda %100 ve
14. öğretim oturumunda %100 olarak bulunmuştur. Öğretim uygulamasında üç oturum %100 doğru
tepkide bulunarak beceriyi edindiği görülmektedir. Öğretim oturumları toplamda 15 dk. sürmüştür.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 211

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Yavuz ile başlama düzeyi oturumları ile birlikte üç toplu yoklama oturumu gerçekleştirilmiştir. Yavuz
öğretim uygulamasını 10 öğretim oturumunda tamamlamıştır. Bu oturumlarda sıfır saniye süreli birinci
öğretim oturumunda doğru tepki yüzdesi %0 olarak bulunmuştur. İki saniye bekleme süreli öğretim
oturumlarında ikinci öğretim oturumu %33, üçüncü öğretim oturumu %66, dördüncü öğretim
oturumunda %83 olarak bulunmuştur. Dört saniye bekleme süreli öğretim oturumunda beşinci öğretim
oturumunda %100, altıncı öğretim oturumunda %100, yedinci öğretim oturumunda %100 olarak
bulunmuştur. Altı saniye bekleme süreli öğretim oturumunda ise sekizinci öğretim oturumunda %100,
dokuzuncu öğretim oturumunda %100, 10. öğretim oturumunda %100 olarak bulunmuştur. Yavuz’un
öğretim uygulamasında üç oturum %100 doğru tepkide bulunarak beceriyi edindiği görülmektedir.
Öğretim oturumları toplamda 10 dk. sürmüştür. İzleme oturumları öğretim tamamlandıktan 1, 2 ve 4
hafta sonra gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen izleme oturumlarında Yavuz %100 doğru tepkide
bulunmuştur.
Betül, İbrahim ve Yavuz’un Yaya Geçidinden Karşıdan Karşıya Geçme Becerisine İlişkin Genelleme
Bulguları
Çalışmanın genelleme oturumları farklı ortamda yapılmıştır. Çalışma simülasyon ortamında
gerçekleştirildiği için genelleme oturumu yarı-yapılandırılmış gerçek ortamda gerçekleştirilmiştir. Beceri
katılımcılar açısından tehlike oluşturabileceği için genellemenin ön-test oturumu gerçekleştirilememiştir.
Sadece son-test oturumu uygulanmıştır. Genelleme ortamı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Birimi’nden
görevlendirilen bir polis memuru eşliğinde belirlenen güvenli ortamda alınmıştır. Genelleme son-test
ortamı için Eskişehir Batıkent semti belirlenmiştir. Grafiğe bakıldığında öğretim oturumlarından sonra
gerçekleştirilen genelleme oturumlarında Betül’ün % 100, İbrahim’in %100 ve Yavuz’un da % 100 olarak
doğru tepki verdiği görülmektedir. Katılımcıların hedeflenen beceriye yönelik son-test bulguları Şekil
2’de gösterilmektedir.
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40
20
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Yavuz

Şekil.2. Betül, İbrahim ve Yavuz’un yaya becerisi genelleme son-testine ilişkin doğru
tepki yüzdeleri

Sayfa 212

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

BD

U

TY

U

TY

U

TY

İ

Şekil.1. Betül, İbrahim ve Yavuz’un yaya becerisine yönelik doğru tepki yüzdeleri (B.D.
Başlama Düzeyi, U: Uygulama, T.Y: Toplu Yoklama, İ:İzleme)
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Sosyal Geçerlik Bulguları
Araştırmada artan bekleme süreli öğretim yöntemi kullanılarak simülasyon ortamında yaya becerisinin
öğretimine yönelik katılımcıların ailelerinden ve genelleme son-test sürecine katılan polis memurundan
hedeflenen beceri, becerinin öğretim ortamı ve becerinin önemi ile ilgili sosyal geçerlik verisi
toplanmıştır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından aileler ve polis memuru için kapalı ve açık uçlu soruların
yer aldığı sosyal geçerlik veri toplama formları oluşturulmuştur. Formlar sosyal geçerlik verisinin elde
edileceği katılımcılarla görüşülerek doldurulmuştur.
Katılımcıların ailelerinden elde edilen sosyal geçerlik bulguları
Ailelerin öğretilen becerinin önemli olduğunu, çocuklarının çalışmaya katılmasından memnun
kaldıklarını, öğretilen beceri ile çocuklarının toplumsal yaşama uyum sağlayabilecekleri yönünde olumlu
görüş bildirmişlerdir. Ayrıca, çocuklarının buna benzer başka çalışmalara da katılmasını istediklerini,
çalışmanın daha önceden de verilen bilgilendirmeye bağlı kalınarak yürütüldüğünü ve çalışma sürecinde
herhangi bir sorularının olmadığını fakat olduğu takdirde yanıt bulabileceklerini düşündüklerini ifade
etmişlerdir. Tüm katılımcının ailelerinin çalışmayla ilgili ifadelerine bakıldığında katılımcıların genellikle
sağa sola bakma davranışlarını aileleriyle paylaştıkları ve birinci ve üçüncü katılımcıların aileleri yapılan
çalışma sürecinde çocuklarının mutluluk duydukları ve bunun da ailelerini daha çok mutlu ettiği
sonucuna ulaşılmıştır. Ailelerin çalışma süreciyle ilgili verdikleri cevapların genellikle olumlu yönde
olduğu görülmektedir.
Polis memurundan elde edilen sosyal geçerlik bulguları
Formda yer alan kapalı uçlu sorulara bakıldığında, genel olarak polis memurunun çalışmada seçilen
becerinin önemli olduğunu ve seçilen becerinin öğretilmesinin de öğrenci açısından önemli olduğunu
düşündüğü görülmektedir. Ayrıca yaya becerisinin kazandırılması ile bireylerin toplumsal yaşama daha
uyumlu katılabileceğini ve son olarak da bu beceriyi kazanmış olan bireylerin okula gidiş ve gelişlerinin
kolaylaşacağını düşündüğünü ifade etmiştir. Çalışma ile ilgili olumlu ve olumsuz olarak gördüğünüz
noktaları birkaç cümle ile açıklayabilir misiniz?” sorusuna olumlu olarak, “Yapmış olduğunuz çalışma
sonucunda bireyin kazandığı trafik bilincine bakılırsa gayet başarılı bir çalışma olduğu görülüyor.”
yanıtını vermiştir. “Olumsuz olarak da bir düşüncem bulunmamaktadır.” şeklinde düşüncelerini ifade
etmiştir. Polis memurunun çalışma ile ilgili görüşlerine bakıldığında genel olarak görüşünün olumlu
yönde olduğu görülmektedir.

Tartışma ve Öneriler
Zihin yetersizliği olan bireylerle gerçekleştirilen bu araştırmada yaya becerisinin öğretiminde artan
bekleme süreli öğretim yönteminin etkililiği, sürdürülebilirliği ve genellenebilmesi üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Ayrıca araştırmanın katılımcılarının ailelerinden ve genelleme son-test aşamasına katılan
polis memurundan, hedeflenen becerinin işlevselliği ve araştırma sonucu ile ilgili olumlu ve olumsuz
görüşleri alınarak araştırmanın sosyal geçerliği belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara, bakıldığında çalışmaya katılan tüm katılımcıların yaya
geçidinden karşıdan karşıya geçme becerisini edindikleri görülmektedir. Araştırmanın öğretim sonrası
verileri ile başlama düzeyi verileri karşılaştırıldığında, öğretim sonrasında arabaların geldiği yöne bakma
davranışını kazanarak ve tüm basamakları bağımsız olarak gerçekleştirerek karşıdan karşıya geçme
becerisini edindikleri görülmektedir. Katılımcıların edindikleri bu beceriyi sürdürebilirliklerine
bakıldığında ise ikinci katılımcı ile üçüncü toplu yoklama oturumu ve izleme oturumları
gerçekleştirilemediğinden ikinci katılımcı dışında diğer katılımcıların karşıdan karşıya geçme becerisini
öğretim oturumları tamamlandıktan birkaç hafta sonra da sürdürebildikleri görülmektedir. Genelleme
ön-test oturumu becerinin tehlikeli bir beceri olmasından dolayı gerçekleştirilememiştir, dolayısıyla
yalnızca son-test oturumu gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların bu beceriyi farklı ortama genelleyebildikleri
görülmektedir. Araştırmadan elde edilen sosyal geçerlik bulgularına bakıldığında ise, araştırmaya katılan
zihin yetersizliği olan katılımcıların ailelerinin ve polis memurunun çalışma ile ilgili görüşlerinin olumlu
yönde olduğu görülmektedir.
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Araştırma bulgularına bakıldığında, zihin yetersizliği olan bireylerin yaya becerisini edindikleri
görülmektedir. Alanyazındaki diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, diğer çalışmaların bulguları, bu
çalışmada elde edilen bulgularla tutarlılık göstermektedir (Anastasia, 2010; Bağımsızlığa Yol Verin
Projesi, Proje no: TR2009/0135.01-04/169; Batu, vd., 2004; Branham, vd., 1999; Collins, vd., 1993;
Colozzi ve Pollow, 1984; Harriage, vd., 2016; Hawkins, 2016; Honsberger, 2015; Josman, vd., 2008;
Kelley, vd., 2013; Mechling ve Seid, 2011; Page, vd., 1976). Bununla birlikte, yaya becerisinin ediniminde
kullanılan artan bekleme süreli öğretim yönteminin etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Alanyazında
artan bekleme süreli öğretim yöntemi ile ilgili yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırıldığında sonuçların
tutarlılık gösterdiği görülmektedir (Bennet vd., 1986; Browder vd., 1981; Casey, 2008; Chen vd., 2001;
Heckaman vd., 1998; Kanbaş, 2002; Leung, 1994; Reichow ve Wolery 2011; Venn ve Wolery 1992;
Wolery vd., 1988).
Yukarıda belirtilen noktaların yanı sıra, araştırma sürecine katılan katılımcılar, seçilen beceri, ortam ve
seçilen yönteme bağlı olarak bazı noktaların tartışılması gerekmektedir.
Tartışılması gereken noktalardan ilki, pilot çalışma sonucunda belirlenen 7 basamaktan oluşan beceri
analizi basamaklarının ilk katılımcı ile çalışmaya başlandıktan sonra 6 basamak olarak değiştirilmesidir.
Bunun nedeni ise uygulama oturumlarında katılımcının kaldırımda bekleme ve arabanın geldiği yöne
doğru bakma davranışını tek bir basamakta gerçekleştirdiğinde öğrenebilmesidir.
Çalışmanın üzerinde durulması gereken ikinci noktası ise becerinin edinim sürecinde tüm artan bekleme
süreli öğretim oturumlarında beceri analizinin ilk basamağının sıfır saniye olarak gerçekleştirilmesidir.
Bunun nedeni olarak ise katılımcılara hedef uyaran sunulduktan hemen sonra kaldırımdan inme
davranışı göstermeleri ve bunun da gerçek ortama genellediklerinde tehlike oluşturma ihtimalidir.
Üçüncü bir nokta ise, ikinci katılımcı ile üçüncü toplu yoklama oturumlarının ve izleme oturumlarının
gerçekleştirilememesidir. Bunun nedeni olarak ise katılımcının ortama dair problem davranış sergilemesi
gösterilebilir. Tartışılması gereken son nokta ise tüm katılımcılarla genelleme ön-test oturumunun
gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Katılımcıların karşıdan karşıya geçerken arabalara bakmadan geçmeye
çalışmasından ve bu durumda tehlike ile karşılaşma ihtimallerinin yüksek olmasından dolayı gerçek
ortamda genelleme verilerinin sadece son-test oturumunda toplanmasına karar verilmiştir.
Araştırma süreci ve ortam ile ilgili tartışılması gereken noktalardan ilki; katılımcıların okul ve özel bir özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam etmelerinden dolayı çalışma günleri ile ilgili yaşanan
belirsizliktir. Belirtilen noktaların yanı sıra, hazırlanan simülasyon ortamının üniversitede olmasından
dolayı çalışma esnasında ortamda bazen fazla ses olması gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilmiştir.
Diğer bir konu ise ortamda araba olarak kullanılan akülü arabaların özellikle üçüncü katılımcının oldukça
dikkatini çekiyor olmasıdır. Bu durum da araştırma sürecinde üçüncü katılımcı için pekiştireç olarak
kullanılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte katılımcı için gerçek araba figürünü temsil edip etmediği
tartışılabilir.
Bu araştırma ile elde edilen etkililik, kalıcılık ve genelleme bulgularına bakıldığında alanyazında da
görülen zihin yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşamda güvenliklerini sağlayabilmek ve bağımsız
olarak var olabilmenin ön koşulu sayılan yaya becerisini kazandıkları ve genelleyebildikleri
görülmektedir. Bununla birlikte, gerçekleştirilen bu çalışmayla ailelerin çocuklarının kendini daha iyi
hissetme, bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmesi için bir adım olan yaya becerisini kazanmalarına
dair isteklerini karşılama konusunda olumlu bir sonuca ulaşılmıştır.
Bu araştırmada a) katılımcılarının sadece hafif düzeyde zihin yetersizliği olan bireylerden oluşması, b)
oturum saatlerinin katılımcılara göre belirlenmesinden dolayı belli bir saatte gerçekleştirilememiş
olması, c) yaya becerisinin içinde barındırdığı olası tehlike durumundan dolayı araştırmada genelleme
ön-test oturumunun gerçekleştirilememiş olması, d) araştırma sürecinde öğretim sürecininn sonuna
doğru ikinci katılımcının ortama ve uygulamacıya dair problem davranış sergilemesi, e) üçüncü katılımcı
ile akülü arabaların dikkatini çekmesinden dolayı pekiştireç olarak kullanılmasının katılımcı açısından
gerçek bir araba figürü temsil edip etmediği, f) araştırmanın gerçekleştirilmesinde hazırlanan ortamda
bazen fazla ses olması ve bu durumun katılımcıların dikkatini dağıtıyor olması,araştırmanın sınırlılıklarını
oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre alanda çalışan öğretmenlere ve diğer
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uygulamacılara, tüm yetersizlik grubundaki bireylere bu becerilerin kazandırılması için sınıf ortamında da
benzer ortam oluşturularak öğretim süreci gerçekleştirilmesine yönelik öneride bulunulabilir. Bununla
birlikte müfredatta güvenlik becerilerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi için amaçlar
yerleştirilebilir. Öğretmenler ve diğer uygulamacıların bireyler açısından risk oluşturabilecek toplumsal
alanlarda farklı beceriler için (farklı alanlarda yaya becerisinin öğretimi, bankamatikten para çekme, vb.,)
simülasyon ortamı hazırlayarak öğretim gerçekleştirebilirler. Öğretmenler bu beceriye yönelik ailelere bir
öğretim paketi hazırlayabilir ve hazırlanan öğretim paketlerinin nasıl uygulanacağına dair ailelerle
öğretim gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte alanda çalışan araştırmacılar ise; araştırmanı farklı düzeyde
zihin yetersizliği bulunan, OSB’li ve Gelişimsel Yetersizliği bulunan bireylerle gerçekleştirilmesi, farklı
alanlarda (ışıklı ortamda yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçme, üst geçidi kullanarak karşıdan
karşıya geçme, yaya geçidi olmayan ortamda karşıdan karşıya geçme) öğretim gerçekleştirilmesi, tüm
oturumların gerçek ortamda gerçekleştirileceği çalışma gerçekleştirildiği, farklı öğretim yöntemlerinin
kullanılacağı araştırma gerçekleştirildiği, yaya becerisinin kazandırılmasında ailelerin çocuklarına bu
beceriyi kazandırması için aile öğretim paketi hazırlanacağı araştırmalar desenlendiği ve yaya becerisinin
kazandırılmasında akran öğretiminin etkililiğini değerlendirileceği araştırmalar desenleyebilirler.
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Varol, N. (2007). Beceri öğretimi ve özbakım becerilerinin kazandırılması. (3.basım) Ankara: Kök Yayıncılık.
Venn, M. L., Wolery, M. (1992). Using Progressive Time Delay in Arts/Crafts Activities To Teach Peer Imitation to Preschoolers
with Disabilities.
West, M. D., Witting, K., & Barrett, V. Z. (2012). Travel and mobility training. Wehman, P ve Kregel, J. (Ed.), Functional Cirriculum
for Elementary and Secondary Students with Special Needs içinde (3. Basım, 333-350), United States of America, Texax:
Pro-ed an Internatıonal Publisher.
Westling, D. L., Fox, L. (2000). Teaching studentswith severe disabilities. United States of America: Prentice-Hall, Inc.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 217

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017
Westling, D., L. Fox, L. (2004). Teaching students with severe disabilities. (3. Basım). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
Wolery, M., Gast, D. L., Kirk, K., & Schuster, J. (1988). Fading extra-stimulus prompts with autistic children using time
delay. Education and Treatment of Children, 29-44.
Yeaton, W. H., Bailey, J. S. (1978). Teaching pedestrian safety skills to young children: an analysis and one-year follow
up. Journal of Applied Behavior Analysis, 11(3), 315-329.

Sayfa 218

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

1789-1861 YILLARI ARASINDA OSMANLI DEVLETİNDE EĞİTİM
Özgür YILDIZ
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgurzyz@gmail.com
ÖZET
Osmanlı son dönemi; gerilemenin hissedildiği, hızlandığı ve toprak kayıpları ile birlikte Osmanlı Devleti’nin dış
güçlerin etkisine girdiği süreç olarak tanımlanabilir. III. Selim ile etkisini daha yoğun bir şekilde hissettiren bu
süreçte Osmanlı Sultanları gerilemeyi durdurabilmek için hep çözüm arayışı içinde olmuşlardır. Sorunlar tespit
edilmiş, çözüm için öneriler sunulmuş fakat uygulama konusunda etkisiz kalınmıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılması
ve yok olması da bu söylemin açık ispatıdır. Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürememesinin birçok sebebi vardır.
Bunlardan hangisi söylense en önemlisi o sebep gibi görünür. Bilinen gerileme nedenlerinin hepsinin birbiriyle
ilişkisi vardır. Yusuf Akçura; “Osmanlı Devleti’nin Dağılma Amillerini” eserinde net bir şeklide ortaya koymuş ve
sonrasından gelenlerde büyük oranda onaylamıştır. Yalnız eğitim konusunda çağı yakalayamamanın sıkıntısı da
kanaatimce Osmanlı Ülkesi üzerinde büyük etkiye sahip olmuştur. Maarifin önemli etkisi maalesef Osmanlı
Devleti’nde geç anlaşılmıştır. Eğitim kurumları yenileşme dönemine kadar sadece medreseler, mahalle mektepleri
ve Sultan Selim Han Salis tarafından yaptırılan Mekatib-i Askeriyeden ibarettir. Maarif Salnamesinden alınan
bilgiye bakıldığında da anlaşılan şudur ki; III. Selim’e kadar maarif le ilgili veya dünyadaki üniversiteleşme ile ilgili
büyük bir adım atılmamıştır. III. Selim döneminde de sadece askeri bir okul açılmış. Savaşlarda yaşanan
başarısızlıkların sebebi araştırılmış ve Osmanlı modernleşmesi askeri alana kaymıştır. Maarifin modern manada
gelişmesi de II. Mahmut döneminde olmuştur. Bu çalışmada III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecit döneminde
eğitimde yapılan modernleşme hareketi incelenmeye çalışılmıştır. Batı tarzı eğitim kurumlarının Osmanlı Devletine
girişi ve Osmanlı Modern eğitim sisteminin ilk oluşum aşmaları kısa bir şeklide incelenmiştir. Sıbyan mekteplerinin,
rüştiyelerin ve öğretmen okullarının kuruluşu hakkında kısa bilgiler verilerek tarihsel süreç bir özet şeklinde
açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: III. Selim, II. Mahmut, Osmanlı Devleti, eğitim

1789-1839 Döneminde Osmanlı Devletinde Eğitim
1789-1839 yılarında Osmanlı Devletinde başta bulunan padişahlar III. Selim ve II. Mahmut’tur. İki
padişahta yeniliklere açık ve Batı tarzı modernleşmeyi benimseyen liderlerdir. III. Selim dönemi Nizam-ı
Cedit dönemi olarak adlandırılmaktadır. Padişah III. Selim Fransa’nın da etkisiyle batı tarzı
modernleşmenin taraftarı olmuştur. Yakınçağın başlarında Osmanlı Devleti’nin eğitimi kuruluş
zamandaki eğitimi muhafaza etmekteydi. İlköğretim mekteplerde yükseköğretim medreselerde
sürdürülmektedir. Orta öğretim kurumları mevcut değildi. (Karal; 1995: 69)
Maarifin önemli etkisi maalesef Osmanlı Devleti’nde geç anlaşılmıştır. Eğitim kurumları yenileşme
dönemine kadar sadece medreseler, mahalle mektepleri ve Sultan Selim Han Salis tarafından yaptırılan
Mekatib-i Askeriyeden ibarettir.( 1898 Yılı Maarif Salnamesi: 16.)
Maarif Salnamesinden alınan bilgiye bakıldığında da anlaşılan şudur ki; III. Selim’e kadar maarif le ilgili
veya dünyadaki üniversiteleşme ile ilgili büyük bir adım atılmamıştır. III. Selim döneminde de sadece
askeri bir okul açılmış. Savaşlarda yaşanan başarısızlıkların sebebi araştırılmış ve Osmanlı modernleşmesi
askeri alana kaymıştır. Maarifin modern manada gelişmesi de II. Mahmut döneminde olmuştur.
Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile birlikte Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri hız kazanmıştır. II.
Mahmut her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli ıslahatlar yapmıştır. Sıbyan mektepleri
zorunlu hale getirilmiş, Rüşdiyeler açılmış, Mekâtib-i Tıbbiye, Mekâtib-i Harbiye açılmıştır. Daha önemlisi
Divan-ı Hümayun’un kaldırılmasıyla birlikte modern anlamda bakanlıklar oluşturulmuştur. 1838 yılında
Meclis-i Umur-u Nafia, Osmanlı Devleti’ndeki eğitim işleriyle ilgilenmeye başladı. Asıl işi ekonomi
alanındaki işler olmasına rağmen bu kurum ile birlikte eğitim işleri bir bakanlık bünyesine taşındı.( 1898
Yılı Maarif Salnamesi: 16.)
İlim ve fen’in gelişmesiyle birlikte sanayide gelişecektir. Bu dönemde eğitimin bu iş için önemli bir araç
olacağı fikri benimsenmiştir. 1898 Maarif salnamesinde: “ Ulum-u cedidenin tevsi ve intişarı ve yeniden
fünun-u kesirenin zuhuru cihetle sanayi ve hurufun …. hasıl olmakla mesela yüz adamın vasıtasıyla
görülecek iş bir kişiyle idare olunmak üzere nice alat-ı mühimme ilm ile meydana çıkdığı…”.( 1898 Yılı
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Maarif Salnamesi: 17.) şeklinde yer alan ifade de belirtildiği üzere sanayinin temeli ilimden geçmektedir.
Hala günümüzde de yaşanan sorunların temelinde aynı şey yatmaktadır. Bir asır önce görünen bu
problemin çözümünün açıkça söylenmesine rağmen hala sorunun devam etmesi ilginçtir.

1839-1861 Döneminde Osmanlı Devletinde Eğitim
II. Mahmut döneminde modern manada eğitim kurumları oluşturulmaya başlamış, Ondan sonra gelen
Sultan Abdülmecit döneminde ise eğitim kurumlarının sayısının artmasıyla birlikte yeni sorunlar ortaya
çıkmıştır. Sorunların çözümü ve eğitim kurumlarının düzenli işleye bilmesi için nizamnameler
çıkartılmaya başlamıştır. Eğitim işi artık daha da ciddiye alınmış ve belir kurallar dâhilinde devlet
denetiminde yürütülmeye çalışılmıştır. 1845 yılında mevcut bulunan ve ondan sonra açılacak olan
mekteplerin intizam ve idaresinin bir nizama mahsus kaleme alınması için bir meclis-i muvakkat
kurulmasına kara verilmiştir. 1846 yılında da Mekâtib-i İptidaiye ve Rüşdiyenin tanzim-i usul ve idaresi
için lazım gelen nizamname tertip edilmiştir. Nizamname sonucunda Dar-ül Fünun kurulmasına ve Daimii Meclis-i Maarif kurulmasına karar verilmiştir. .( 1898 Yılı Maarif Salnamesi: 23.)
Bunun yanında Abdülmecit döneminde diğer eğitimle ilgili önemli bir olay 1846 yılında Mekatib-i
Umumiye Nezareti’nin kurulmasıdır. .( 1898 Yılı Maarif Salnamesi: 24.)
Rüştiye mekteplerinin sayısının artması öğretmen ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu nedenle mekteplere
muallim yetiştirmek amacıyla 1848 yılında ilk öğretmen okulları kuruldu.(1898 Yılı Maarif Salnamesi: 25.)
Böylece medreselere karşı modern eğitimi savunan ıslahatçılar önemli bir başarıya imza atmış oldular.
Öğretmen okullarının kurulmasıyla birlikte Osmanlı Devleti genelinde öğretmen ihtiyacının
karşılanmasına ve eğitimin taşraya yayılmasına çalışıldı. Osmanlı Ülkesinin çok geniş bir alanı kapsadığını
düşündüğümüzde eğitimin genele yayılmasında geri kaldığını söylemek mümkündür. Afrika, Arabistan,
Balkanlar ve Anadolu coğrafyası olarak baktığımızda işin o kadarda kolay olmadığını söylemekte pek tabi
mümkündür.
Hicri 1267 miladi 1851 yılında yaşanılan diğer mühim bir gelişmede Meclis-i Maarifin farkında olmak ve
mekteplerde okutturulmak için kitapları telif ve tercüme edecek ve Dar-ül Fünun hitamına kadar kırk
kişiden oluşan bir Encümen-i Daniş oluşturulmasıdır. Encümen-i Daniş’in başına Ataullah efendi getirildi.
.( 1898 Yılı Maarif Salnamesi: 25.) Kurum eğitimin geliştirilmesi için çaba harcamıştır. Fakat istenilen
gayeye ulaştığını pek söylemek mümkün değildir.
Hicri 1273 Ramazanında Miladi olarak 1857 yılında Sami Paşa ilk olarak Maarif-i Umumiye Nezaretine
tayin buyrulmuş ve bu tarihten itibaren bu kurum resmen tesis edilmiştir. .( 1898 Yılı Maarif Salnamesi:
26.)
Tarihi gelişimi incelendiğinde artık tam manasıyla modern manada bağımsız olarak Eğitim Bakanlığı’nın
teşkil edildiğini 1857 yılı itibarıyla söylemek mümkündür.
23 Ocak 1859 tarihinde Takvim-i Vekayı-i ceride-i resmiyesi ile neşr olunan bir irade-i seniye ile
kaymakamlık ve müdürlük gibi mülkiye memuriyetlerine istihdam edilecek memurlar için olmak ve
tabiyesine hesap, coğrafya gibi derlerin, tedris edileceği Mekteb-i Mülkiye tesis olunmuş ve Meclis-i
Tanzimatca bu konuda birde nizamname kaleme alınmıştır. Bu tarihe kadar Memalik-i Şahanenin ekser
mahallerinde bir hayli Mektebi-i Rüştiye açıldığı gibi Der-Saadette dahi bir Orman Mektebi tesis edilmiş
ve Dar-ül Fünun dâhilinde umuma mahsus birde Hikmet ve Kimya dershanesi açılarak muallimliğine
Derviş Paşa tayin kılınmıştır. ( 1898 Yılı Maarif Salnamesi, s. 26.)

Sonuç
1898 yılı Maarif Salnamesindeki orijinal bilgilere göre hazırlanılan araştırma sonucunda; III. Selim
döneminde, eğitimde modernleşmenin kıvılcımlarının atıldığı fakat yeniçeri ocağının ve ulemanın baskısı
neticesinde bu dönemdeki modernleşme hareketinin olumlu sonuç veremediği görülmektedir. Ardından
gelen II. Mahmut döneminde yeniçeri ocağı kaldırılmış ve Sultanların önünde önemli bir engel
kaldırılmıştır. II. Mahmut ocağın baskısından kurtulunca her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli
gelişmelere imza atmıştır. Özellikle II. Mahmut döneminde Eğitim Bakanlığının kurulması ve modern
okulların açılması önemli gelişmelerdendir.
1839’dan sonra II. Mahmut’un yerine gelen Abdülmecit döneminde ise Tanzimat ve Islahat Fermanları
ilan edilmiştir. Bu fermanların etkisi ve Abdülmecit’in takındığı tutum neticesinde eğitimde batılılaşma
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hissedilir boyutta olmuştur. Yeni eğitim kurumlarının yanında eğitim ve pedagoji için son derece önemli
olan öğretmen okulları bu dönemde açılmıştır. Kısaca 1839-1861 yılı Osmanlı Devletindeki eğitim
faaliyetlerine bakıldığında; Batılı tarzda eğitim kurumlarının açıldığı ve eğitimde modernleşmenin
başladığı söylenilebilir.
Kaynakça
1898 Yılı Maarif Salnamesi
Karal E (1995); Osmanlı Tarihi V. Cilt, TTK, Ankara
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EKLER

Ek 1. 1898 Yılı Maarif Salnamesi kapak sayfası
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Ek 2. 1898 Yılı Maarif Salnamesi 23. sayfası
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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOCOĞRAFYASI
Mustafa GİRGİN
Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mirgin@msn.com
ÖZET
Psikocoğrafya, davranışları etkileyen coğrafi koşulları ve durumları ifade etmek için ilk kez Guy Debord tarafından
1955'de kullanılmış bir kavramdır. Araştırmalarda bu etkiyi görmek için farklı yollar ve teknikler kullanılabilir. Bu
yollardan biri tutum ve davranışları haritalara bakarak açıklamaya çalışmaktır. Özellikle büyük kentlerde mekânsal
dokuda dolaşanların bu coğrafyadan etkilenme biçimleri ortaya çıkarılır. Genellikle yaya olarak rastgele mekânsal
gözlemlerde insanı çeken ve iten mekânlar analiz edilir. Sanat, Tarih, harita bilgisi, mekânsal kodlama ve
tesadüflerin şekillendirdiği deneyimler kenti psikocoğrafya yoluyla okumayı sağlamış olur. Diğer bir yol,
davranışların altındaki coğrafi faktörleri belirlemek için zihinlerdeki haritayı çizmeye çalışmaktır. Bunun için hazır
coğrafi kalıpların arasında yaşantılarla oluşturulan coğrafi unsurların oranı belirlenir. Bu çalışmanın ilk aşamasında
140 öğrenciye açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu dağıtılmıştır. Muğla ve üniversite yerleşkesi
hakkındaki ilk izlenimlerinin belirlenmesinden sonra elde edilen bulgulara göre coğrafi koşulların etkisi yerlerin
donanımsal mimarisini etkileyemediği halde özellikle eğim ve yağış faktörü davranışları etkilemektedir. Birinci
görüşme formunun cevap aradığı sorular şunlardır: MSKÜ öğrencilerinin; Muğla ve yerleşke hakkındaki izlenimleri
nelerdir?, İyi bildikleri coğrafya konuları nelerdir?, Yaşadıkları yer hakkında önceki bilgiler mi yaşantılar mı daha
belirgindir? Karma desende gerçekleştirilen bu araştırmanın ikinci aşamasında 300 öğrenciye çevrimiçi anketle
ulaşılmıştır. Bu aşamada uygulanmak üzere geliştirilen beş bölümden oluşan; Kişisel bilgiler, Muğla ve Yerleşke,
özel yaşam, yürüyüş ve egzersiz ile sosyalleşme kategorilerin yer aldığı 24 soruluk çevrimiçi anket şu sorulara cevap
aranmıştır: MSKÜ öğrencilerinin; Psikocoğrafyası nedir ve nelerden etkilenir?, Davranışlarını etkileyen coğrafi
faktörler nelerdir?, Coğrafya algıları sosyalleşme tercihleri arasında bir ilişki var mı?
Anahtar sözcükler: psikocoğrafya, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi, öğrenci,
ABSTRACT
Psycho-geography is a concept used by Guy Debord in 1955 for the first time to express the geographical
conditions and circumstances that affect behaviors. Different ways and techniques can be used to see this effect.
One of these ways is to explain the attitudes and behaviors of individuals by looking at the maps. Particularly in the
big cities, the ways in which those who walk in the spatial doctrine are affected by this geography are examined. In
random spatial observations, the places attracting and pushing people are analyzed. Experiences shaped by art,
history, map information, spatial coding, and coincidences enable the city to read through psycho-geography.
Another way is to try to reveal the map in mind to determine the geographic factors underlying behavior. For this,
the proportion of the geographical elements created by the experiences are determined among the ready-made
geographical patterns. In the first phase of this study, an interview form consisted of open-ended questions was
distributed to 140 students. According to the findings obtained after the first impressions about Muğla and the
university campus were determined, the sites of the Muğla and Muğla Sıtkı Koçman University campuses were
developed around twenty years ago. The effect of geographical conditions is particularly influenced by the
inclination and precipitation factor behavior when it can not affect the hardware architecture of the sites.
Questions asked by the first interview form are; What are the impressions of the students regarding Mugla and the
campus?, What are the stuendts’ well-known geographical topics?, Are the previous information about the place
where the students live or are their lives more specific? In the second phase of this research, which was conducted
on a mixed basis, 300 students were reached through an online questionnaire. It consists of five sections
developed for implementation in this phase; The 24-item online questionnaire, which includes personal
information, Mugla and Campus, private life, walking and exercise and socialization categories. The questions are:
What is psychogeography and what is affected by it?, What are the geographical factors that affect their
behavior?, Is there a relationship between geographical perception and socialization preferences?
Keywords: Psychogeography, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman University Campus, student.

Giriş
İnsanların yaşadıkları yerdeki coğrafi koşulların davranış ve duygularına etkisi olarak tanımlanan
Psikocoğrafya üzerine ülkemizde yapılan çalışmaların geçmişi biraz gecikmeyle de olsa hemen hemen
Avrupa ile aynı döneme rastlar. Psikocoğrafya üzerine düşünceler makalesini 1959’da yayınlayan
Yıldırımtel, kişiliği belirleyen faktörler arasında coğrafyayı üçüncü sıraya alarak değerlendirmiştir.
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Dünyadan ve Türkiye’den örneklere yer verdiği makalesinde mesleklerin yaşadıkları çevrenin doğal
koşullarından etkilendiğini ve hep birlikte kişilik üzerinde belirleyici olduğunu ileri sürmüştür.
Psikocoğrafyanın sadece Psikoloji ve Coğrafya arasında bir ara disiplin olarak kalmayacağını aynı
zamanda Biyoloji ve Sosyoloji gibi alanlarla birlikte kuramsal bir alan olmayıp pratik ve uygulamalı bir
alan olarak gelişeceğini belirtmiştir (Yıldırımtel, 1959: 6).
İlk bakışta Marksist geleneğin izlerini taşısa da gerek Psikocoğrafya gerekse arkasında durduğu
sitüasyonizm tipik bir eleştirel bakıştır. Kökleri Antik çağlara kadar giden bu anlayışın tarihsel yolculuğu
edebiyatın sıra dışı örnekleri arasındadır. Bunların arasında Defoe'nun Robinson Cruzo'su, Thomas
More'un Ütopya'sı, Tommaso Campanella'nın Güneş Ülkesi, Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya'sı ile
George Orwell'ın 1984'ü sayılabilir. Ütopya ve distopya örneklerinden oluşan bu çalışmalarda mevcut
durum üzerine geliştirilmiş kurgusal tasarımlar geçmiş yıllarda çoğunlukla şaşırtıcı ve bazen de dehşet
verici bulunmuştur.
Ya da durumculuk, 20. Yüzyılın ortalarından itibaren kapitalizm eleştirisi olarak ortaya çıkmış ve mevcut
kentsel dokuların yeniden gözden geçirildiği bir istikamet kazanmıştır. Özellikle tüketimin eleştirildiği bu
sanat anlayışında iki çıkış yolu çok kullanılmıştır. İlki kentlere turistik geziler yapmak; diğeri de tarihi
yapıların yeniden düzenlenip topluma açılması. Sitüasyonist, haritayı eline alır, katlar ve çevirir. Sonra
gördüğü birkaç yeri işaretler, inceler, notlar alır. Gün sonunda geçtiği yerleri çizer, geçmek istediği yerleri
planlar. Sonunda, zihninde elindeki haritadan çok farklı bir harita oluşur.
Psikocoğrafya insanın bilinçli ya da bilinçsiz olarak örgütlenmiş coğrafi çevrenin, bireylerin davranışları ya
da duyguları üzerindeki özgül etkilerinin işleyişini tanımlar (Covery, 2011: 8). Kavram buradaki anlamını
büyük ölçüde yitirmiş olsa bile günümüzde etkisini ve kapsama alanını hareketliliğin artmasıyla birlikte
giderek genişletmektedir. Dolayısıyla davranışların altındaki coğrafi ortamın etkilerini görmek için
tercihler, kararlar ve bunları etkileyen anlık dönüşler Psikocoğrafyanın belirsizliğiyle açıklanabilir.
Şehirlerarası bir yolculuğun sonunda otobüsten inen bir yolcunun çevresini algılamaya çalışırken kendini
etkileyen bir noktaya doğru ilerleyip aradığını buluncaya kadar yürümeye devam etmesi Psikocoğrafya
eylemidir. Öğrencilerin Muğla Üniversitesine ve yerleşkeye ait algılarının zamanla bir zihin haritasına
dönüşmesine yol açan süreç te böyledir. Bu gelişmeler yürüme tercihiyle birlikte ortaya Psikocoğrafyanın
ikinci bir anlamı çıkıyor; karşı durma. Bu modern zamanların bize dayattığı otomobil ve toplu taşıma
araçları yerine yürümenin zenginliğini ve öğretici rolünü içeren bir tepkidir.
Birinin bir şehirde yolunu bulamaması pekâlâ yavan ve sıradan olabilir. Önemsememeyi gerektirir; daha
fazlasını değil. Fakat birinin bir şehirde kaybolması-tıpkı birinin kendisini ormanda kaybetmesi gibioldukça farklı bir eğitim gerektirir. Zira levhalar ve sokak adları, yoldan geçen kişiler, çatılar, büfeler ya da
barlar; tıpkı ayaklarının altında çatırdayan ince bir dal gibi, tıpkı uzaklardaki balaban kuşunun ürkütücü
ötüşü gibi, tıpkı tam ortasında dimdik duran bir zambak olan bir ormanın apansız suskunluğu gibi
gezginle konuşmalıdır. Paris bana bu dolaşma sanatını öğretti (Benjamin, W., Akt. Covery, M.: 11).
Psikocoğrafyacıların dediği gibi bir kentte dolaşıp kaybolmak Psikocoğrafyanın konusu oluyorsa, o kent
hakkında hayal kurmak ve yolu buna göre belirlemek te Psikocoğrafya’dır. Öğrencilerin Muğla hakkındaki
ilk izlenimlerinin ne olduğuna baktığımız zaman bunun arkasındaki düşüncenin dayandığı referansların
ne olduğuna bakmak gerekir. Burada iki seçenek var; biri geçmişte Muğla için duyup öğrendikleri şeyler,
ikincisi de ilk geldiklerinde gördükleri manzaraya yakıştırdıkları anlamlardır. Bu anlama ve kodlamalar
içeren karmaşık yapının içinde toplumun medya yoluyla sürekli olarak tüketme alışkanlığını kışkırtan
mesajlar alması yürüme yerine arabaya heveslenmesi kısa zamanda hedefe ulaşma çağın en önemli
kavramları olan hız ve zaman ilgili olduğu anlaşılır. Oysa psikocoğrafya yaşananlar, okunanlar,
öğrenilenler, unutulanlar, beklenmeyen şeyler ve tesadüflerle bağlantılı bir etkileşim kümesi olduğu için
altında durumculuk yani sitüasyonizm de vardır.
Postmodern bir dünyada egzersiz, yürüyüş ve koşu medyanın çeşitli argümanlar kullanarak sürekli olarak
telkin ettiği; hatta hekimlerin tedaviye yardımcı olarak önerdiği etkinlikler arasında yer alır. Bu bir
paradoks olarak kabul edilmeden, yürüyüşün insan ruhuna daha güçlü etkiler bırakırken ortaya yeni ve
olumlu yan etkiler çıkarmasıdır. Özellikle saatte beş kilometreyi geçmeyen hızlarda gerçekleşen
güzergâhlarda ayrıntıların yakalanması daha yüksek hızlara göre çarpıcı sonuçlar doğurur. Öncelikle göz
önündeki peyzajın yakalanması ve yer yer göz önünde olmayan geride ve yüksekteki unsurlara
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odaklanmak mümkündür. Böylelikle yayaların günlük ve periyodik olarak geçtikleri yollarda
kaydettikleriyle araçla geçenlerin kaydettikleri arasında büyük bir fark vardır. Doğal olarak öğrencilerin
iki-dört yıl arasında kaldığı yerleşke ve çevresindeki mahaller yürüyüşle sistematik bir şekilde mekânsal
algılarına ve tercihlerine yansıyacağı söylenebilir.
Yürümek şehri keşfetmenin ve ondan faydalanmanın en iyi yoludur; değişimler, geçişler, bulutlardaki
çatlaklar, suyun üzerindeki ışığın hareketi. Alarm durumunda dalıp giderek asfalt zeminde doğa yürüyüşü
yapmak, yerde uzanan dokuya ait hikayenin kendisini göstermesine izin vermek, akıntıya amaçlı bir
biçimde kapılmak tavsiye edilir (Sinclair, I., Akt. Covery, M.: 100). Psikocoğrafya birleşik bir kavram olarak
her şeyden önce yürümeyle ilgilidir. Bu birçok bakımdan bireyin bulunduğu mekânın organizması içinde
kendini bir acemi olarak rastlantılara bırakmasıdır. Kendinizi bir navigasyonun kılavuzluğuna bıraktığınızı
varsayın. Eğer cihazın yönlendirmelerine alışık değilseniz ve şehrin sokaklarını ve birbiriyle bağlantılarını
zihinsel olarak geliştirdiyseniz adrese ulaşmak zaman alır. Oysa tam tersini yaşayan birçok kişi aynı cihazı
kullanarak gideceği yeri eliyle koymuş gibi bulur. Psikocoğrafya sokakların acemiliğini hissetmektir. Hedef
noktaya ulaşmak için çevresindeki bir çemberi üç-dört kez dolaşıp durmaktır.
Karma desende gerçekleştirilen bu çalışmada ön görüşmeye katılan 140 öğrencinin tamamı Eğitim
Fakültesinde kayıtlı öğrencidir. Çevrimiçi ankete katılan 297 öğrenciyle birlikte toplam beş yüze yakın
öğrenciye ulaşılmıştır. Birinci gruptaki öğrencilerle yapılan görüşmeler derslikte ve ofiste yapılmıştır.
İkinci gruptaki öğrencilerle çevrimiçi Google Belgeler sistemiyle yapılan ankete katılan öğrencilerin %
73'ü Eğitim Fakültesi öğrencisi; geri kalan % 27'ye yakın grup diğer fakültelerdendir. Bunların arasında
Sağlık Fakültesi 18 öğrenci, Fen Fakültesi 16 ve Edebiyat Fakültesi 11 öğrenci şeklindedir. Katılımcıların
%53,9u kadın, % 46,1'i erkektir. Bunların % 51,5'u mezun, % 15,8'i üçüncü; % 14,8'i birinci; % 11,1'i
dördüncü ve % 3,4'ü ikinci sınıf öğrencisidir (Diğer % 3,4).

Muğla ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi
Topraklarının büyük kısmı Ege Bölgesinde az bir kısmı da Akdeniz Bölgesinde yer alan Muğla'nın Ege ve
Akdeniz'de kıyısı vardır. 13 bin km. kareye yaklaşan yüzölçümü ve 900 binden fazla nüfusuyla Muğla
topraklarında çoğu kış mevsiminde düşen 1200 mm’yi geçen yağış ortalaması ve 15° C'lik yıllık ortalama
sıcaklığıyla Akdeniz iklimi yaşanır. Orta büyüklükte bir polye tabanında kurulu olan Muğla kenti Akdeniz
etkilerinin kısmen azaldığı 650 m. De kurulmuş bir yerleşmedir. Polyenin güney kenarında yaklaşık 635705 m. arasında oldukça eğimli bir yerde kurulmuş olan üniversite yerleşkesinde C kapı ile Eğitim
Fakültesi arasında % 10 eğim vardır. Dolayısıyla çalışmada Psikocoğrafyanın eğim ve yağış koşulları
üzerine odaklanılmıştır.

Şekil 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde yaya güzergâhları
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Bulgular
Bulgular birincisi açık görüşme ve ikincisi çevrimiçi anket olmak üzere iki kısımda verilecektir. Dolaysıyla
öğrencilerin ilk izlenimleri arasında bu iki coğrafi faktörün frekansı çalışmanın sonraki aşamalarının
belirlenmesinde önemlidir. Bu aşamada bahar yarıyılının üçüncü haftasında sınıf öğretmenliği ve Sosyal
Bilgiler öğretmenliği birinci sınıfta Genel Fiziki ve Genel Coğrafya derslerini alan 140 öğrenci örneklem
olarak belirlendi. Öğrencilere dağıtılan çalışma yapraklarında; Muğla’ya ilk geldiklerinde Muğla ve
yerleşke hakkında ne düşündükleri ve öğrencilik hayatı boyunca en iyi bildikleri coğrafya konusu soruldu.
Toplam 603 coğrafi terim ve kavramın kullanıldığı izlenim metinlerinin analizinden elde edilen bulgulara
göre, öğrencilerin Muğla izlenimlerinin yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsü olarak sıralandığını gördük.
Muğla algısında 264 kez geçen yer şekilleri içinde eğim ve yokuş 56 (% 21); ikinci sırada 188 kez geçen
iklimde ise yağış 96 (% 51) kez geçmiştir. Buna göre yağış ve eğim faktörlerine yapılan toplam vurgu %
25’i biraz geçmiştir. Ardından en iyi bildikleri coğrafya konuları anlatan öğrenciler toplam 147 konuya
gönderme yapmıştır. Bu listedeki dağılım; iklim 35, harita 21; nüfus 20, iç ve dış kuvvetler 19; dünyanın
şekli ve hareketleri 16; yer şekilleri 14; hidrografya 7; afetler 5; Ekonomik coğrafya 5 ve diğer 5 şeklinde
olmuştur. Diğer taraftan 4 öğrenci ifadelerinde coğrafyadaki ilişkilendirmeye vurgu yapmıştır. Bunlar
iklim-yükselti, sıcaklık-yükselti, biyosfer ve mesken-yapı gereci arasındaki bağlantılara dikkat çekmeye
çalışmıştır.
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Şekil 2 Öğrencilerin kaldıkları yerler

İkinci grupta yer alan 297 öğrencinin sadece % 14,8'i oryantasyon eğitimi aldığını bildirmiştir.
Oryantasyon semineri 2009 yılından itibaren birinci sınıf öğrencilere öncelikle yerleşke ve Muğla
hakkında yararlı bilgilerin mekânsal kolaylıkların aktarıldığı serbest katılımlı oturumlardır. Öğle
yemeklerini aldıkları yerlere bakıldığında % 38,4'ü Öğrenci Sarayı ve % 22,2'si Karya Kapı olmak üzere iki
tesisin payı yarıdan fazla öğrencinin tercihidir. Muğla hakkındaki izlenimlerini ele aldığımızda genellikle
düzenli bir dağılım vardır. Muğla'yı sakin bulanlar % 32; Doğal bulanlar % 20,5; yokuşlu bulanlar % 16,5;
yağmurlu bulanlar % 13,5 ve geri kalan % 17,5 ise sosyal, turistik, güvenli, yeşil ve sıkıcı bulmuştur.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 227

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Şekil 3 Yerleşkeye ulaşım tercihleri

Öğrencilerin yerleşkeye ulaşım tercihlerinin yarıya yakını yaya olarak gerçekleşmiştir. Yürüyüş ve bağlı
etkinliklerin psikocoğrafya üzerindeki etkisini dikkate alındığında öğrencilerin barınma yerleriyle yerleşke
arasındaki yüksek eğimi (% 10) ve Aralık-Ocak aylarındaki aşırı yağışı bir önceki soruda kodlamaları
oldukça anlamlıdır. Onların tek tek ya da gruplar halinde günün belli saatlerinde yola çıkıp yürümeleri
eğiş ve yağış koşullarından etkilenmeleri nedeniyle diğer seçenekleri kullanan öğrencilere göre daha
belirgin olmuştur. Özellikle Yanlarında taşıdıkları eşyalar listesinde ilk sırada şemsiye (%46) yer alır. Su
geçirmez ayakkabı (% 16,2) ve yağmurluk (% 4,4) tercihi düşük bir değerdedir.
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Şekil 4 Yürüme sıklığı

Öğrencilerin yürüme isteklerine göre dağılımlarında da anlamlı bulgulara erişilmiştir. Özellikle hava
koşulları yürüme istekleriyle ilişkili bulunmuştur. Bunlardan en ilginç bulgu ılık (% 60,3) ve güneşli hava
(% 37,4) nın yürüme isteğini kışkırtmasıdır. Gerçekten iyi hava koşulları insanların daha yüksek moral ve
ruh halini tetiklediği yönünde araştırmalar vardır (Korkut, 1998: 29). Işık azlığı gibi koşulların insanlar
üzerinde sinirlilik, yorgunluk ve isteksizlik yarattığı kabul edilir. Dolayısıyla öğrencilerin Psikocoğrafik
açıdan gerek güneşlenme süresinin çok azaldığı kış aylarında, yürüme istekleri de azalmaktadır. Buna
karşılık geçiş mevsimlerinde daha ılık ve serin mevsim ortalamalarında yürüme istekleri artmaktadır. Bu
sonucu destekleyen tespitlerden biri de ruhsal ve fiziksel sağlığı etkileyen güneş ışığının ritimleridir. Kış
aylarındaki düşük sıcaklık ve az ışıklı günlerin ruh sağlığı üzerinde motivasyon kaybı yüzünden moral
bozukluğu şeklinde kendini gösteren mevsime bağlı etki sendromu ortaya çıkar (Hyman, 2001: 110).
Araştırmada ortaya çıkan diğer ilginç bir bulgu da öğrencilerden % 62,6'sının yürüme isteğini eğitimin
tersi yönünde yani yerleşkeden konaklama mahallerine dönerken yapmak istemeleridir. Bu durum
yokuşun öğrencilerin ruh hallerine etkisini gösterir. Aslına bakılırsa çeşitli yapılar, yollar, alanlar ve
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kentsel tasarımlar insanı oldukça derinden etkiler. Başta davranışlar, alışkanlıklar, ilişkiler, giysiler,
zihinsel yapılar ve duygusal yönelimler güçlü bir şekilde etki altında kalır (Yeşil, 2016: 126).
Öğrencilerin sosyal medya tercihleri incelendiğinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın % 83'den fazla
tercih edildiği görülmüştür. Adımsayar % 34, Google haritalar % 78,1 gibi bir oranda kullanılmaktadır.
Bunların ortaya koyduğu tablo öğrencilerin yürümeyle ilgili tercihleri doğal ve coğrafi koşullardan
etkilenirken bir yandan da sosyalleşme dinamiklerini etkiliyor.
Kendilerini hangi mekânlarda daha sosyal hissettikleri şeklinde yöneltilen bir soruya verdikleri
cevaplarda % 48,1 ile derslik, % 39,4 açık hava, % 38 kafeterya ve %35 ile yurtlar daha sosyal ortamlar
olarak sıralanmıştır. Görüldüğü gibi toplanma mekânları öğrencilerin sosyalleşmede ağırlıkla iyi
hissettikleri yerler olmuştur.
Kampüs içi ulaşım için önerileriniz nelerdir? Sorusuna verdikleri cevaplara göre hazırlanan grafikte
öğrencilerin önerileri halen kullanımda olan ücretli ring seferlerinin ücretsiz halinin % 15 oranında en
yüksek öneri olduğu anlaşılır. Büyük bir kısmının bu konuda bir öneri getirmezken yayalar için
kaldırımların daha yürünebilir hale getirilmesi gibi makul öneriler yapılmıştır. Öğrencilerin bağlı oldukları
dernek ve vakıflar bakımından dağılışlarında ise TEMA gibi ağırlıkla doğa, çevre ve dağcılıkla ilgili olanlar
öne çıkmakla birlikte üye sayıları sınırlı kalmıştır. Buradan çıkarılan sonuç ise öğrencilerin daha çok
öğrenci topluluk ve kulüplerindeki üyeliklerle sivil topluma katılmaya ve topluma destek olmaya
çalıştıkları anlaşılmaktadır.
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Şekil 5 Yerleşke ulaşım önerileri

Tartışma ve Sonuç
Sarı’nın Psikocoğrafya çalışmasında en önemli tespit, kentin dokusunun belirlendiği kararlarda
Psikocoğrafik haritalamadan yararlanılmadığı (2013) gerçeğidir. Oysa tasarıma katkı sağlayacak örnek
veriler içeren uygulamalar hem kentin dokusuna insanın katkısını ve hem de bireylerin yaşadıkları yerle
bağlarını güçlendirmeye katkı yapacaktır. Çalışmanın bu sonuç kısmında öğrencilerin açık uçlu sorulara
verdikleri cevaplardan yapılan değerlendirmeler şu şekildedir:
•

Yerleşkeyi kullanan en büyük paydaş grubu olan öğrenci beklentileri belirlenmeden yerleşkedeki
sorunların tamamı çözülse bile öğrencilerin bundan yeterince tatmin olmaları mümkün değildir.
Her şeyden önce yerleşke ve Kötekli'nin sistemin parçaları olarak nasıl düzenleneceği hakkında
öğrenci önceliklerinin bilinmesi yararlı olur. Bunun için yerel yönetimin sorumluluk alması
zorunludur.
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•

•
•
•
•

Yerleşkenin mekânsal dokusunu oluşturan bina ve tesislerin içinde yürüyerek oluşturulan kent
dokusunu ve onun havasını yeniden her gün oluşturmak için ulaşımın sisteminin bilimsel ve
teknik çözümlerle birlikte öğrenci görüşleri alınarak iyileştirilmesi gerekir.
Kötekli-Yerleşke ulaşımında aksamalara yol açan kapıların uzun süreli kapalı kalması gibi
aksaklıkların iyi planlanması ve Kısa vadeli çözümlerin uygulanması gerekir.
Öğrenciler için vazgeçilmez olan toplanma mekânlarının öğrenci isteklerine göre düzenlenmesi
gerekir.
Yerleşke ve Kötekli'de ulaşımı engelleyen yüzeysel akışın kontrol altına alınması için kanal
sisteminin geliştirilmesi gerekir.
Aşırı yağışlı hava durumlarında yürüyerek geliş-gidişlerin için üstü yoğun kullanılan kaldırımların
üstü kapalı modelde tasarlanması önemlidir.
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1861-1876 YILLARI ARASINDA OSMANLI DEVLETİNDE EĞİTİM
Özgür YILDIZ
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgurzyz@gmail.com
ÖZET
Abdülaziz, 1861-1876 tarihleri arasında hüküm süren Osmanlı padişahıdır. II. Mahmud’un oğlu ve Abdülmecid’in
kardeşidir. Abdülaziz, kardeşinin ölümü üzerine 25 Haziran 1861’de tahta çıkmıştır. Sultan Abdülaziz dönemi sosyal
ve siyasî hayatı değiştirecek pek çok önemli değişikliklerin yapıldığı bir devirdir. Döneminde şehzadeler serbest bir
şekilde hayatlarını sürdürmüştür. Kara ve deniz ordusunda ıslahatlar yapılmış ve döneminin güçlü devletleriyle baş
edebilecek konuma getirilmiştir. Basın sektöründe önemli gelişmeler olmuş, özel gazete ve dergilerin sayısı
artmıştır. Sultan Aziz, devlet teşkilatında köklü reformlar yapmıştır. Eyalet sisteminden vilayet sistemine geçiş
yapılmış, eğitim kurumlarının sayısı artırılmış ve eğitimde köklü reformlar yapılmıştır. Adalet alanında önemli
değişikliklere imza atmıştır. Şurayı Devlet, Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ve Divan-ı Muhasebat, Sultan Aziz zamanında
kurulmuştur. Askeri harcamalara en fazla pay ayrılan dönemlerden biri Abdülaziz`in dönemidir. Sultan Aziz,
dünyanın en güçlü donanmalarından birini kurmuştur. Saltanatı boyunca mektepler inşa etmiş, devrin ilim ve sanat
adamlarını desteklemiştir. Eğitime büyük önem vermiş ve eğitim alanında ıslahatlar yapmıştır. İlköğretimde ıslahat
yapmış, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi Sultan Abdülaziz döneminde hazırlanmıştır. İdadiler ve Sultaniler
açılmıştır. Galatasaray Sultanisi Abdülaziz döneminde açılan ve günümüze kadar yansımaları olan bir lise olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında meslek okulları açılmıştır. Lisan Mektebi yabancı dil öğretilmek üzere
kurulmuştur. Bunun yanında Eczacı Mektepleri, Mülkiye Mühendis Mektebi, Kaptan ve Çarkçı Mektebi Abdülaziz
döneminde kurulan diğer eğitim kuruluşları arasındadır. Bunların yanında Abdülaziz özel öğretime önem vermiş
Türkçenin geliştirilmesi için özel çaba harcamıştır. Türkçenin geliştirilmesi ve sadeleştirilmesi için girişimler Sultan
Abdülaziz döneminde başlatılmıştır. Kısaca bu çalışmada 1861-1876 yılları arasında hüküm süren Sultan Abdülaziz
dönemi eğitim kuramları 1898 yılı maarif salnamesi ve elde edilen tetkik eserler aracılığıyla açıklanmaya
çalışılacaktır.
Anahtar sözcükller: Abdülaziz, Osmanlı Devleti, eğitim

Giriş
1861-1876 yılları arasında Osmanlı Devletinde hüküm süren padişah Abdülaziz’dir. II. Mahmud’un oğlu
ve Abdülmecid’in kardeşidir. Annesi Pertevniyal Vâlide Sultan’dır. 7/8 Şubat 1830 gecesi doğmuştur.
Kardeşi Abdülmecid’in saltanatı süresince özel eğitim görmüştür. Şehzadeliği özgür ve rahat geçmiştir.
Arap dili ve edebiyatı ve musiki dersleri almıştır. Aynı zamanda sporla da ilgilenmiştir. Ava gitmek,
güreşmek, yüzmek ve cirit atmak gibi faaliyetlerle meşgul olmuştur. İçki ve sefahatten hoşlanmayan ve
sade bir hayat yaşayan Abdülaziz, veliahtlığı döneminde halkın sevgisini kazanmıştır. Güçlü, sağlıklı ve
gösterişli bir yapıya sahiptir (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 1: 179).
Abdülaziz’in, 25 Haziran 1861’de tahta çıkmıştır. Abdülaziz’in tahta çıktığı dönemde Osmanlı Devleti’nin
durumu içte ve dışta son derece karışıktı (Mordtmann, 1999: 11). Sultan Abdülaziz devrinde Avrupalı
devletlere karşı dengeleri korumaya yönelik barışçıl bir politika takip edilmiştir ve bu devir Karadağ, Girit,
Tunus, Yemen ve bazı bölgelerdeki iç isyanlar dışında, dış siyaset açısından barış devri olarak
bilinmektedir (Ünal, 2006:25.).
Sultan Abdülaziz dönemi sosyal ve siyasî hayatı değiştirecek pek çok önemli değişikliklerin yapıldığı bir
devirdir. Kara ve deniz ordusunda ıslahatlar yapılmış ve döneminin güçlü devletleriyle baş edebilecek
konuma getirilmiştir. Özel gazete ve dergilerin sayısı artmıştır. Kahvehane ve tiyatro binalarının çoğalmış,
kulüp ve balolar sosyal hayatta yaygınlaşmıştır (Dikme: 21.) .
Sultan Aziz, devlet teşkilatında köklü reformlar yapmıştır. Eyalet sisteminden vilayet sistemine geçiş
yapılmış, eğitim kurumlarının sayısı artırılmış ve eğitimde köklü reformlar yapılmıştır. Adalet alanında
önemli değişikliklere imza atmıştır. Şurayı Devlet, Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ve Divan-ı Muhasebat, Sultan
Aziz zamanında kurulmuştur. Askeri harcamalara en fazla pay ayrılan dönemlerden biri Abdülaziz`in
dönemidir. Sultan Aziz, dünyanın en güçlü donanmalarından birini kurmuştur. Bin kilometrelik demiryolu
inşaatı ve telgraf şebekesinin genişletilmesi de dönemin dikkat çeken yatırımları arasındadır. Bunun
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yanında Ziraatın gelişmesine katkıda bulunmuş, Dokuma sanayi ve Maden sanayinin geliştirmiştir (Karal,
1995:152-173.).
Eğitim Abdülaziz’in özel önem verdiği konulardan olmuştur. İlköğretimden yükseköğrenime kadar hemen
hemen tüm kurumlarda ıslahatlar yapılmıştır.

1861-1876 Döneminde Osmanlı’da Eğitim
1280 tarihinde (1863) maarif nezaretinde müsteşarlık memuriyetine Derviş Paşa tayin olunmuştur. Aynı
yıl biri Mekteb-i Müslime ve diğeri Mekteb-i Rüşdiye ve Aliye komisyonu namıyla iki kısım olmak üzere
bir Maarif-i Umumiye Heyeti teşkil olunup Mekteb-i Müslime Komisyonunun İslama mahsus her nevi
kitabı incelerken ve Mekteb-i Rüştiye-i Aliye komisyonunda Teba-i Şahanenin çocuklarının eğitimleriyle
ilgili huşuları incelemektedir (1898 Yılı Maarif Salnamesi: 26.). Birinci komisyon haftada iki ikincisinin bir
defa daire-i maarifte içtima etmesi Harbiye, Bahriye, Hendese ve Tıp gibi Mektebi-i Şahanenin
nazırlarıyla mütercim-i evvel olan zatlarında ikinci komisyonda aza sıfatıyla bulunması ve mevad-ı
adliyenin rüyet ve tesviyesi için iş bu komisyonun intihabıyla azayı mevcudeden mürekkeb bir encümen
teşkil olunarak komisyonun ayam-ı ictimasından gayri günlerde haftada bir veya iki defa içtima eylemesi
ve Meclis-i maarif bir heyet itibar olunup riyasetinin Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesine havale
eylemesi ve dairelerden birinin “Daire-i Mekatib-i Hususiye” diğerinin de “Daire-i Mekatib-i Umumiye”
tesmiye kılınması hususlarına irade-i seniyye şeref südur olunmuştur. Bu sırada Rüştiye tedrisatının
tevsiadına lüzum görüldüğünden evvel dersaadette mahsus olmak üzere rüştiyeler beş sınıfa iblağ
edilmiştir. 1283(1866) tarihinde mekatib-i Umumiye için Fünun-u Nafiaya müteaalik iktiza eden kitap ve
risailin tercümesi zımnında bir telif ve tercüme dairesi teşkil kılınmıştır (1898 Yılı Maarif Salnamesi: 27).
Maarif salnamesindeki ifadelerden de anlaşıldığı üzere Abdülaziz rüştiyeler yani ortaöğretimde büyük
ıslahatlar yapmıştır. Saltanata geldiğinde 57 rüştiye bulunurken 1874 yılında rüştiye sayısı 386’ya
çıkmıştır (Karal, 1995: 200-201).
1285(1868) senesi muharreminde Teba-i Müslimenin tahsil eylemeleri maksadıyla Mektebi-i
Sultaniyenin küşadına (kurulmasına) irade-i seniyye şeref mütealliki etmiştir. Böylelikle Bugünkü
Galatasaray Sultanisi 1868 yılında kurulmuştur.
Yine aynı yıl içinde Mekatib-i Tıbbiye Mülkiye küşad (kurulmuş) olunmuştur. Kezalik 1285 tarihinde
Şurayı devlet teşkili üzerine maarif nezareti tarafından iptidai ve kız rüştiyelerinin açılması kararı
alınmıştır. Bu karar uygulanmış ve böylelikle kız rüştiyeleri Sultan Abdülaziz devrinde açılmıştır (1898 Yılı
Maarif Salnamesi: 27, 28.).
İnas Mekteb-i Rüştiyesine (Kız rüştiyesi) muktedir muallimler yetiştirilmek lüzumuda 1287 (1869) senesi
muharreminin 24. Günü Dar-ül Muaalimat (Kız Öğretmen Okulu) küşad edilmiş Dar-ül Muallimin de ıslah
olunmuştur (1898 Yılı Maarif Salnamesi: 28.).
Böylelikle artık kızlar öğretmen olarak yetişebilecek ve bu mesleğe adım atabileceklerdi.
1869 yılının diğer önemli bir gelişmesi Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin hazırlanmasıdır. Bu
nizamname ile eğitim ve öğretim bazı ilke ve kurallara bağlanmıştır. Başlıca hükümleri şöyledir:
12-

İlköğretim mecburidir.
Okullarını sınıfları şöyle tespit edilmiştir:

Sıbyan okulları: Anaokulu veya ilköğretimin birinci kademesi, mahalle ve köy okullarıdır.
Rüştiye okulları: İlköğretimin ikinci kademesi, beş yüz haneli kasabalarda açılacaktır.
İdadiye okulları (ortaokullar) : Beş yüz haneli kasabalarda açılacaktır.
Sultaniye okulları (lise). Vilayet merkezlerinde açılacaktır.
Darülfünun (üniversite): İstanbul’da açılacaktır
345-

Öğretim ve eğitim usulleri belirlenmiştir.
Maarif idarelerinin vilayetlerde de kurulması
Maarif masraflarının halktan temini gibi karalar alınmıştır (Karal, 1995: 202-203).
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1288 (1870) senesi Rebüül Ahirinde Kavanin ve Hukuk ve Nizamat tedrisi olunmak üzere Divan-ı Ahkam-ı
Adliye dairesinde bir dershane açılmış irade-i seniyye şeref südur olunmuştur.
1293 (1874)tarihinde cülus-u hümayun Hazret-i Padişahiyi müteakiben memurin-i mülkiyeye mahreç
olmak. Cenab-ı şehriyari bulunmak üzere Mekteb-i Mülkiye-i Şahane küşat olunmuştur. Mülkiye
mektebinin kurulmasının yanında aynı yıl içerisinde Maarif idaresi beş kısma ayrılmış ve onlara uygun
memurlar atanmıştır (1898 Yılı Maarif Salnamesi: 28,29.).
Görüldüğü üzere Abdülaziz dönemi eğitimde önemli ıslahatların yapıldığı bir dönem olmuş ve Batı tarzı
eğitim kurumları kurularak eğitimde çağdaşlaşama yakalanmaya çalışılmıştır.

Sonuç
Sonuç olarak 1861- 1876 yıllarında hüküm süren Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz eğitimde köklü
reformlar yapmıştır. İlköğretimde ıslahat yapmış yayınladığı Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile
ilköğretimi mecburi hale getirmiştir. Bunun yanında kızların eğitimine önem vermiş ilk kız rüştiyesini ve
ilk kız öğretmen okulunu açtırmıştır. Bunun yanında liselere özel önem vermiş ve Galatasaray Sultanisi
başta olmak üzere Sultanilerin yaygınlaşmasına çalışmıştır. Dar-ül Fünun yani yükseköğretim için özel
çaba harcamış, burada okutulacak kitapların tercümesinin yapılması için Encümen-i Daniş kurdurmuştur.
Meslek okullarına da özel önem veren Sultan Abdülaziz Lisan Mektebi, Eczacı Mektebi ve Kaptan ve
Çarkçı Mektepleri ve öğretmen okullarını kurdurmuştur. Kısaca Abdülaziz devrinde eğitimde çok yönlü
ıslahatalar yapılmıştır.
Kaynakça
1898 Yılı Maarif Salnamesi
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ÖZET
Günlük yaşamda haritayla ilgili ciddi bir sorun olmamakla beraber okullarda duvara asılan, atlaslarda ve kitaplarda
kullanılan haritaların temel sorunu ölçekten kaynaklanan haritanın optik olarak algılanabilir olup olmayışıdır. Yani
ortaokullarda duvara asılacak Türkiye haritalarının ölçeği ne olmaladır? Oysa asıl sorun bu değildir. Dünyanın bütün
olarak küresel biçimde algılanıp algılanamayışına yol açan harita projeksiyonlarıdır. Aynı zamanda Matematikçi olan
haritacıların yaptığı şey de budur; dünyayı düz bir yüzeye aktarmak için iyi bir algoritma geliştirmek. Popüler
haritaların başında gelen Merkator'un silindirik projeksiyonu kıta ve ülkelerin yüzölçümünü çarpıtırken biçim ve
açıları koruyup zamanın pusulayla sağlanan navigasyonunda vazgeçilmez bir teknik olarak günümüze kadar geldi.
NG Derneği tarafından kullanılan Winkel Tripel projeksiyonuboyut ve şekil doğruluğu yüzünden popüler hale oldu.
Harita katalogları ve arşivlerde binlerce teknik her şeyi doğru gösteren bir projeksiyon olmadığı gerçeğini
değiştiremedi. Dünyayı olduğu gibi gerçeğe en yakın olarak algılamanın en iyi yolu, yüzlerce yıl önce bir Zerdüşt
tarafından tasarlanan eski dünyayı gösteren bir model küredir. Alman Martin Behaim tarafından 1492'de
geliştirilen bu küre ilk çağdaş model küre olarak kabul edilir. Kürenin ve haritanın evrimi her ne kadar parelel bir
senaryoya göre olduysa da aralarında ciddi farklar vardır. Aynı şekilde yüzlerce yıldır kullanılan haritalar ise dünyayı
gerçeğe en yakın olarak algılamak için iyi bir yol değildir. Dünya haritaya aktarıldığında mesafe, açı, alan ve biçimde
bozulmalar kaçınılmaz olur. Amaca uygun haritalar üretmek için bu bozulmalardan bazılarını görmezden gelmek
sıradan bir hal almıştır. Günümüz harita teknolojilerindeki gelişmeler üç boyutlu uygulamalarla küresel algıyı mobil
cihazlara indirmiş olmasına rağmen küresel algı geleneksel haritalar yüzünden yeterince gelişmemiştir. Hatta
dünyanın düz olduğu yönündeki antik algı kendini popüler kültüre sokmayı bile başarmıştır. Felsefede faydacılık,
uygulamacılık, pratik ve gerçekçilik anlamına gelen Pragmatizm Charles Sanders Peirce'in temellerini attığı, William
James ve John Dewey tarafından yaygınlaştırılan bir akımdır. Buna göre bir davranışı oluşturan düşüncelerin
anlamını bilmek gerekir. Konumuzla ilgisi ise dünyanın küresel olarak algılanması için dünyaya bunu sağlayacak
şekilde bakmak gerekir. Gelelim Peirce'in beşli projeksiyonuna; Bu teknikle yapılan haritalar coğrafi amaçlar için
nadiren kullanılmasına rağmen estetik ve optik olarak dünyayı küresel olarak göstermede çok başarılıdır. Pierce
bunu neden geliştirdi? Bu çalışmanın amacı haritaların üretiminde kullanılan projeksiyon tekniklerinden yaygın olan
birkaçının küresel algıyı nasıl ortadan kaldırdığı sorusudur. İkinci soru bu küresel algıyı geri nasıl getirebiliriz? Yani
hangi projeksiyonlar küresel algıyı geliştirip destekler?
Anahtar sözcükller: harita, projeksiyon, pragmatizm, model küre, küresel algı
ABSTRACT
The main obstacle with maps used in atlas, books and schools is resulting from their scale which effects whether or
not the map is optically perceptible, although there is no serious problem with the map in everyday life. So what
should be the scale of the maps of Turkey in the middle school? In fact, the scale of a map is not the main problem.
It is the projection technique or how well the map represents the sphere that leads and determines the global
perception of the world as a whole. This is also what map makers as Mathematicians practice; to develop a good
algorithm to transfer the world to a flat surface. The cylindrical projection of Merkator, at the head of popular
maps, have survived as a useful and indispensable technique in navigating the compass at the present, preserving
shapes and angles while distorting the surface of the continent and countries. The Winkel Tripel projection used by
the NG Association has become popular due to the size and shape accuracy. Thousands in map catalogs and
archives have not changed the fact that there is not a projection method that shows everything right. The best way
to perceive the world as close to reality or as what it is, is a model sphere of the old world, which was designed by
Zarathustra hundreds of years ago. In 1492, German Martin Behaim improved the old model, this is considered to
be the first contemporary example of the model sphere. Although the evolution of sphere and the map has been
in accord to a parallel scenario, there are serious differences between them. In the same way, maps that have
been used for hundreds of years are not a firm way to perceive the world as being closest to reality. Distortions in
the scales of distance, angle, area and shape are inevitable when they are transferred to the world map. It is
commonplace to recognize and to ignore some of these distortions in order to produce appropriate maps in accord
with the purpose. Although the developments in today's map technologies and 3-D applications on mobile devices
have achieved global sensing, global perception has not improved sufficiently due to traditional maps. Even the
ancient myth that the world is a flat has even transformed itself into the popular culture itself. Pragmatism, which
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means philanthropy, practicality, practicality and reality in philosophy, is a movement unleashed Charles Sanders
Peirce and carried on by William James and John Dewey. According to pragmatism, it is necessary to know the
meaning of the ideas and thoughts that constitute a behavior. Accordingly, this study approaches the problem of
global perception of the world as a representation which depends on how we look at the world. Let's move to
Peirce's quintet projection; although the maps made with this technique are seldom used for geographic purposes,
they are very successful in showing the world globally as aesthetically and optically. Why did Pierce develop this?
The purpose of this study is to present the fact that how a few of the projection techniques used in the design of
the maps actually have removed or diminished the global perception of the world. The second question is how can
we bring this global perception back? So which projections develop and support the global perception?
Keywords: map, projection, pragmatism, model sphere, global perception

Giriş
Bugün internet ve harita yazılımları sayesinde haritanın günlük yaşamda daha fazla yer aldığı zamanlar
yaşanıyor. Artık herkes gerçek ya da sanal olarak dünyanın her yerinde olmak istiyor. Bu isteğin
gerçekleşmesi için gerekil olan şeylerin biri de haritadır. Haritanın seyahat ve turizm dışında pedagojide
kullanım alanları giderek yaygınlaşıyor. Özellikle video oyunlarıyla başlayan öğrenmeyi kolaylaştıran ve
daha eğlenceli hale getiren uygulamalar harita oyunlarını da tetikledi. Sanal alemde haritalarda yer
bulma ve tahmin etme oyunları tıklanma rekorları kırıyor.
Geoquiz tarzı harita oyunlarının her yaş grubundan insanı
etkilemeyi başarması da gösteriyor ki; harita sadece
Coğrafya, Tarih, Biyoloji ve Ekonomi gibi birkaç derste
materyal olarak kullanılan bir şey olmaktan çıkmıştır.
Haritanın hayatın her yanına yayılan bu gücü nedeniyle
görüldü ki haritayla bağlı konular öğrenme-öğretme
teknolojilerinde etkili sonuçlar doğruyor.
İnsanın doğası gereği neyin, nerede ve nasıl olduğunu
bilmesi gerekir. Bu ihtiyacı gidermek için Coğrafyanın dili
kabul edilen harita bilinen en iyi araçtır. Bir harita üç şeye
hizmet eder; Bir yeri göstermek; O yere isim vermek ve
yerleri birbiriyle ilişkilendirmek. Dolayısıyla bir harita
dağılışı göstermenin çok ötesine geçer. Sadece
Coğrafyacılar tarafından kullanılmadığına göre haritaların

Şekil 1 Ortodrom ve Loksodrom

insanlık tarihinin en önemli öğrenme araçlarından biri
Loksodrom: Küre üzerinde meridyenleri
olduğu anlaşılır. Antik çağlardan beri bilinen haritalar
aynı açıyla kesen hat; denizcilikte rotanın
farklı teknik ve kültür kodlarıyla bezenmiş olarak
sürekli
olarak
güncellenmesini
hazırlanmışlardır. Her biri kendi döneminin koşullarını ve
gerektirmediği için yaygın olarak
kullanılır.
geleneklerini yansıtmakla birlikte, zamanının dünya ve
Ortodrom: Küre üzerinde iki nokta
mekân algısını geleceğe doğru göndererek bugünkü evren
arasındaki en kısa yol; noktadan geçen
anlayışının şekillenmesine yol açmıştır. Coğrafi dille
büyük dairenin kısa olan parçasıdır.
bezenmiş bir haritaya bakanlar; haritanın verdiği mesajı
anlamakla onu üreten toplumun dünyayı nasıl anladığını
görmüş olur. Bu durum tersten düşünüldüğünde ise dünyanın nasıl anlaşılamadığı da görülür. O zaman
bir harita sadece yerleri göstermez; aynı zamanda kültürlerin dünyayla ilişkisinin örtük yanlarını da
gösterir. Bu karışıklığı açıklamanın en kestirme yolu gündelik hayatın içinde haritaların ne kadar yer
aldığına bakmaktır.

Harita Sorunları
Harita kavramının altındaki anahtar kelimelere bakıldığında mekân, dünya, küre, kordinatlar, enlem,
boylam, ekvator, dönence, ölçek gibi kavramlar görülür. Bunların tek tek ve hep birlikte harita
sorunlarına yol açması aralarındaki ilişkinin doğru anlaşılması için terminolojinin doğru
öğrenilmemesinden kaynaklanır. Coğrafya dersinde harita öğrenmek içerik yüzünden haritayı bir amaç
olarak görür. Bu büyük ölçüde doğrudur; ama eksiktir. Çünkü harita öğrenmenin nedeni dünya
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üzerindeki olayları, ilişkileri ve bağlantıları öğrenmektir. Aynı zamanda onu kullanarak akıl yürütmek ve
düşünmektir. Sorunları harita üzerinde konuşmaktır. Harita öğrenme araç olarak kabul edildiğinde
dünyanın daha da küçüleceği gerçeği unutulmamalıdır.
Eğer bir öğretmen derslikte öğrencileri için duvara asacağı haritanın ölçeğini optik ayrıntılara bakarak
karar veriyorsa harita işler yolunda gidebilir. Fakat başka bir öğretmen öğrencilerine dünyayı anlamak
için harita kullanmak yerine harita yı öğretmeye kalkışıyorsa sorunlar kapıda demektir. Bir atlasta
kolayca görüleceği gibi dünya haritaları genellikle birbirine göre üstün ve zayıf yanları olan ve çoğunun
birbirine benzediği çeşitli tekniklerle üretilmiş haritalardır. Geçmişten günümüze doğru Merkator'un
silindirik projeksiyonunun üzerine geliştirilen modellerin başını çektiği uygulamalar yüksek enlemlerdeki
alan bozulmalarındaki aşırı abartılar yüzünden değişikliklere uğramıştır. Ama bu durumun toplumun
harita kullanımını olumsuz etkilemesi beklenemez. Normal şartlarda harita ile içli dışlı olanlar hangi
haritaya bakarsa baksın işlevsel olarak istenen sonuçlar elde edilebilir. Haritayla daha az zaman
geçirenlerin çoğunlukta olduğu yerlerde haritalardan sağlanacak kazanımlar tam anlamıyla sağlanamaz.
Bunun temel sebebi ihtiyaca uygun hatira projeksiyonu seçilmemesidir. Dolayısıyla günlük yaşamda her
yerde olan haritaların üretimi ile haritacılık gelenekleri birbirine bağlı şeylerdir. Bir coğrafya ders
kitabında kullanılan haritaların amaca uygun olması gerekir. Haritaların aktarmaya çalıştığı bilgileri
görmek yerine uzaklık ve alan hesaplamalarıyla ölçek sorunlarına indirgenmesi küresel bir dünya alısının
gelişmesini engeller. Bu duruma yol açan diğer bir faktör de model küre kullanımının sınırlı oluşudur.
Günümüzün temel harita sorunlarının başında mesafe, açı, alan ve biçim bozulmaları gelir. Gerçek
değerlerinden uzaklaştıkça o haritada bozulmanın oranları karşılaştırılır. Projeksiyonlar arasındaki
bozulmaların oranları birbirine göre üstün ve zayıf yanlarını ortaya çıkarır. Hatta bazen ülkelerin hangi
projeksiyonda daha iyi biçim koruduğu daha çok önem arzeder. Meridyenler boyunca uzanan bir ülkeyle,
yüaksek enlemlerdeki kütlevi bir adanın projeksiyonlara göre görünümleri oldukça abartılı olabilir.
Örneğin Silindirik Merkator projeksiyonuyla Rusya ve Grönland olduğundan çok büyük toprakları varmış
gibi görünmesi bu tekniklerin neden olduğu diğer sorunları gözler. Bunların başında da küresel ve
mekânsal algının sınırlandırması hatta engellenmesi gelir. Daha doğru bir ifadeyle bu öğrenme sorunları
ikinci plana itilmiş olur.
Böyle sorunlarla yüzleşmek ve bunları teker teker çözmek için yapılması gereken en önemli şey haritanın
her yerde olmasını sağlamaktır. Fakat sadece haritayla mekânsal algı ve küresellik algısını geliştirmek
kolay değil. Bunun basit bir yolu var; ya her yerde model küre kullanmak, ya da dünyanın küre biçiminde
olduğu hissini veren haritalar kullanmak. İkincisinin en iyi yolu da genellikle kutupsal azimutal bir
projeksiyondur. Dünyanın bizim için daha az önemli olan güney kutup bölgelerini dışarda bırakan yıldız
şeklindeki haritalardır. Bu bildiriye esas olan bu türden haritaların en çok kullanıldığı yerler genellikle
hava yolu ulaşımına ait olanlardır. Gerçekten hava yolunu küre üzerinde düz bir çizgi olarak gösteren
ortodrom (en kısa yol) küresel algıyı destekler.

Şekil 2 İstanbul-New York havayolu güzergâhı Model kürede düz bir çizgiykenGoogle Earth üzerinde yay
şeklindedir.
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Hangi Harita Değil, Hangi Projeksiyon?
Haritacılar için projeksiyon seçimi üretilecek haritanın hangi amaca hizmet edeceği ve deformasyonun
en küçük düzeyde olması bakımından önemlidir. Dünyanın tek parçada gösterilmesine imkan veren bir
projeksiyon seçimi ve özelliklerinin gösterildiği çizelgeye göre beş farklı kategori vardır (Yılmaz, 2009:34).
Çizelge 1. Dünyanın tamamını göstermek için Snyder harita projeksiyon rehberi.
Bölge
Projeksiyon Özelliği
Projeksiyonun Karakteristiği
Ekvator boyunca ölçek koruyan
Konform
Meridyen boyunca ölçek koruyan
Eğik büyük daire boyunca ölçek koruyan
Harita üzerinde ölçek korumayan
Kesiksiz

Dünya
Alan koruyan
Kesikli
Eğik
Merkezi kutup noktasında
Uzunluk koruyan
Merkezi yerleşim yerinde
Sabit pusula hatlı
Distorsiyon uyuşumlu

Projeksiyon adı
Mercator
Transversal Mercator
Eğik Mercator
Lagrange
Mollweide
Eckert IV, Eckert VI
McBryde
veya
McBrydeThomas
Boggs Eumorphic
Sinüzoidal
Hammer
Goode
Briesemeister
Uzunluk koruyan kutupsal
düzlem
Uzunluk koruyan eğik düzlem
Mercator
Silindirik Miller
Pseudo-silindirik Robinson

Dünyanın iki parçada gösterilmesi için gereken düzenlemelerde harita kürenin merkezine simetrik olarak
çizilir (Yılmaz, 2009:37).
Çizelge 2. Dünyayı iki parçalı göstermek için Snyder harita projeksiyon rehberi.
Bölge
Projeksiyon Özelliği
Projeksiyon adı
Konform
Stereografik
Alan koruyan
Lambert düzlem
Yarıküre
Uzunluk koruyan
Uzunluk koruyan düzlem
Global
Ortografik

Dünyanın geri kalan parçalarını yani yarıküreden daha küçük yerlerini çizerken esas olarak ekvator,
kutuplar, meridyen ve yön ilişkilerine bağlı kalınır.
Çizelge 3. Yarıküreden daha küçük yerleri göstermek için projeksiyon rehberi.
Bölge
Yön
Konum
Projeksiyon
Özelliği
Açı koruyan
Ekvator boyunca
Alan koruyan
Doğu-Batı
Açı koruyan
Ekvatordan uzakta
Kıta
Alan koruyan
Okyanus
Açı koruyan
Kuzey-Güney
Meridyen boyunca
Büyük
Alan koruyan
ülke
Açı koruyan
Eğik konumlu
Heryerde
Alan koruyan
Açı koruyan
Eşit boyutlu
Kutupta, ekvatorda, eğik
Alan koruyan

Projeksiyon adı
Mercator
Alan koruyan silindirik
Lambert konik
Albers konik
Transversal Mercator
Transversal silindirik
Transversal silindirik
Eğik silindirik
Stereografik
Lambert düzlem
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Dünyanın yarısından daha küçük yerlerin gösterilmesi için harita projeksiyonu seçiminde de bozulmanın
az olduğu modellere bağlı kalınır. Sonuç olarak bir harita yapımında projeksiyon sınıfının seçiminde üç
temel kural vardır (Yılmaz, 2009:40):
1.
2.
3.

Haritası yapılacak alan ekvatoral bölgede ise, silindirik projeksiyon
Haritası yapılacak alan kutup noktası ile ekvator arasında kalan orta enlemlerde ise, konik
projeksiyon
Haritası yapılacak alan kutup noktasına yakınsa, düzlem projeksiyon

Yukarıdaki çizelgelerden anlaşıldığı gibi; haritacılık gelenekleri nerede hangi projeksiyonun kullanılacağını
net şekilde belirlemiştir. Aynı durum harita kullanıcıları açısından da bağlayıcıdır. Özellikle derslikte
kullanılacak haritanın seçiminde sadece haritanın adına ve ölçeğine bakılarak karar verilmesi yanıltıcı
olur. Bunun en açık şekilde ders kitabı tasarımcıları ve öğreticiler tarafından en uygun haritanın yani
uygun projeksiyonla yapılmış haritanın seçimini gerçekleştirmesi gerekir. Bunu yaparken kullanış
amacına dikkat etmelidir. Ülkeler haritasında Winkel Tripel projeksiyonu iyi sonuç verirken, ticari ağları
ve havayolları ağlarını gösteren en uygun olan uzunluk koruyan kutupsal düzlem projeksiyondur.

Pragmatizm Nedir?
Pragmatizm bir fikir ya da ideolojinin doğru kabul
edilebilmesi için yaşamda bir karşılığının olması ya da
uygulanabilir sonuçları olması gerektiğini esas alan bir
felsefi akımdır. Bu yaklaşıma savunanlar yaşamda
anlamlı sonuçları olan fikirleri benimserler.

Pragmatizm Ortaya Çıkması?
Eğitim, hukuk, ekonomi ve pek çok alanda destekçi
bulmuş olan bu akım 19 yüzyılın son çeyreğinde
Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır.
Pragmatizm kelimesini ilk defa bu hareketin kurucusu
Charles S. Peirce (1839-1914) tarafından kullanılmıştır.
Peirce felsefeyi etkileşimli ve deneysel bir alan olarak
görmeyi tercih ederek ve radikal kabul edilecek bir
yorum yaptı: Felsefe laboratuvar çalışmasına tabi
olmalıdır ve fikriler doğruluklarını ancak uygulamaları Şekil 3 Güney yarıküreyi dört üçgen ve Kuzey
ile kanıtlayabilir. Kavramın gerçek ve doğru olması yarıküreyi kare şekilde gösteren Peirce beşlisinde
ancak var olan uygulamaları ile anlamlı olacağı ekvator kare şeklindedir.
sonucuna vardı. Eğer bir kavramın yaşamlarımız bir
uygulaması yer almıyor ise bir anlamı da olamaz sonucunu bu akımın özüne yerleştirdi. Pragmatizm
felsefi hareketinin oluşmasında Willian James (1842-1919) ve John Dewey (1859-1952) yaptıkları
yorumlar önemlidir (Flower and Murphey, 1997).

Pragmatizm ve Qp
Peirce bir olayın, durumun ya da nesnenin gösterimi ya da sembol olarak tasvirini bir mantık problemi
olarak ele almıştır ve sormuştur: Gerçeğin bir resme indirgenmesini nasıl açıklamalıyız? Peirce yaşam
laboratuvarında gerçekleşen şu gözlemi öne çıkarır. İnsan doğada gördüğü bir nesnenin zihinsel
haritasını ya da yansımasını elde ederken çift göz yapısını kullanır. Burada iki gözden elde edilen bilgiler
kullanılır. Yani, iki farklı perspektiften yararlanılır. Bir göz ile elde edilen resim diğer göz ile elde
edilenden farklıdır. Sonuç olarak elde edilen üçüncü görüntü bu ikisinin bir karmaşası ya da yaratıcı bir
bileşimidir. Son durum bu iki temel görüntünün ilişkilendirildiği bir birleştirme/kaynaştırma işlemidir. Ne
üçüncü durum ne de bir ve ikinci durumlar bir biriyle uyuşmaktadır. Sonuç olarak, bireysel ve toplumsal
olarak doğru olarak inanılan ya da kabul edilen fikir bir ilişkinin keşfini üçüncü bir görüş olarak temsil
etmektedir. Bu süreci Peirce yaratıcı birleştirme ya da bir kargaşa (chaos) durumu olarak görür ve
ilerlemenin sağlanacağını iddia eder (Kevelson, 1987). Peirce burada sadece harita tekniğinde bir
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yöntem arayışını değil yaşamın her alanında ilerlemenin bir yöntemi olarak da yaratıcı kaynaştırmayı
önermektedir.
Charles Peirce mantıkçı, matematikçi ve bilim adamı
özellikleri yanında bir “geodetist” olarak dünya üzerinde bir
noktanın gerçek koordinatlarını, dünyanın şeklini ve ölçüsünü
doğru olarak belirlemekle de ilgilendi. Peirce 1877 yılında
Amerikan Jeoloji Kurumu (USGS) ve Amerikan sahil teşkilatı
için yer çekim ivmesinin ölçülmesi için bir yöntem
geliştirmeye çalışıyordu. Bu çalışmaları sırasında bir süre
Avrupa da bulundu. Burada yaptığı kütüphane çalışmaları
sırasında rastlantısal bir şekilde 2 boyutlu haritaların 3
boyutlu dünyanın temsil sorunuyla ilgilendi.
Kurum
yöneticilerine gönderdiği raporlarda kürenin iki boyuta aktarılması
konusuyla ilgilenmeye başladığını ve kullanışlı bir harita geliştirmek
istediğini yazmıştır. Bir uyumlu harita geliştirmek isteye Peirce
haritasının üç özelliği olacaktır. Enlem ve boylamlar arasındaki
açılar korunacak, tüm küre tanımlı ve sonlu bir haritada olacak ve son Şekil 5 Değiştirilmiş kutupsal azimutal
olarak yatık sayfa formatında temsil edilecektir (Eisele, 1963).
projeksiyon.

Peirce tarafından hazırlanan ilk örnek şekil 7´de verilmiştir
(Peirce, 1879). Kuzey ve güney yarım küreler bir karenin
içine sığdırılmıştır. Peirce beşlisi olarak bilinen bu harita da
ana parça merkezi oluşturan karedir. Diğer parçalar bu
karenin kenarlarında tabanları olan dört ikizkenar üçgendir.
Beş parçalı (Quincuncial) projeksiyon yöntemi ile bir kürenin
düzleme aktarımı yapılır. Şekil 7 de verilen Peirce haritasında
karenin içinde kuzey yarım küre ve tam ortada kuzey kutbu
bulunmaktadır. Güney yarım küre dört parça ile üçgenlere
dağıtılmıştır. Yine, güney kutbu dörde bölünerek üçgenlerin
tepelerine dağıtılmıştır. Bu harita ekvator dairesini karenin
kenarları olarak gösterdiğinden bu karenin köşelerinde açıları
doğru olarak verememektedir.
Bu ilk örnek Peirce haritasında bir özellik dikkat çekmektedir. Şekil 4 Peirce tarafından 1879 yılında
Bu da Peirce haritalarının birbirlerine eklenerek bir mozaik yayınlanan ilk örnek.
oluşturacaklarıdır. Şekil 5, iki Peirce haritasından oluşan bir mozaiktir. Üstte yer alan haritada merkez
olarak kuzey kutbu yer alırken mozaiğin diğer parçasında güney kutbu merkezdedir. Birbirine zıt olan iki
kutup herhangi bir parçalanma olmadan da görülebilir. Bu mozaik istendiği kadar genişletilebilir. Üç
boyutlu cismi düzleme aktarırken birbirine asimetrik iki yapı oluşturur ve bunlar mozaik şeklinde birbirini
tamamlar. Böylece harita bir süreklilik özelliğine de sahip
oluyordu (Hinks, 1921). Bir enlem ve boylam üzerinde
kesintiye uğramadan ilerlemek mümkündü. Burada Dünya
yüzeyi gibi olan bir küre yüzeyi birbirine mozaik resimde
olduğu gibi oturan karelere yansıtılır.
Şekil 6 de dokuz
kareden oluşan mozaik görülmektedir.
Peirce haritasında dünya sanki içten dışa doğru ters yüz
edilmiş gibidir. Dünyanın bir kutbu korunurken diğeri dört
parçaya ayrılarak köşelere yerleştirilmiştir. Fark edilebileceği
gibi köşeler birbirine yaklaştırılırsa kapanma gerçekleşmez ve
küre elde edilemez. Harita bir kürenin topolojik temsilidir.
Topoloji küre üzerindeki noktaların birbirlerine göre nerede
olduklarını en doğru şekilde göstermeye çalışmaktadır. Peirce
Şekil 6 Peirce haritasında asimetrik yapılar
için yaşamda yer alan sorun nasıl bir haritada dünya üzerindeki bulunmaktadır.
noktalar arasındaki ilişkiyi doğru ve anlamlı bir şekilde
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gösterebiliriz. Yaşadığımız küresel dünya üzerinde farkında olduğumuz grafik ilişkilerin topolojik olarak
ifade edilmesi problemi oluşturmaktaydı. Bir pragmatist olarak Peirce harita projeksiyonu için başka
alanlardan anlamlı örnekleri araması gayet normaldi. Zaten Peice için bir sorunun çözümü ya da alanın
ilerlemesi o alanın kendine has bilgi yapısı üzerinden değil alan dışından devşirilecek örnek´lerin
uygulanmasıyla mümkündü (Kevelson, 1987). Peirce in yaşadığı dönemde elektromanyetik ve
termodinamikte vektör analizi tekniği başarı ile kullanılmaktaydı.
Kaynaklardan Perice ve
elektromanyetizma teorisini oluşturan J.C.Maxwel in bilimsel nedenler üzerine görüştükleri de biliniyor
(Nubiola, 2012). Elektromanyetik teoride şekiller en basit halde gradyan ya da normal vektörlerin alan
çizgilerine dik olarak çizilmesini gösterir. Bu halde iken Peirce haritası ızgarası ve elektrik alan çizgileri
arasındaki benzerlik daha açıktır (şekil 9). İki şekil arasındaki benzerlik açıktır. Farklılıklardan ilki gradyan
vektörlerin yerini meridyenlerin almasıdır. Peirce in yaptığı asıl değişiklik ise optik bir uyarlamadır ve
dünyanın bir yarık küresini bir kare içinde göstermesidir. Böylece harita beşli bir yapıya sahip oldu. Yani
küresel dünya beş parçalı bölümlere aktarıldı ve düzlemsel bir yapıya dönüştürüldü.

Şekil 7. Sağda Peirce haritası ızgarası ve solda elektrik alan çizgilere dik olan gradyan vektörler
gösterilemektedir. Her iki durumda birbirine dik iki çizgi referans sistemini oluşturmaktadır. Farklı olarak Peirce
merkeze bir diktörgen yerleştirmiş ve küre üzerindeki bir yarım küreyi haritalandırmıştır. Ayrıca gradyan
vektörleri sürekli çizgiler yani meridyenlere dönüştürmüştür.

Peirce haritasını oluştururken matematiksel formüller de türetmiştir. Küresel koordinatlardan Peirce
harita düzlemine yapılacak dönüşüm bu çalışmanın konusu dışındadır. Ancak bu formüller kullanılarak
yazılan algoritmalar bilgisayarların fotoğrafları Peirce haritasına dönüştürmesini mümkün kılmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Mekânsal düşünce ve küresel algı nasıl gelişir?
Harita çalışmalarında mekânsal düşünmeyi geliştirmek için herşeyden önce anahtar kelimeleri doğru
öğrenmek gerekir. Harita alanındaki kavramların önemli bir kısmı eğitim-öğretimde kullanılan
kavramlardır. Bir kısmı da ilgili alanın teknolojisiyle bağlantılıdır. Bunlardan açısal, düzlem, konform,
azimutal gibi stratejik değerde olan birkaçı yüzünden öğrenenlerin Matematik ve Geometri bilgi düzeyi
stratejik değerdedir.
Harita ve model kürelere ilave olarak, grafik, diyagram, hava fotoğrafları ile uydu görüntüleri dünyadaki
mekânsal yayılım hakkında değerli bilgiler sağlarlar. Bunlar sağladıkları bilgiler yönüyle oldukça
farklıdırlar ve belirli durumlarda, sınıflarda hem model küre hem de haritanın yerine zaman zaman
geçebilirler Taş (2006:218). Haritanın sağladığı kazanımları verebilecek diğer materyaller çeşitlilik
sayesinde öğreten ve öğrenen tercihleriyle belirlendiği takdirde öğrenme daha zenginleşir.
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Şekil 8. Güney kutbu merkezli bir dünya hartası. Diğer tarafta bir fotoğraf uygulaması. Banyonun tepeden
çekilmiş fotoğrafı bazı özel algoritmalar ile Peirce in haritası topolojisinde gösterilmiştir (Vogel, 2011).

Dünya, bölge, mekan, arazi, çevre, doğa, macera ve spor kavramlarının daha fazla yer almaya başladığı
günümüzde mekânsal düşünceyi geliştirmek eğitim kurumlarında harita ve mekansal uygulamalar için bir
kurumsal bir profil oluşturulması yararlı olur. Sanal coğrafyalar insanın mekasal düşünme becerisini
geliştirir. Günümüzün popüler temalarından sağlık, işsizlik, okuryazarlık, kamu hizmetleri, kültürler, yaş
ve insan hakları alanları haritalamayla daha iyi anlaşılabilir (ICA, 2017).
Dünyanın keşifler çağıyla birlikte küresel
olarak büyük bir dünyadan küçük bir dünyaya
nasıl dönüştüğünü anlamak için Harvey'in
zaman ve mekân sıkışması teorisine bakmak
yeterlidir. Harvey'e göre, zamanın mekânı
sıkıştırması ulaşım araçlarındaki hız sayesinde
olmuştur. Gemiler, buharlı trenler ve uçaklar
bugünkü hızlarına ulaşırken bir yandan da
dünyayı küçük bir köye dönüştürmüş oldular
(Harvey, 1997:291).
Okullar başta olmak üzere öğrenme Şekil 9 Küresel algıyı destekleyen haritalarda ekvator çember
ortamlarında farklı projeksiyonla üretilmiş şeklindedir (TÜSİAD).
çeşitli haritaların sergilenmesi gerekir. Bunlar
öğrenenlerin dünya algısını mekânsal düşünceyi kullanarak gerektiği zaman küresel gerektiği zaman
itibari olarak algılaması sağlanmış olur. Bu haritalarda bilinen içeriklerin dağılımı yapılırsa öğrenciler bu
mekânları hem zihinde ya da haritada işaretlemekte hem de mekânları birbiriyle ilişkilendirmede sorun
yaşamazlar. Harita üzerindeki bu uygulamalar soru sorma ve cevapları bulma gibi çalışmalar haritada
bilgi biriktirmeyi kolaylaştırır.
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Harita kullanarak yeni ve basit bir bilgi üretmek için
basit sorular sormak yeterlidir. Türkiye'nin denize
kıyısı olan illeri, iki ve üç bölgede birden toprağı olan
illeri ve en kısa ve en uzun güzergâhlar gibi sorular
haritadan çıkarım yapmayı mümkün kılar. Bilgiyi
analiz etme ve organize etme gibi beceriler model
küre ve harita kullanma sıklığıyla ilgilidir. Joyce'un
ünlü romanı Ulysses'da ulaşım, ticaret ve telgraf
ağlarıyla kullandığı mekânsal ağ günümüzün internet
ve havayolu ağlarını gösteren bir dünya haritasından
geri değildir. İster estetik kaygılar isterse edebi
kişisel herhangi bir nedenle çizgilerden, noktalardan,
fikirlerden ve hatta sözcüklerden oluşan bir harita
yapılabilir.
Harita ortaya çıkış sürecinde yerleri, ilişkileri,
dağılımı birleştirmesi ve parçaları bütünleştirmesi
yönüyle Gestalt bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla
haritaya bakanlar haritayı önce geriden başlığına, Şekil 10 Westermann atlaslarının kapağında kullanılan
türüne ve ölçeğine hâkim olarak bütün halde algılar. yıldız projeksiyon.
Ardından da parçalara inerek inceler ve bunları bütünün olarak kendi disiplini içinde bazı ilkelere göre
düzenler. Tekrarlar bu düzenlemelerden daha fazla bilgi üretme, soru sorma ve çıkarım yapmaya kadar
devam eder.
Harita etkinlikleri mekânsal düşünmeyi ve küresel algıyı geliştiren uygulamalardır. Ders kitabı
içeriklerinin ve öğrenci çalışma kitapları ve etkinlik temelli düzenlenmesinde daha fazla harita çalışmaları
yer almalıdır.
Harita oyunları oynamak dünyayı daha iyi tanımanın ötesinde birşeydir. Özellikle pedagojinin öğretim
yöntem ve tekniklerinde kullandığı yenilikler kartoğrafik bilgiyle geliştirilerek sürpriz sonuçlar doğabilir.
Sonuç olarak haritalar, heykeller, fotoğraflar, kabartmalar, kitaplar ve başka birçok belge tarihin görgü
tanıklarıdır (Burke, 2008). Tarih, soyağacı, arkeoloji, siyaset, mimari, sosyoloji ve coğrafyada kültürel
mirasın en gizli yanlarını ve ayrıntılarını yeni tekniklerle sergilemek mümkündür.
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1965 TARİHLİ HAYAT TARİH MECMUASININ İLK SAYISININ TARİHSEL SÜREÇ VE EĞİTİM
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür YILDIZ
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgurzyz@gmail.com
ÖZET
1960lı yıllar Türk Tarihinin siyasal manada çalkantılı olduğu, doğruyu bulma ve arama yönünde yeni bakış açılarına
fikirlerle yön verilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Bir dönemi bir kuşağı anlamak ve anlatmak ilk önce canlı tanıklar
var ise Sözlü Tarih çalışmaları yapılması, ardından yazılı ve görsel arşiv belgelerinin temin edilmesi, dönemle ilgili
tetkik eserlerin incelenmesi, yine dönemle ilgili gazete, dergi gibi matbuat ürünlerine bakılmasıyla mümkündür.
Özellikle Sosyal Tarih ile ilgi araştırma yapacaklar çeşitli mecmualardan yaralandıklarında özellikle halkın o
dönemdeki bakışını, tepkilerini ve ilk reflekslerini anlamada daha başarılı olacaklardır. Belirtilen açılardan
bakıldığında 1965 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Tarih Mecmuası okuma-yazmanın ilk planda geldiği,
televizyonun toplumumuzu daha esir etmediği bir kuşağın bayilerden koşarak aldığı ve yeni sayısını heyecanla
beklediği bir dergidir. Önemli tarihçilerimizden Yılmaz Öztuna’nın neşriyat müdürlüğünü yaptığı dergi 1 Şubat 1965
yılında ilk sayısını yayınlayarak yayın hayatına başlamıştır. Bildiride Hayat Tarih Mecmuasının ilk sayısı
değerlendirilerek mecmuanın içeriği, Tarih Eğitimi açısından okuyucuya katkısı ve sağladıkları hakkında
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Yılmaz Öztuna tarihçi olması hasebiyle derginin ilk sayısının ilk yazısını kendi
yazmıştır. 50 Yıl Önce I. Dünya Savaşına Girmiştik isimli makalesinde Öztuna resimlerle, belgelerle ve istatistiklerle
konuyu açıklamaya çalışmıştır. Tarih Eğitiminde önemli unsurlardan birisi olan görselliği kullanarak yapılan
açıklamalar okuyucunun hem ilgisini çekmekte hem de okuduğu metinle ilgili aynı sayfada görsel zekâsını
kullanarak karşılaştırma yapma imkânı bulmaktadır. Mecmuanın ilk sayısı kapaklar dâhil 100 sayfadan
oluşmaktadır. Genelinde resimlerin bolca kullanıldığı, toplumun ilgisini çekecek konulara yer verildiği, zaman
zaman kitap tanıtım ve reklamların yapıldığı dergi son derece ilgi çekici olup günümüzde de hala okunabilirlik
kalitesine sahiptir. Kısaca bu bildiride bahsi geçen derginin ilk sayısının tanıtımı yapılacak ve Tarih Eğitimine katkısı
hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Hayat Tarih Mecmuası, tarih, eğitim

Giriş
Hayat Tarih Mecmuası 1 Şubat 1965’te ilk sayısını çıkarmıştır. Şevket Rado derginin imtiyaz müdürü
olurken, tarihçi Yılmaz Öztuna’da Neşriyat Müdürü olmuştur. Hayat Tarih Mecmuasının ilk sayısından
anlaşıldığı üzere dergi Türk tarihinin zenginliklerini ortaya çıkarmak ve Türk milletinde milli şuuru canlı
tutmak için çıkarıldığı gözlenmektedir. Zaten derginin ilk giriş yazısında Şevket Rado Hayta Mecmuasının
okuyucularına: “ Yeryüzünde, tarihi, Türkler ’in tarihi kadar zengin başka bir millet hemen hemen yok
gibidir. Türklerin geçmişte bıraktıkları bu tarih zenginliği, sadece Türk milletinin çok uzun ömürlü bir
millet olmasından ileri gelmiyor; Türklerin zaman içinde dünyanın üç kıtasında topraklar fethedip
kurdukları, en az Roma veya İngiliz İmparatorluğu büyüklüğündeki imparatorluk, onun kazanılması,
parça parça kaybedilmesi, kendi içinde ve münasebete giriştiği milletler topluluklarında öyle hadiselerin
doğmasına yol açmıştır ki, bunlardan her biri ciltler ve ciltler dolusu eserler vücuda getirmeye yetecek de
artacak kadar bizim için kâh tatlı, kâh acı fakat ekseriya dikkatle incelenmeye değer vakalarla doludur….”
diye seslenmektedir (Rado;1965: 3) . İfadelerden de anlaşıldığı üzere dergi öncelikle Türk tarihi üzerine
durulacağını ve ardından onlarla münasebete geçen ülkelerin tarihleriyle de ilgileneceği sinyallerini ilk
sayısında vermektedir. Derginin ilk sayısı son kapak sayfası dâhil olmak üzere 100 sayfa olarak
neşredilmiştir. Akademik olmasının yanında Türk halkına da tarihi sevdirme çabası hissedilir bir şekilde
görülmektedir. Derginin içeriğinin tarihsel açıdan ve eğitim açısından incelenmesi 1960’lı yılları
anlamanın yanı sıra ilginç tarihi olayların öğrenilmesine de katkı sağlayacaktır.

1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuasının İlk Sayısının İçeriğinin Tarih ve Eğitim Açısından Değeri
Hayat Tarih Mecmuası’nın ilk sayısı Neşriyat Müdürü ve Tarihçi Yılmaz Öztuna’nın; “50 yıl önce I. Dünya
Savaşına girmiştik” makalesi ile başlamaktadır (Öztuna; 1965: 5-9). Öztuna makalesini resimlerle
zenginleştirmiş ve okuyucunu görsel olarak dikkatini çekmiştir. Resimlerin kullanılması ve olayların
geçtiği anda ilgili recimlerin dergide yer alması okuyucunun olayı daha iyi kavraması ve tarihten zevk
almasını sağlayacak boyuttadır. Aynı zamanda Tarih Eğitimi açısından bakıldığında görseler kullanılarak
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kalıcılık daha da artırılmaktadır. Makalenin sonunda verilen Birinci Dünya Savaşı ile ilgili istatistikte tarih
öğrenenleri karşılaştırma yapma ve bizim yanında öteki kavramının da algılanmasında kolaylık sağlayacak
niteliktedir.
Tarih Öğretiminde hatıratların kullanılması özellikle küçük ve genç yaş grubunda milli duyguların
uyandırılması ve tarih şuurunun oluşmasında önem arz etmektedir. Dergi bu konuda da ilgi çekici
kısımlara sahiptir. Özelikle derginin 12. sayfasında yer alan “Barbaros’un Hatıraları” bölümü resimlerle
de desteklenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Dergide Barbaros’un önce ağabeyi Oruç Reisse değinilmekte
ardından Hayreddin Paşa olmadan önce Hızır Reis adıyla yaptığı faaliyetlerden bahsedilmektedir. Bu
kısımda Barbaros’un; “Kanuni Sultan Süleyman’ın Emriyle Hatırlarımı Yazdırmaya Başladım”, “Babam
Yakup Ağa’nın Midilli’ye Yerleşmesi ve Annemle Evlenmesi”, “Ağam Oruç Rodos Kafirleri’ne Esir Düşüp
Nece Yıl Ellerinde Esir Kaldı”, “Ağam Oruç Rodos Şövalyeleri’nin Gemisinden Kaçıp Kurtuluyor”, “Oruç’tan
sakınmak Gerek” başlıklı anılarına yer verilmektedir. Gelecek sayılarda da bu hatıratın yayınlanacağı
sinyalleri verilerek okuyucuda gelecek sayı ile ilgili de merak uyandırılmaya çalışılmaktadır.
Mecmuanın 20. sayfasında Ayın Takvimi kısmı oluşturulmuştur. Bu kısımda Şubat ayında olan önemli
tarihi olaylar sınıflandırılmış ve Türk tarihinde Şubat ayında ortaya çıkan önemli olaylar sıralanmıştır. Yine
25. sayfada tarih postası isimli kısım oluşturulacağı ve tarih konusunda merak ettiklerinizi bize sorun diye
okuyuculardan gelecek sayı için sorular istenmektedir. Bu kısımlar merak ve ilgi uyandırmak ve kafalarda
kalan soruların çözülmesi için önem arz etmektedir. Soru sorma becerisinin artırılması ve soran ve
sorgulayan bir neslin gelişmesi açısından da eğitim açısından da değerledir.
Bunların yanında 36. Sayfada “Tarihte garip Olaylar” kısmı bulunmaktadır. Bu kısımda tarihte ilgi çeken
ve tuhaf olaylara yer verilmekledir. Bunlarda biri ; “Bir Nezaket Gösterisi” başlığındaki olaydır şöyle ki;
“Eski Macar Kralları, ziyafet verdikleri zaman, saraylarına gelen davetlilerin arabalarının tekerleklerini
söktürürdü. Bu hareketten maksat, ziyaretçilerin vakitsiz ayrılmalarını önlemek ve eğlencenin devamını
sağlamaktı.” Diğer bir olay; “Stalin’in Ölüm Korkusu” başlıklıdır. Olay şöyledir; “ Stalin, her an ölümden
korkar, daima suikast korkusu içinde yaşardı. En çok, dışarıda bulunduğu sırada suikasta uğramaktan
korktuğundan sarayından Kremlin’e kadar 45 km olan yolu geçerken, korunmak için bir ihtiyat tedbiri
almıştı. Stalin’in içinde bulunduğu araba 15 başka otomobille birlikte yola çıkardı. Otomobillerin hepsi
Stalin’inkinin aynı olur ve her birinde aynen Stalin’e benzeyen şahıslar otururdu. Stalin bir gün birinci
arabada oturuşa, ertesi gün mesela beşincide oturur, daima değişik sırada bir arabaya binerdi. Bu
durumda Stalin’i öldürebilmek için otomobil kervanındaki bütün insanların öldürülmesi gerekiyordu.”
“Cenazesi Kaçırılan Cumhurbaşkanı” olayı ise şöyledir: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en muhteşem
cenaze töreni Abraham Lincoln’e yapılmıştır. Cenazenin teşhir edildiği 14 büyük şehir, asıl kabrin
kendilerinde yapılması için yarış etmiş, bunun sonucu olarak 1865-1901 arasında cenaze tam 17 defa yer
değiştirmiştir. Bunlardan birinde Springfield şehrinde, şehirdeki bir mimari anıtın tavan arasında
saklanmış ve burada iki yıl saklı kalmıştır.” (Hayat Tarih Mecmuası: 36,37). Örneklerde de görüldüğü gibi
mecmuada okuyucunun ilgisini çekecek tuhaf olaylara yer verilmekte ve tarihe karşı olumlu bir bakış
geliştirme çabası ön plana çıkmaktadır. Tarihin zevkli bir bilim dalı da olduğu hatırlatılmaktadır.
Hayat Tarih Mecmuasında akademik yayınlardan daha ziyade halkın ilgisini çekecek olaylara daha çok yer
verildiği görülmektedir. Dergide yer alan ilginç konular ve tarihi şahsiyetler özellikle orta öğretimde tarih
öğren öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla ve derslerde giriş kısımlarına kullanılarak merak
uyandırılabilir. Mesela derginin 39. sayfasında yer alan: “Beethoven’in Gizli Aşkı” ve 52. sayfada yer alan
“İdam Mangası”, 64. sayfada yer alan “Falaka ve Kırbaç”, 73. sayfada yer alan “Rasputin Nasıl
Öldürüldü,” 79. sayfada yer alan “Hz. İsa Sakalsız mıydı?”, gibi yazılar doğrudan ilgi çekmek ve merak
uyandırmak için yazılmıştır.
Bu tür yazıların ardından hem Osmanlı Tarihi hem de Cumhuriyet Tarihi ile ilgili makaleler
bulunmaktadır. Türk tarihinin çeşitli dönemlerine değinilerek bir tarihi bütünlük sağlama çabası
görülmektedir. 1960’lı yıllarda Türk-İslam sentezine dayalı tarih anlayışı dergide hissedilmektedir
Özellikle Yılmaz Öztuna’nın Osmanlı Tarihçisi oluşu bu döneme daha çok yer verilmesinin sebepleri
arasında gösterilebilir.
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Bunun yanında dergide Sözlü tarih çalışması yapılması da önemlidir. Atatürk’ün yakın arkadaşı Ali Fuad
Cebesoy ile yapılan röportaj günümüz içinde son derece değerlidir. “İlk Muhalefet partisini ben kurdum”
başlığı altında yapılan röportajda Cebesoy’dan tarihi değer taşıyan fotoğraflarda yer almaktadır. Yine
dergide kitap tanıtımı da yapılarak önemli tarihi eserlerin okunması sağlanmıştır.

Sonuç
Hayat Tarih Mecmuasının 1 Şubat 1965 tarihli ilk sayısının değerlendirildiği çalışmada; 1960’lı yıllarda
Türk-İslam Sentezinden doğan bir tarih anlayışının hâkim olduğu görülmektedir. Tarihçi Yılmaz
Öztuna’nın derginin yayın ve yazılarında etkisi büyük ölçüde hissedilmektedir. Hem Osmanlı tarihinden
hem de Cumhuriyet tarihinden yazıların bulunduğu dergi genel anlamda Türk halkının tarihe merak
duymasını sağlamak, milli şuuru ayakta tutmak ve tarihe olan ilgiyi artırmak maksatlarıyla çıkarılmıştır.
Akademik yazıların yanında dergide toplumda merak uyandıracak ilginç konulara da yer verilmiştir.
Bunun yanında sözlü tarih çalışması yapılarak geleceğe miras bırakma çabası da gözlerden
kaçmamaktadır. Eğitim açısından da özellikle gençlerde ve çocuklarda tarihe merak uyandırma açısından
etkili olabileceği ve derslerde etkinliklerde kullanılabileceği düşünülmektedir.
Kısaca ilk sayısına yer verdiğimiz derginin ait olduğu yıllarda amacına hizmet ettiğini söylemek
mümkündür. Aynı zamanda günümüze de katkı sağlayacağı muhakkaktır.
Kaynakça
Hayat Tarih Mecmuası ,1 Şubat 1965, sayı 1, yıl 1,Cilt :1
Öztuna, Y. (1965), “50 yıl önce I. Dünya Savaşına girmiştik”, Hayat Tarih Mecmuası, 1 Şubat 1965, sayı 1, yıl 1,Cilt :1.
Rado Ş. (1965), “Tarih Mecmuasının Okuyucularına”, Hayat Tarih Mecmuası, 1 Şubat 1965, sayı 1, yıl 1,Cilt :1.
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EKLER

Ek 1. 1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuası 1. Sayısı Kapak Sayfası
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Ek 2. 1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuası Neşriyat Bilgisi
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Ek 3. 1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuası Resimlerle ilgili Görsel s.5.
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Ek 4. 1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuası Hatıratların Kullanılması
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Ek 5. 1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuası Tarihte Garip Olaylar: 36.
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Ek 6. 1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuası, İlgi çekici olaylara yer verilmesi s.39.
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Ek 7. 1965 Tarihli Hayat Tarih Mecmuası İlk Sayısı Son Sayfası Kitap Reklamı
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1970 YILI 35 SAYILI BELGELERLE TÜRK TARİH DERGİSİNİN TARİH EĞİTİMİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür YILDIZ
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgurzyz@gmail.com
ÖZET
Tarih Dün-Bugün- gelecek arasında ilişki kuran bilimdir. Tarih dergileri de bu ilişkinin kurulmasında aracı faktör olan
önemli unsurlardandır. Geçmişe ait izler taşıyan dergiler bazen kendileri de geçmişin izlerinden olur. Bu çalışmada
geçmişte kalan “Belgelerle Türk Tarih Dergisi” 1970 yılı 35. sayısı incelenerek Tarih Eğitimine katkı sunulmaya
çalışılacaktır. Dergi, Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ, Prof. Dr. Demir Demirgil gibi danışma kurulu tarafından çıkartılmış
olup tarihi konulara derinlemesine ışık tutmaktadır. Tarih bilimi belgelere dayandığı ve gerçek kanıtlarla var olduğu
süreçte daha etkili ve daha bilimsel olur. Belgelerle Türk Tarih Dergisi de isminden de anlaşılacağı üzere, tarihi,
belge ve kanıtlara dayalı olarak bilimsel olarak sunmaktadır. Özellikle bahsedilen sayıda "Yayınlanmamış Belgelerle
Erzurum Kongresi'nin İlk Günü" isimli makalede görüldüğü gibi henüz gün ışığına ilk defa çıkan belgeler Osmanlıca
ve Latin alfabesine çevrilmiş şekilde sunulmaktadır. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu tarafından sunulan adı geçen makale
sadece belge neşriyle kalmayıp konunun tetkik eserlerden de detaylı incelenmesi şeklinde okuyucuya
sunulmaktadır. Belgelerin metinde, orijinallerinin verilmesi de okuyucunun hem ilgisini çekmekte hem de Tarih
Eğitimi açısından belge okuryazarlığının önemini ortaya koymaktadır. Tarih Eğitimi’nde önem verilecek hususlardan
bir tanesi de öğrencilerin tarihi sevmesidir. Tarih sevgisi oluştuğunda konuya ilgi doğal olarak artacaktır. Ardından
gerekli materyallerle öğrenciye ve tarih meraklısı olan kitleye bu şuuru kazandırmak daha kolay olacaktır. Tarih için
yazılan dergiler bu işin medya ayağından sadece ilk kısmını oluşturmaktadır. İlgi çekici konuların sunulması,
anlatılması ve özellikle belge ve resimlerle desteklenmesi sonucu Tarih Eğitimi daha başarılı olacaktır. Kısacası bu
bildiride öncelikle Belgelerle Türk Tarih Dergisi’nin ilgili sayısı tanıtılacak ardında da bu ve benzeri dergilerin Tarih
Eğitimi’nde kullanılması hakkında kısa bilgi verilecektir.
Anahtar sözcükler: Belgelerle Türk Tarih Dergisi, eğitim, tarih

Giriş
Belgelerle Türk tarih Dergisi Dün/Bugün/ Yarın isimli, 1970 tarihli ve 35 sayılı dergi Ayrı bası olarak
“Anadolu’nun sesi Hâkimiyet-i Milliye’nin zafer günü sayısı” ismiyle çıkarılmıştır. Özellikle derginin
isminde geçen Dün/ Bugün/ Yarın ifadeleri Tarih biliminin amacını ortaya koyması açısından önemlidir.
Tarihin gelecekle ilişki kuran bir bilim olarak değerlendirilmesi, Sosyal Bilimlerde “Tarih’in ayrıcalığını
ortaya koymada ve özelliklede Tarih Eğitiminde öğrencilere olayların kavratılmasında değerlidir.
İncelenen değinin Ağustos ayı sayısı olması ve Türk tarihinin zafer ayına denk gelmesi nedeniyle ayrı bası
yapması da anılan sayıyı kıymetlendirmektedir. Dergi 79 sayfadan oluşmakta ve bu sayısında 10
makaleye yer vermektedir. Bu makaleler bilimsel değere haiz ve aydınlatıcı niteliğe sahiptir. Makalelerin
içerikleri ve Tarih Eğitimine katkısı hakkında kısa bilgi vermek kanımca faydalı olacaktır.

1970 Yılı 35 Sayılı Belgelerle Türk Tarih Dergisinde Yer Alan Makaleler ve Tarih Eğitimine
Katkısı
Dergide yer alan ilk makale E. Zekai Ökte tarafından kaleme alınan “Aydınların Bunaltısı, Halka
Yabancılaşma” isimli makaledir. Yazıda ilk önce 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenmiş
olan; “Aydın sınıfının halka telkin edeceği ülküler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Hâlbuki bizde
böyle mi olmuştur? O aydınların telkinleri milletimizin ruhunun derinliğinden alınmış ülküler midir?
Şüphesiz hayır. Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat genellikle şu hatalarımız da vardır ki,
inceleme ve araştırmalarımıza zemin olarak çok kere memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi
ananelerimizi, kendi hususiyetlerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Aydın belki bütün cihanı, bütün diğer
milletleri tanır, lakin kendimizi bilmeyiz.” Söze yer vermektedir. Ardından aydınların millete
yabancılaşması eleştirel dilde anlatılmıştır. (Ökte, 1970: 2-3)
Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlarımıza önce kendi milletini tanıma öğütü Tarih Eğitimi alan öğrencilere
ve geleceğin aydını olacaklara bu söz üzerinden açıklanabilir. Aynı zamanda makalede geçen Türk
aydınlarının geçmişten günümüze seyri hususunda bir grup araştırması ödevi verilerek, İslamiyet’ten
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önce, İslamiyet’le birlikte, Selçuklu Devletinde, Osmanlı Devletinde ve Türkiye Cumhuriyetinde Türk
aydınlarının durumu tutumu hakkında bilgi kazanımı sağlanabilir.
Dergide yer alan ikinci makale M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun yazmış olduğu; “Yayınlanmamış belgelerle
Erzurum Kongresinin ilk günü” isimli yazıdır. Derginin en çok yer tutan ve orijinal belgelerin sergilendiği
makalesidir. Öncelikle Tarih Eğitimi alan ve tarih araştırması yapanlara makalenin giriş kısmında sunulan
Milli Mücadele ile ilgili arşivlerin neler olduğu ve belgelerin nerelerden temin edileceği ile ilgili bilgi
önemlidir.
Bu kısımda yazar, Harp Dairesi Başkanlığı Arşivi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi, Başbakanlık Osmanlı
Arşivinde ki Sadaret, Harbiye ve Dâhiliye Nezareti 1918-1922 yıllarına ait dosyaları, Çankaya Köşkündeki
“Atatürk Arşivi” gibi yerlerden belgelerin temin edilebileceğini açıklamaktadır. Ardından yazar Erzurum
Kongresi ile ilgili elde ettiği belgeleri ve Latin alfabesine çevirilerini neşretmektedir. Özellikle 23 Temmuz
1919 Çarşamba günü yani Erzurum Kongresinin ilk günü belgelerinin 11 tanesinin aslına ve suretine
ulaşan yazar bu makalede bu belgeleri neşretmiştir. Bu belgeler şöyledir:
1- Vilayat-ı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesince Trabzonlular ile birlikte 17
ve 19 Temmuz 1919 tarihlerinde yapılan Ruzname hazırlığı müsveddesi.
2- Sivas Vilayeti Mümessillerinden Altı kişinin, Erzurum ile Trabzon Mümessilleri arasındaki gizli
görüşmeyi protesto yazısı.
3- Cemiyetin Erzurum Şubesi Reisi Hoca Raif Efendi’nin Kongreyi açış konuşması.
4- Açış konuşmasında Metinleri okunan belgelerden: Trabzon’a yazılmış telgraf.
5- Açış konuşmasında Metinleri okunan belgelerden: Trabzon’dan gelen telgraf.
6- Açış konuşmasında Metinleri okunan belgelerden: İstanbul’a yazılmış telgraf.
7- Açış konuşmasında Metinleri okunan belgelerden: İstanbul’dan gelen telgraf.
8- Erzurum Kongresine reis seçilen Mustafa kemal Paşa’nın konuşması.
9- Padişah Sultan Mehmet Vahideddin’e yazılan bağlılık telgrafı.
10- Bütün belediyelere ve Milli Cemiyetlere yazılan telgraf.
11- Sadarete yazılan telgraf. (metni bulunamadı)
12- Vilayetlere ve İstanbul Şehreminliğine yazılan telgraf. (metni bulunamadı)
13- İstanbul’da Matbuat Cemiyeti idare heyetine telgraf. (metni bulunamadı)
14- Kongrenin ilk günündeki iki celse tutanağı.
Kırzıoğlu makalede ulaştığı ve ulaşamadığı belgeleri zikretmiştir. Ardından tüm ulaştığı belgeleri
makalede belirtmiştir (Kırzıoğlu, 1970:4-33). Derginin en orijinal yazılarından birisi gerçekten zikredilen
makale olmuştur. Tarih eğitimi açısından da özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasının orijinal
metninin ve Latin alfabesine çevrilmiş metninin öğrencilere sunulması derse ilgiyi daha da artıracak ve
Milli Mücadele’nin orijinal kaynaklardan öğrenilmesini sağlayacaktır.
Derginin üçüncü makalesi Harry. N Howard’ın yazmış olduğu ve Müge Yılmaz’ın çevirdiği; “Paris- San
Remo- Sevr’de Türkiye’yi Yok Etme Planları” isimli yazıdır. Başlık ve gerçekten konun işlenişi son derece
ilginçtir. Makale resimlerle desteklenmiş, Tarih Eğitimi alan öğrenciler için ilgi çekici hale gelmiş ve Tarih
Eğitimi yapanlar içinde önemli bir kaynak niteliği oluşturmuştur. Özellikle 1970’li yıllar için
düşünüldüğünde resimlerin Tarih Eğitiminde kullanılması ilgiyi arttıracak ve öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
Howard makalesinde; M. Lloyd George, M. Orlando, M. Clemencau ve Wilson’un resimlerine yer vermiş,
manda sitemi içinde Türk sorununu değerlendirmelerini açıklamıştır. Çalışmada Yunan isteklerini, Ermeni
isteklerini, Yahudi ve Siyonist sorununa değinmiş, İstanbul Hükümetinin tutumu hakkında bilgi vererek,
Büyük güçlerin Türkleri yok etme planlarını açıklamıştır. ( Howard, 1970: 34-45) gerçekten de
günümüzde de okunması gereken ilgi çekici bir makale olarak tarihi dersler içermektedir.
Derginin sayısında yer alan diğer bir makale, Turgut Işıksalın çevirdiği kapitülasyonlarla ilgili Lozan’ı
değerlendiren yazıdır. Ardından Suphi Menteş’in yayına hazırladığı, Hâkimiyet-i Milliye’nin zafer sayısı
olan 20 Eylül 1921tarihli sayıyı açıklayan makaledir. Bu makalede son derece orijinal olup, Tarih
Eğitiminde kullanılması gereken orijinal bir metne sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Millî
Mücadele’nin anlaşılması için değerli bilgilere sahiptir.
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Özellikle Makalenin ilk sayfasında yer alan metindeki; “Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin dün B.M.
Meclisinde irad buyurdukları tarihi Nutku: “Ehli Salip (Haçlı ordusu) kahramanları arasına girmek isteyen
Kral Kostantin’in Anadolu’ya getirmeğe memur olduğu medeniyetin eserleri, yangın yerleri ve ihtiyar,
kadın ve çocuk cesetlerinin bütün cihanın bilmesi lazımdır ki, Türkiye Halkı, Türkiye Büyük Milet Meclisi ve
Hükümeti Uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni millet ve hükümet gibi varlığının, hürriyet
ve İstiklalinin tanınması (isteğinde) musırdır ve bütün davası da bundan ibarettir. Biz cenkçi değiliz, sulhu
isteyenlerdeniz. Ve bir an evvel sulhun teessüsünü görmek ve ona yardım ve hizmet etmek isteriz.
Ordumuz Vatan dâhilinde bir tek düşman neferi bırakmayıncaya kadar takip, tazyik ve taarruzuna
devam edecektir.” Sözleri etkinlik olarak kullanılmalı çalışma yaprakları oluşturularak öğrencilerin
hissiyatı sorulmalıdır. (Menteş ,1970 s.50)
1970 yılı 35sayılı dergide yer alan diğer makalelerde Türk Boğazları, Deniz ticaretinin durumu, haşhaş
konusu, Osmanlı toprak reformu ve Irak Barzani anlaşmaları ve muhtemel neticesi gibi dönemin güncel
konuları olarak masaya yatırılmıştır. Adı geçen makalelerde Dün-Bugün- Gelecek arasında ilişki kurulması
açısından değerlendirilebilir.

Sonuç
Kısaca 35. Sayısı değerlendirilen 1970 yılına ait Belgelerle Türk Tarih Dergisi öncelikle 1970’li yıllarda
tarihe bakış açısını göstermesi ve o dönemde tarihe yaklaşım hakkında fikir vermesi açısından önemlidir.
İncelenen dergide günümüzde de faydalanılabilecek birçok özel konuya değinildiği görülmüştür. Özelikle
tarih Eğitiminde öncelikle “Tarih Sevgisi” oluşturmak ön planda olmalıdır. Tarih sevgisinin oluşması da
öğrencinin tarihe ilgisini artırmakla olur. Tarihi değerleri sevdirmek onları öğretmek için orijinal
kaynakların sınıfa taşınması gereklidir. Orijinal kaynakların yer aldığı ve önemli belgelerin neşredildiği
dergilerinde bu hususta kullanılması gereklidir. Özelikle bu tip dergilerin sınıflara taşınması öğrencilerle
paylaşılması “Vatan, Bayrak, Millet ve Atatürk” gibi değerlerin öğretilmesi ve içselleştirilmesi açısından
kanımca son derece önemlidir.
Kaynakça
Howard . H.N, (1970), “Paris- San Remo- Sevr’de Türkiye’yi Yok Etme Planları” Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün/Bugün/Yarın,
sayı 35. s. 34-45.
Kırzıoğlu. M. F., (1970), “Yayınlanmamış Belgelerle Erzurum Kongresinin İlk Günü”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi
Dün/Bugün/Yarın, sayı 35. s. 4-33.
Menteş, S. (1970), “Anadolu’nun Sesi Hâkimiyet-i Milliye’nin Zafer Sayısı” Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün/Bugün/Yarın, sayı
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EKLER

EK 1. Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün/Bugün/Yarın; kapak sayfası
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EK 2. Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün/Bugün/Yarın; 16. sayfası Erzurum Kongresi ile ilgili belge örneği
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EK 3. Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün/Bugün/Yarın; Erzurum Kongresine Reis Seçilen Mustafa Kemal Paşa’nın
Konuşması (s.20)

Sayfa 258

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

EK 4. Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün/Bugün/Yarın; Dergide resimlerin kullanılması (s.35)
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EK 5. Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün/Bugün/Yarın; dergide yer alan reklam sayfası
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİL GELİŞİMİ ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUK AÇISINDAN ÖNEMİ VE
ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİNDE DİL GELİŞİMİNİ DETSEKLEYEN MATERYAL
KULLANIMLARI
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ÖZET

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde dil gelişimi ekinliklerinin çocuk açısından önemini ve öğretmenlerin
dil gelişimini desteklemek için sınıf ortamında ne tür materyaller kullandıklarını belirlemektir. Araştırmanın
katılımcı grubunu, İzmir ili, Bornova ilçesinde bulunan devlete bağlı anaokullarında görev yapan ve araştırmaya
gönüllü olarak katılan 8 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma da nitel araştırma desenlerinden olgu
bilim deseni kullanılmış ve veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler sonunda toplanmıştır. Görüşme sonucunda elde
edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Öğretmenlerin dil gelişimini desteklemek için sınıf içinde
kullandıkları materyallere ve dil gelişiminin çocuk açısından önemine bakıldığında 4 önemli kategori ortaya
çıkmıştır: “dil gelişiminin çocuğa kazandırdıkları”, “öğretmenin dil gelişimini desteklemek için kullandığı yöntem ve
teknikler”, “dil gelişimini destekleyen materyaller” ve “dil gelişiminin kullanıldığı etkinlik türleri” olmak üzere.
Araştırma sonuçları daha önce ilgili alanla yapılmış araştırmalar ile karşılaştırılmış ve bu duruma yönelik bazı
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: dil gelişimi, dil gelişiminin önemi, okul öncesi öğretmenleri, dil gelişiminde kullanılan
materyaller

Giriş
Dil bireylerin kendisini karşı tarafa rahat ifade edebilmesine, düşüncelerini aktarabilmesine, başkalarıyla
iletişim halinde olmasına, başkalarının da duygu ve düşüncelerini anlamasına yarayan en güçlü ve en çok
kullanılan iletişim araçlarındandır (Aktan, 2005). Dilin temel olarak 2 alt bileşeni bulunmaktadır. Bunlar;
alıcı dil ve ifade edici dildir. Alıcı dil karşıdan gelen uyaranların anlaşılması ve beyinde anlamlandırılması
iken ifade edici dil ise anladığını konuşabilme ifade edebilme mekanizmasıdır (Karacan, 200).
Dil gelişimi ise kelimelerin, sembollerin öğrenilmesi, dilin kurallarını anlayıp iletişim kurarken bu kurallara
uygun davranılmasıdır (Kayılı, Koçyiğit & Erbay, 2009). Dil gelişiminin kendine has bir sistemi olduğu ve
bu sistemin hem kalıtımdan hem de çevrede var olan faktörlerden etkilendiği savunulmaktadır
(Senemoğlu, 1989). Okul öncesi öğretim programının içerisinde yer alan çocukların Türkçeyi güzel ve
etkili kullanmalarını sağlamak amacının da olması nedeniyle özellikle bu dönemde çocuklardaki dil
gelişimine ayrı bir önem verilmektedir (MEB, 2013).

Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı okul öncesi dönemde dil gelişimi etkinliklerinin çocuk açısından önemi nedir
ve okul öncesi öğretmenleri sınıf içerisinde dil gelişimini destekleyen ne tür materyaller kullanmaktadır
bunları araştırmak ve incelemektir.

Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırma Türkçe dil etkinliklerinin çocuk açısından önemini, dil gelişiminin hangi etkinliklerle
desteklendiğini, serbest oyun zamanında çocukların dil gelişiminin nasıl pekiştirildiğini, dil gelişimine dair
sınıf içinde yapılan düzenlemeleri ve dil gelişimi için sınıfta bulundurulan diğer materyalleri
derinlemesine incelemek doğrultusunda yapılmıştır. Dolayısıyla araştırmanın deseni fenomenoloji (olgu
bilimi) olarak belirlenmiştir.
Fenomenoloji (olgu bilim deseni) bireylerin bir kavram veya olguyla ilgili ortak tecrübeleri anlamına
gelmektedir
(Creswell, 2016), aynı şekilde Şimşek ve Yıldırım (2016)’a göre fenomenoloji
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araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen olguyu yaşayan insanlar
olmalıdır. Araştırmanın veri kaynakları öğretmenler olup, bu durumları birebir tecrübe eden kişilerdir.

Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir ilinin Bornova ilçesinde bulunan devlet okullarında çalışan okul
öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşı 37-55 yaş aralığındadır. Katılımcılardan 6 tanesi
lisans 2 tanesi yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, hepsinin evli olduğu görülmektedir. Ayrıca 4
tanesi lisans öğrenimini çocuk gelişiminde, 4 tanesi ise okul öncesi öğretmenliği bölümünde
yapmışlardır. Katılımcıların 2 tanesi sınıflarında kaynaştırma grubu öğrencilerin olduğunu söylemiş ve bu
öğrencilerin engel türünü konuşma ve davranış bozukluğu ile tüm gelişimsel alanlarda yüzde elli engelli
olarak tanımlamışlardır. Araştırmanın problem durumu doğrultusunda sorulan daha önce dil gelişimi ile
ilgili ders aldınız mı? Sorusuna ise katılımcılar genellikle hikaye anlatma teknikleri, okul öncesi dönemde
Türkçe ve dil etkinlikleri, drama ve çocuk edebiyatı gibi dersleri aldıklarını belirtmişlerdir. Araştırma
doğrultusunda benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi ile katılımcı grubu seçilmiştir. Benzeşik
(homojen) örnekleme birbirleriyle benzeşik özellikler gösteren küçük bir katılımcı grubunun belirlenip o
grubun araştırma durumu ile ilgili özelliklerinin belirlenmesidir (Büyüköztürk vd., 2014).

Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verilerini elde etmek için yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. İlk olarak taslak
görüşme formu hazırlanmış ve öğretmenlere asıl görüşmeler yapılmadan önce deneme görüşmesi
uygulanmıştır. Yapılan deneme görüşmesi sonucunda taslak görüşme formunun işleyen ve işlemeyen
yönleri belirlenip düzenlemeler yapılmıştır. Oluşturulan görüşme formunda toplam 7 soru yer
almaktadır. Sorular sonda soruları ile zenginleştirilmiştir. Her bir görüşme ortalama 8 dakika sürmüştür.
Görüşme formunda yer alan sorular görüşme için önceden ayarlanmış görüşme odalarında yapılmıştır.
Görüşme soruları öğretmenlere birebir olarak sorulmuştur. Görüşme esnasında katılımcılara izin
verirlerse ses kaydı yapılacağı ve bu kayıtlara sadece araştırmacının ulaşabileceği bilgisi verilmiştir.
Görüşme esnasında ses kaydı alınırken ayrıca araştırmacılar notlar tutmuştur. Görüşme öncesi
araştırmanın amacı ve önemi katılımcılara belirtilmiştir. Görüşme sonunda elde edilen veriler iki
araştırmacı tarafından deşifre edilmiştir.
Görüşme formunda yer alan sorular şu şekildedir:
1. Sizce okul öncesinde dil gelişimi neden önemlidir?
Çocuk açısından
Program açısından
Öğretmen açısından
2. Dil gelişimi etkinliklerini destekleyen neler yapıyorsunuz?
3. Sınıfınızda dil gelişimini destekleyen ne tür materyaller bulunduruyorsunuz?
Panolar
Merkez Materyalleri
Teknolojik materyaller
4. Dil gelişimine yönelik sınıf içinde ne tarz düzenlemeler yapıyorsunuz?
Oturma Düzeni
Etkinlik düzeni
5. Diğer etkinlik süreçlerinde dil gelişimine yer veriyor musunuz? Nasıl?
Drama
Fen
Matematik
Müzik
6. Serbest oyun zamanında çocukların dil gelişimini desteklemek için neler yapıyorsunuz? Ne gibi
sorular yöneltiyorsunuz?
7. Yapılan etkinlikler sonucunda çıkan ürünlerle ilgili çocukların ürünü anlatmasına yönelik neler
yapıyorsunuz?, Yaptığın resmi bana anlatır mısın?, Grafikten çıkan sonuçlar nelerdir bana anlatır
mısın? gibi.
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Veri Analizi
Araştırmada toplanan veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. İçerik analizi yapılmasının ana nedeni
görüşmeler sonunda elde edilen verilerin birbirleriyle ilişkilerini anlamak ve bu ilişkiler doğrultusunda
temalara ulaşmaktır. Veriler analiz edilirken sırasıyla; verilerin kodlanması, temaların oluşturulması,
kodların ve temaların düzenlenmesi ve elde edilen sonuçların tanımlanması ve yorumlanması işlemleri
uygulanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Veriler detaylı bir şekilde okunduktan sonra kodlar
hazırlanmıştır. İki araştırmacı kendi oluşturdukları kodlar üzerinden karşılaştırmalar yaparak fikir birliğine
varmışlar ve ortak temalar oluşturmuşlardır.

Araştırmacının Rolü
Araştırmada araştırmacılardan her ikisi de etkin katılım sağlayarak çalışmayı yürütmüştür. Çalışmanın
planlanması, veri toplama aracının oluşturulması, görüşmelerin yapılması, veri analizi ve rapor haline
getirilmesi aşamalarını birlikte yürütmüşlerdir.

Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırma içerisinde geçerlilik ve güvenirlik önlemlerini sağlamak için araştırma nın temel amacı ve
problem durumu net bir şekilde belirlenmiş olup, uygun araştırma deseni seçilmiş, veri toplama aracı ve
veri analizi aşamaları tasarlanmıştır. Görüşmelerde kullanılan veri toplama aracı literatür taraması
yapıldıktan sonra hazırlanmış ve sorular problem durumu kapsamında oluşturulmuştur. Veri toplama
aracındaki sorular deneme görüşmesi yapılarak gözden geçirilmiştir. Araştırma içerisindeki
araştırmacının konumunun belirtilmesi, veri kaynağı olan bireylerin tanımlanması ve sürecin anlatılması
araştırmanın dış güvenirlik için alınan önlemleridir. Araştırmanın kodlama kısmını iki araştırmacı ayrı ayrı
yapmış, sonrasında kodlar karşılaştırılmış ve uzlaşıya varılarak temalar oluşturulmuştur. Veri kaybını
önlemek amacıyla alınan izinler doğrultusunda görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve deşifre
edilmiştir. Daha önceden araştırmacıların okul öncesi öğretmenleri ile olumsuz bir durum yaşamaması
araştırmaya objektif bakmasını sağlamıştır.

Bulgular
Araştırmanın veri analizi sonucunda okul öncesi dönemde dil gelişiminin çocuk açısından önemi ve okul
öncesi öğretmenlerinin sınıf içinde dil gelişimini destekleyen ne tür materyaller kullandıkları ile ilgili 4
ana kategori ortaya çıkmıştır. Bu kategorilere bakıldığında “dil gelişiminin çocuğa kazandırdıkları”,
“öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikler”, “dil gelişimini destekleyen materyaller” ve “dil gelişiminin
kullanıldığı etkinlik türleri” şeklindedir.

Dil gelişiminin çocuğa kazandırdıkları
Öğretmelerin bu konuyla ilgili en çok değindikleri nokta çocukların dil gelişimi sayesinde sözel, sosyal ve
bilişsel becerilerin geliştiği yönündedir. Sözel becerilerde ise kendini ifade etme, doğru iletişim kurma,
dili etkin kullanma, dili yapısına uygun kullanma, isteklerini ifade edebilme, günlük konuşma dilini
kullanabilme ve kelime dağarcığını geliştirme gibi becerilerin dil gelişimi sayesinde çocuklara
kazandırıldığı düşünülmektedir. Nitekim Ö7 bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde belirtmiştir.
“Çocuk açısından kendini ifade etmesi için çok önemli. İsteklerini, arzularını bildirmesi
için, program açısından çocuğun dil gelişimini geliştirmesi ve çocuğun kendisini daha
rahat ifade edebilmesi için önemli. Öğretmen açısından da tabii ki önemli. Öğretmenin
programın uygunluğu, uygulanabilirliği ve bunun işte çocuklardaki olumlu yönünü
görmesi açısından oldukça önemli. Şimdi dil gelişimi ile biz çocuklarla yani konuşarak
iletişim kuruyoruz. O yüzden bir çocuk kendisini ne kadar rahat ifade ederse öğretmenin
çocuğu algılaması da o kadar rahat olur.” Ö7
Dil gelişiminin çocuklara kazandırdığı bilişsel becerilere bakıldığında ise komutları yerine getirebilme,
etkinliğin sırasını söyleyebilme, değerlendirme yapabilme, konuşma sırasını bekleme, düşünme ve
düşündüklerini anlatabilme, karşılaşılan olay karşısında alternatif düşünebilme, zihinsel gelişimini
destekleme, öğrenmeyi kolaylaştırma ve yaratıcılığını geliştirme gibi kazanımlar yer almaktadır. Dil
gelişimi sosyal yönden de çocuklarda bir takım kazanımlar sağlamaktadır. Bu kazanımlara bakıldığında;
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eleştiriye açık olma ve eleştiri yapabilme, topluluk önünde kendini rahat ifade edebilme, jest ve
mimiklerini uygun şekilde kullanabilme, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, öfke kontrolünü sağlayabilme,
empati kurabilme ve çocuklara özgüven kazandırma şeklindedir. Ö1’in konu ile ilgili düşünceleri elde
edilen veriler sonunda şu şekilde bulunmuştur;
“…Çocuk yaptığını size ifade ediyor. Ama şöyle diyelim ki anlatıyor, sizin
müdahale etmenize gerek yok. Burada çocuk kendi diliyle anlatırken hem özgüveni
gelişmiş oluyor hem yaptığının farkına varıyor hem de diğer arkadaşlarının
da eleştirisini dinlemiş oluyor. Farkına varırsınız toplumda çok eleştiriye açık değiliz.
…İyi ve kötüyü ayırt etmeleri için konuşmaları da gerekiyor eleştirmeleri de gerekiyor
değerlendirmeleri de gerekiyor.” Ö1

Dil Gelişiminde Öğretmenlerin Kullandığı Yöntem ve Teknikler
Çocukların dil gelişimini desteklemek için öğretmenler sınıf içinde çocuklara birçok fırsat sunmaktadır.
Örneğin etkinlik süreçleri içerisinde çocuğa kendini ifade edebilmesi için söz hakkı verme, konuşmasını
destekleme, etkinlik içeriği hakkında merak uyandırma, soru-cevap tekniğini kullanma, göz kontağı
kurma, oyunlarına katılma, etkinlik sonunda oluşan ürün hakkında konuşma, sözcük kullanımı ile ilgili
çalışmalar yapma vb. gibi yöntemleri kullanmaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin resim yaptırması, yapboz
yaptırması, çocuklarla bunlarla ilgili sohbet etmesi, çocuklara bunları inceletmesi, hikâye hakkında
konuşması, çocuklara hikâye oluşturtması da kullanılan diğer yöntemlerdendir. Dil gelişimini
desteklemek için dikkat edilen bir diğer yöntem ise öğretmenlerin etkinlik süreçlerinde oturma düzenini
en uygun şekilde ayarlamaya çalışmasıdır. Öğretmenler çocukların rahat edebilecekleri, kullanılan
materyalleri net bir şekilde görebilecekleri ve etkin dinlemeyi sağlayabilecekleri oturma düzenlerini
kullanmaktadırlar. Genellikle u veya yarım ay şeklinde, yere yatarak, sandalyede ya da halıda oturarak
oturma düzeni planladıklarını ve bu şekilde dil gelişiminin daha çok desteklendiğini düşünmektedirler.
Ö3 katılımcısının kullandığı yöntemlerle ilgili uygulamaları ve düşünceleri şu şekildedir;
“…oynadığı oyunu soruyorum ne yaptığını şu anda. Kiminle paylaşıyor, oyunu kiminle
paylaştığını soruyorum ya da oyunu nasıl oynayacağını soruyorum. Hamur oynarken ne
yaptığını soruyorum. Ne şekil oluşturduğunu. O da kendi yaptıysa onu anlatıp söylüyor.
Ya da yanlarına oturuyorum ara sıra ….. Bakalım herkes hafta sonu neler yaptı nerelere
işte gezmeye mi gittiniz. Evde iseniz tatilinizin nasıl geçirdiniz şeklinde konuşuyoruz.
‘’…
Böyle çocukları sandalyeyle ay yarım ay şeklinde yarım daire şeklinde
oturtuyoruz. Ben de karşılarına onların seviyesine uygun oturuyorum. Herkes başka
şekillerde de oturabilirler ama o zaman ben çocukları daha kolay görebiliyorum
çocuklarda beni daha kolay görebiliyorlar. Hikayemi de daha düzgün görebiliyorlar o
yüzden. Çünkü hakikaten hikaye dinlerken dikkat süreleri çok kısa onu çok iyi sağlamam
lazım yani iyi dinlemeyi sağlamam lazım bu şekilde.” Ö3

Öğretmenlerin Dil Gelişimini Desteklemek İçin Kullandıkları Materyaller
Elde edilen veriler doğrultusunda en çok kullanılan materyaller teknolojik materyaller, merkez
materyalleri, oyuncaklar, panolar, flaş kartlar, hikâye kartları ve afişlerdir. Teknolojik materyaller deyince
öğretmenlerin ilk aklına gelenler bilgisayar, sesli masallar, akıllı tahta, projeksiyon ve CD’lerdir.
Öğretmenler genellikle sınıf içinde merkez oluşturamadıklarını fakat dil gelişimini desteklemek için sınıf
içinde zaten var olan kitap merkezi, kukla merkezi ve evcilik merkezini kullandıklarını dile getirmişlerdir.
Sınıf resim, sayı ve mevsim panolarını da yine çocuklarla konuşmak ve dil gelişimlerini desteklemek için
yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. Ö4 ve Ö7 öğretmenleri bu konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde
dile getirmişlerdir.
“… Akıllı tahtayı kullanıyoruz. Ondan sonra yırtılan hikaye kitaplarından onları sayfa
sayfa koyup yeni hikayeler oluşturmalarını istiyoruz. El kuklaları yapıyoruz, el kuklaları ile
hikayeler uyduruyoruz ya da hazır olan kuklalardan. Eskiden kasetlerimiz vardı onları
kullanıyoruz, teyp olduğu dönemlerde, CD’lerden faydalanıyoruz. Her gün böyle
hikayeden okuduğun zaman artık çocuk diyor ki yine bu yine hikaye. O zaman katılımı ya
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da dikkati çok uzun süre toparlayamıyorum ama böyle bir etkinlik olduğu zaman zaten
önce acaba bu ne diye bir merak uyandırıyor. Merak da arkasından öğrenmeyi
destekliyor.” Ö4
“ …. Artık panoyu eskisi kadar kullanmıyorum. Akıllı tahtam var. Akıllı tahtadan
çocukların görsel algılarını destekleyecek, dolayısıyla gördüklerini de anlatmalarını
bekleyerek ve destekleyerek etkinlikler yapıyorum. … Milli Eğitim her siteyi açmaya izin
vermediği için bizim çok kısıtlı bir alanımız var maalesef. Ulaşabildiğimiz site sayısı çok
az. O yüzden Milli Eğitim’in izin verdiği doğrultuda yapabiliyorum bunları. ” Ö7

Dil Gelişiminin Kullanıldığı Etkinlik Türleri
Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik türleri içerisinden dil gelişimine yönelik olarak genellikle
müzik, fen, Türkçe, drama, oyun etkinliklerini ve aile katılım çalışmalarını kullanmaktadırlar. Müzik
etkinliği içerisinde dil gelişimine yönelik olarak şarkı söyleme, ritim çalışmaları ve orf çalışmaları
yaptırdıklarını söylemişlerdir. Fen etkinliği içerisinde ise dil gelişimi için sadece deney yaptırdıkları göze
çarpmaktadır. Dil gelişimi için Türkçe etkinliklerinin en çok kullanılan etkinlik türü olduğu görülmüştür.
Öğretmenler Türkçe etkinliği içerisinde daha çok tekerleme söyleme, şiir öğretme, bilmece sorma ve
parmak oyunu oynatma gibi etkinlikleri yaptırdıkları bulunmuştur. Araştırmaya katılan Ö4 ve Ö3
katılımcıların bu konuyla ilgili görüşleri şu şekildedir;
“… Zaten dil gelişimi tüm etkinliklerin başıdır. Bir drama da bir müzikte hepsinde dil yani
dil gelişimi ön planda. Hayatın kendisi dil zaten. …İlk dönemde çocuklara deneyler
yaptık, 2. dönemde her çocuk ailesiyle birlikte bir deney sunumu yaptı. Kendisini o
şekilde çok güzel ifade etti. Neyin nasıl olduğunu bileceği için hem çok daha dikkat çekici
oldu.
Deneyi kendisi hazırlıyor, annesi ile birlikte güzel vakit geçiriyorlar sınıfta
arkadaşlarına anlatıyor” Ö4
“Evet, müzik açıyoruz ve güzel bir müzik eşliğinde seçtiğim hikâye ya da anlatmam
gereken konuyu hikâyeleştiriyoruz. Her çocuğa bir rol vererek. Mesela en basitinden
Orman Haftası yapmıştık ağaçları konuşturduk her çocuğu bir ağaç yaptık. Arkadan bir
müzik verdik ağaçlar kendi aralarında konuşuyorlar işte onları gören hayvanlar var, onlar
konuşuyorlar bu şekilde hikâyemizi canlandırıyoruz. Müzik etkinliklerinde yeni şarkılar
öğretirim Onun da çok büyük katkısı var. Hikâyede mesela çocuk çok fazla konuşmuyor
daha çok öğretmen konuşuyor. Hikâyeyi dinliyor ama müzik etkinliğinde tekerlemeleri ya
da şarkıyı direkt çocuklar söylüyorlar. O dil gelişimi açısından daha faydalı. Dil gelişimi
olarak mesela ben mürekkepli bir deney yaptım diyelim. Mürekkebin ne olduğunu
bilmiyorlar. Gösteriyoruz. Ne işe yaradığını anlatıyoruz bu şekilde tanıtıyoruz.” Ö3

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmanın amacı dil gelişimi etkinliklerinin çocuk açısından, öğretmen açısından önemini ve
öğretmenlerin sınıf içinde hangi düzenleme ve etkinliklerle bunları desteklediğini belirlemek ve
incelemektir. Bu doğrultuda elde edilen veriler bize gösteriyor ki öğretmenler sınıf içinde dil gelişimini
desteklemek için akıllı tahta, projeksiyon gibi teknolojik materyaller başta olmak üzere sınıf içinde var
olan oyuncakları, oluşturulan pano ve afişleri kullanmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde gün içinde aslında her
an çocukların dil gelişiminin desteklendiğinden ama müzik, fen, drama ve oyun etkinliklerinin ekstradan
dil gelişimine faydaları olduğundan bahsetmişlerdir. Katılımcı öğretmenlerle yapılan görüşmeler
sonucunda öğretmenlerin etkinlikler esnasında birbirlerinden farklı olarak konuyu hikayeleştirme, grup
çalışmaları yaptırma, çocuğa söz hakkı verme, bilinmeyen sözcükleri açıklama, sınıf içinde meydana
gelen tartışmaları dinleme ve ondan sonra müdahale etme, sözcük çalışmaları yaptırma gibi yöntemleri
uyguladıkları görülmüştür. Bu yöntemlerin çocuklara işbirliği yapma, empati kurabilme, özgüven
geliştirebilme gibi sosyal yönlerinin yanında, sözel olarak kendini ifade edebilme, dili ekin kullanabilme,
kelime dağarcığını geliştirme gibi kazanımları da vardır. Bilişsel olarak ise yaratıcılığı desteklemesi,
anlatma ve düşünme becerisi kazandırması, verilen komutları anlayabilmesi gibi kazanımları vardır.
Yapılan çalışmalara bakıldığında okul öncesi eğitiminin ve okul öncesi eğitim sürecinde uygulanan
etkinliklerin, kullanılan materyallerin, uygulanan yöntem ve tekniklerin çocukların alıcı ve ifade edici dil
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gelişimi başta olmak üzere bütün gelişim alanlarını destekleyerek beklenen kazanımları sağladığı
görülmektedir (Temiz, 2002; Akyol, 2003; Uyanık, 2010; Ulutaş, 2011; Şahin, 2011; )
Şahin’in (2011) okul öncesi öğretmenleriyle yaptığı araştırmada öğretmenlerin dil gelişimi için benzer
yöntem ve teknikleri kullandığı görülmektedir. Dil gelişimi ve etkinliklerine yönelik daha çok uygun ses
tonu ile okuma, tamamlama, canlandırma başta olmak üzere seslendirme, kukla oynatma ve resim
kartlarıyla anlatma yöntemlerini kullandıkları bulunmuştur. Ayrıca öğretmenler Türkçe etkinliklerinde
kullandıkları masalların çocukların dil gelişimi başta olmak üzere bütün gelişim alanlarını desteklediğini
belirtmişlerdir.
Sonuç olarak dil gelişiminin çocuklar ve hatta öğretmenler için oldukça önemli olduğundan günlük
konuşma dilini, sosyal kuralları vb. öğrenmelerinin dil gelişimi ile mümkün olduğundan ve çocukların dil
gelişimini desteklemek için ailelerle öğretmenlerin işbirliği içinde bulunması gerektiğinden ve sınıf içinde
kullanılan yöntemlerin ve materyallerin dil gelişimi açısından çeşitlendirilerek çocuklara sunulması
gerektiği bulunmuştur.
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ÖZET

Toplumlar ve onu oluşturan bireyler arasındaki ilişkiler, haritalara yansımasa da ülkeler arasındaki sınırları
kaldırmakta, dünyaya ve farklı kültürlere bakışı etkilemektedir. Öyle ki çok kültürlülük, çok dillilik, çok ulusluluk gibi
paradigmalar
eğitim
öğretim
ortamına
yansımakta,
akademik
çevrelerce
çalışmalar/tartışmalar/yorumlar/değerlendirmeler yapılmakta, böylelikle yeni toplumsal yapılanmalara zemin
hazırlanmaktadır. Toplumsal yapının en küçük olgularından biri olan “aile” içindeki çok ulusluluk, çok dillilik ve çok
kültürlülük ilk etapta aynı ortamda yaşayan çocukları etkisi altına almaktadır. Bu da, çocuğun bazen annenin, bazen
babanın, bazen de yaşanan ülkenin baskın kültürüyle büyümesine neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
İngiltere Nottingham’da yaşayan biri Türk, diğeri farklı ulustan ebeveynlerin, çocuklarının Türkçe öğrenmesine
ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel olgu bilim (fenomenoloji) çalışması olarak desenlenen araştırmada, veri
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 8 kadın 7 erkek olmak üzere 15 Türk ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına
bakıldığında, ebeveynler çocuklarının Türkçe konuşamadığını, okuyamadığını, yazamadığını ancak az da olsa
anlayabildiklerini ifade etmişlerdir. Bunun sebeplerini ise evde iletişim kurarken genellikle çiftler olarak kendilerinin
İngilizce konuşmak zorunda oldukları ve çocukların ev içerisinde İngilizceyi duydukları, bunun yanında okulda
İngilizce konuşulması ve yaşadıkları yerin İngiltere olmasından dolayı Türkçeye ihtiyaç duymadıkları için çocukların
öğrenemedikleri şeklinde ifade etmişlerdir. Her yıl tatilde Türkiye’ye gittiklerini belirten ebeveynler, çocukların
Türkiye’de zorunlu kaldıkları için Türkçelerinin gelişmediğini, yavaş anlayabildiklerini belirtmişlerdir. Ebeveynler,
İngiltere’de çocuklarının Türkçe öğrenmeleri için yazılı kaynaklardan (eğitim setlerinden, kitaplardan), medyadan,
Türkçe film/çizgi filmlerden ve her cumartesi Türkçe ders veren kurumlara devam etme imkânlarından
yararlandıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, “neden Türkçe öğrenmesini istiyorsunuz?” sorusunu, “gerektiğinde hem
İngiltere’de hem de Türkiye’de yaşayabilir, çalışabilir, üniversiteyi Türkiye’de okuyabilir” şeklinde
cevaplandırmışlardır.
Anahtar sözcükler: Türkçe öğretimi, çok uluslu aileler, İngiltere/Nottingham, Türk ebeveynler.

Giriş
Toplumlar ve onu oluşturan bireyler arasındaki ilişkiler, haritalara yansımasa da ülkeler arasındaki
sınırları kaldırmakta, dünyaya ve farklı kültürlere bakışı etkilemektedir. Öyle ki çok kültürlülük, çok dillilik,
çok ulusluluk gibi paradigmalar eğitim öğretim ortamına yansımakta, akademik çevrelerce
çalışmalar/tartışmalar/yorumlar/değerlendirmeler yapılmakta, böylelikle yeni toplumsal yapılanmalara
zemin hazırlanmaktadır. Toplumsal yapının en küçük olgularından biri olan “aile” içindeki çok ulusluluk,
çok dillilik ve çok kültürlülük ilk etapta aynı ortamda yaşayan çocukları etkisi altına almaktadır. Bu da,
çocuğun bazen annenin, bazen babanın, bazen de yaşanan ülkenin baskın kültürüyle büyümesine neden
olmaktadır.
Yurt dışına 1960’larda geri dönme planları ile işçi olarak giden Türkler bu planlarını ertelemiş, geçen elli
yılın ardından çoğu –artık sadece işçi konumunda olmayıp- milletvekilliği, yerel yöneticilik, doktorluk,
avukatlık gibi mesleklerle yaşadıkları ülkenin ekonomik, kültürel ve politik alanlarında söz sahibi olmaya
başlamışlardır (Şen, 2010: 240). Bu durum, zamanla, yabancılarla evliliklerin yapılması suretiyle gidilen
ülkeye yerleşilmesini de beraberinde getirmiştir. Böylelikle çok uluslu (iki dilli-iki kültürlü) aile yapısı
Türkler arasında da benimsenmeye başlanmıştır.
Tüm dünyada farklı biçimlerde uygulanan iki dillilik, eğitim sistemlerinin en temel sorunları arasında yer
almaktadır (Luchtenberg, 2002: 49-50). Bunun sonucu olarak da günümüz ulusal devletleri vatandaşlık
kavramını, evrensel değerler çerçevesinde yeniden tanımlamak ve anlamlandırmak durumunda
kalmaktadırlar (Cırık, 2008: 27).
“İki dile sahip ancak toplum dilinde eğitim gören çocuklara neden ana dili desteği sağlanmalı?”
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sorusunun yanıtı karmaşıktır. Göz önünde tutulması gereken en önemli konulardan birisi, toplum dili
çocuklara kazandırılırken ana dilini kaybetmemenin nasıl sağlanabileceğidir (Belet, 2009: 84). Çocuğun
yaşadığı toplumda olumlu bir benlik kazanması, iki kültür arasında olumlu bir geçiş yapabilmesi ve kendi
kökeni ile ruhsal sorunlar yaşamaması için iyi bir eğitim dilinin yanında iyi bir anadili eğitimine ihtiyaç
duyulmaktadır (Temel ve Yazıcı, 2003: 495-450). İleri (2000: 29), iki dilli ve çok kültürlü bir ortamda
yetişen çocukların ana dillerinde okuma yazmayı öğrenmesi gerektiğini ve ana dilini iyi bilmek ile toplum
dilini öğrenmek arasında sıkı bir ilişki olduğunun ABD, Vietnam, Kanada ve İsveç’te yapılan bilimsel
araştırmalarla kanıtlandığını belirtmektedir.
Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırırken gerek sesletim, gerekse farklı dil
ailelerinden gelen dil yapılarının birbiri ile anlamsal olarak ilişkilendirilmesinde yaşanan problemler dil
gelişiminin önünde engel olarak görülmektedir. Yaşadığı toplumun dili ile (çok uluslu) ailedeki anne veya
babanın dili arasında yaşanan gitgeller her iki dil için de yetkinlik kazanamamış bireylerin yetişmesine
ortam hazırlar. “İki dilin aynı anda ediniminde, ebeveynlerin her iki dile de egemen olması ve çocukla
iletişiminde dilleri karıştırmadan kullanması gerekmektedir. Eğer bu durum söz konusu değilse, çocuk
aile içinde ebeveynlerinin iletişimde kullandığı dili yani ana dili öncelikle edinir. İkinci dili ise eğitim
kurumları aracılığıyla edinir” (Yazıcı ve Temel, 2011: 151).
Yurtdışında yaşayan 6 milyonu aşkın Türk toplumunun yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri
kalanı
ise
Kuzey
Amerika,
Asya,
Orta
Doğu
ve
Avustralya’da
yerleşiktir
(http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa). Yoğun olarak Avrupa’da yaşayan Türklerin
gerek yaşadıkları ülke politikalarından (dil ve eğitim), gerekse aile içindeki dil ve kültür farklılıklarından
kaynaklanan pek çok sorunla yüzyüze olduğu bilinmektedir. Bu sorunların giderilmesi adına yaşanılan
ülkeler belirli hak ve özgürlükleri önceleyen kararlar alsa da uygulama boyutunda aksaklık ve eksikliklerin
olduğu açıktır.
Ergenç (1993: 63) Avrupa ülkelerindeki ikinci ve üçüncü kuşağın kalıcılıklarının kesinlik kazanmasından
sonra yaşanılan ülke hükümetleri ve eğitimciler tarafından daha önce üzerinde durulmayan eğitim,
öğretim ve kültür sorunlarıyla ilgilenilmeye başlandığını dile getirmektedir. Avrupa’da yaşayan
Türklerden 3. ve 4. kuşakta yer alanların yoğun olarak ana dili yetersizliğine sahip olduğu, Avrupa
dillerini öğrenme güçlüğüne bağlı olarak da Avrupa’da, ama sosyal ve kültürel olarak Avrupa’dan kopuk
yaşadıkları, ayrıca ana dili eğitimi yetersizliğinin Avrupa dillerinin öğrenilmesini de güçleştirdiği (Ulutak,
2007) ifade edilmektedir.
Yurt dışına göç eden ailelerde kuşaklar arası ana dil gelişiminin izlediği genel süreç şu şekildedir: Birinci
kuşak aileler hayatını sürdürebilmek için İngilizceyi öğreniyor, ikinci kuşak çocuklar sadece evde ana dil
konuşuyor, okulda ve diğer sosyal yaşamlarında İngilizceyi tercih ediyor; üçüncü kuşak ailelerde ise evde
konuşulan dil tamamen İngilizceye dönüşüyor (Ertem, 2013: 267).
Bu konuda sorun yaşanan ülkelerden biri de İngiltere’dir. İngiltere’de ebeveynlerinden biri Türk olan çok
uluslu ailelerin içinde yetişen çocuklar, ne tam bir İngiliz ne de tam bir Türk gibi yaşayabilmekte,
bulundukları azınlık statüsüne rağmen toplumsallaşmaya ve başarılı olmaya çalışmaktadırlar. Bu
bakımdan İngiltere’de yaşayan çok uluslu çocukların, Türkçeyi kullanma düzeyleri hakkında bilgi
toplanması, sorunların çözümüne yönelik ilk adımın atılması anlamına gelmektedir.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, İngiltere Nottingham’da yaşayan çok uluslu (biri Türk, diğeri İngiliz) ebeveynlerin,
çocuklarının Türkçe öğrenmelerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki
araştırma sorularına cevap aranmıştır:
İngiltere Nottingham’da yaşayan çok uluslu ailelerin, çocuklarının;
1.
2.
3.
4.

Türkçe öğrenme amaçlarına ilişkin görüşleri nelerdir?
Türkçe öğrenmeleri için kullandıkları kaynaklara ilişkin görüşleri nelerdir?
Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
Türkçe bilme/kullanma seviyelerine ilişkin görüşleri nelerdir?
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Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. “Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin işlendiği araştırmadır” (Yıldırım ve
Şimşek, 2006: 39). Araştırma deseni olarak olgu bilim (fenomenoloji/phenomenology) tercih edilmiştir.
Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız
olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler,
kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Ancak bu tanışıklık, olguları tam olarak
anladığımız anlamına gelmez. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını
kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim uygun bir araştırma zemini
oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006 ).

Çalışma Grubu
Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada, ülkenin belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, araştırma amacını net bir şekilde
irdeleme imkânı tanıyan, önceden belirlenmiş birtakım ölçütlerle katılımcıları belirlemeye yardımcı olan
tüm durumların çalışılmasıdır. Araştırma sürecinde katılımcılarla ilgili ölçütler araştırmacılar tarafından
belirlenebildiği gibi alan yazına dayandırılarak da birtakım ölçütler kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek,
2006). Bu doğrultuda, araştırma ölçütü olarak farklı uluslardan evliliklerin bulunduğu bir ülke olan
İngiltere’nin Nottingham bölgesinde yaşayan, İngilizlerle evli olan ve çocuklarını hafta sonu Türkçe
kurslarına kaydettirmiş ebeveynler araştırmanın katılımcıları olmuşlardır.
Tablo 1. Çalışma grubunun yaş ve cinsiyete göre dağılımı
Yaş
N
25-35
4
35-45
6
45-55
3
55-65
2
Toplam
15

Cinsiyet
3 Kadın / 1 Erkek
4 Kadın / 2 Erkek
1 Kadın / 2 Erkek
/ 2 Erkek
8 Kadın / 7 Erkek

Tablo 1’de görüldüğü gibi bu çalışmanın katılımcıları 8 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 15 ebeveyndir.
Bu 15 ebeveyn, Türkçe konuşan, İngilizlerle evlenerek bu evliliklerden en az bir çocuğu olan ve çocukları
temel eğitim düzeyinde olan Türklerdir. Görüşmeler esnasında araştırmacı tarafından alınan yazılı
kayıtlardan dolayı görüşmelere katılmak, katkıda bulunmak istemeyen ebeveynler de olduğundan,
gönüllülük esasına dayalı bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Verilerin Toplanması
Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” ile elde
edilmiştir. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgilerini,
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular; ikinci bölümde ise İngilizlerle evlilik yapmış Türk
ebeveynlerin çocuklarının Türkçe öğrenme amaçlarına (2), Türkçe öğrenmeleri için kullandıkları
kaynaklara (2), Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlara (1), Türkçeyi ne kadar öğrendiklerine (2)
yönelik sorular yer almaktadır.
Görüşme soruları 3 alan uzmanının görüşüne sunulmuş; katılımcılar dışında 2 ebeveynle pilot görüşmeler
yapılmıştır. Uzman ve ebeveynlerin önerileri ile görüşme sorularında daha açıklayıcı değişiklikler
yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Görüşmeler 10 Nisan-21 Haziran 2017 tarihleri arasında bizzat
araştırmacılardan biri tarafından toplanmıştır.
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Verilerin Analizi
Araştırma verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. “İçerik analizinde temelde yapılan
işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 27).
Veriler çözümlenirken öncelikle ebeveynlerin sorulara verdikleri cevapların ortak ve farklı yönleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda ana başlıklar/temalar/konular çerçevesinde sınıflamalar yapılmıştır.
Ayrıca dil ve erken çocuklukta gelişim alanlarında uzman kişilerden destek alınmış, verilerin farklı
araştırmacılarca denetimine imkân sağlanmıştır.

Bulgular ve Yorumlar
“İngiltere’de yaşayan biri Türk diğeri İngiliz olan ebeveynlerin, çocuklarının Türkçe öğrenmelerine yönelik
görüşleri”ni belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular; araştırma
sorularının sırasına göre, frekans dağılımlarıyla birlikte tablolar halinde sunulmuştur. Buna ek olarak
tablolar, araştırmanın katılımcılarından yapılan doğrudan alıntılarla da desteklenmiştir.
İngiltere Nottingham’da yaşayan çok uluslu ailelerin; “çocuklarının Türkçe öğrenme amaçlarına”, “Türkçe
öğrenmeleri için kullandıkları kaynaklara”, “Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlara” ve “Türkçe
bilme/kullanma seviyelerine” ilişkin görüşleri içeren dört ana başlıktan oluşan bulgular aşağıdaki gibidir:

Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular
Ebeveynlere “Çocuğunuzun neden Türkçe öğrenmesini istiyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya
dair ebeveyn görüşleri frekans değerleriyle birlikte Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Çocuklarının Türkçe öğrenme amaçlarına ilişkin ebeveyn görüşleri
Görüşler
Her iki dili de anlaması için
Çocuğunuzun
neden
Türkçe Türkiye’ye gittiğimde iletişim kurabilmesi için
öğrenmesini istiyorsunuz?
Türkiye’de de üniversite okuyabilmesi
Köklerinin yarısı Türk olduğu için
Türk kültürünü öğrenebilmesi için
Toplam
Toplam ebeveyn (N): 15

f
14
12
8
5
3
42

Tablo 2’de görüldüğü gibi, İngiltere’de yaşayan ve bir İngilizle evli olan Türk ebeveynlerin büyük bir
çoğunluğu, sırasıyla, çocuklarının İngilizce dışında farklı bir dil olarak Türkçeyi anlamaları, Türkiye’ye
gittiklerinde iyi iletişim kurabilmeleri ve eğitimlerine Türkiye’de de devam edebilmeleri için Türkçe
öğrenmelerini istediklerini ifade etmişlerdir.
Ebeveynlerin bu konudaki açıklamalarından bazıları şöyledir:
Bayan H: Ben 39 yaşındayım. Eşim ise 53. Ben hemşireyim eşim proje mühendisi. 13 yıldır
evliyiz. Eşim İngiliz. Onun için İngiltere’de yaşıyoruz. 9 yaşında oğlumuz var. İngilizce
kadar Türkçe de öğrenmesini istiyorum. Ben Bursalıyım. Her yaz Türkiye’ye gideriz. Orada
annemle babamla kuzenleriyle Türkçe konuşabilmesini iletişim kurabilmesini istiyorum.
İlerde bir gün Türkiye’de yaşamak isterse sıkıntı çekmesin diye Türkçe öğrenmesi
gerekiyor. Belki üniversiteyi de okumak isteyebilir Türkiye’de. Türkiye’de de çok güzel
üniversiteler var.
Bay M: Eşim İngiliz. Ben 60lı yaşlardayım. Ben emekli mühendisim. Eşim 42. Sağlık
sektöründe çalışıyor. 3 oğlum var. Evliliğimizin ilk yıllarında Türkiye’de yaşıyorduk. Sonra
ailevi sebeplerden dolayı İngiltere’ye taşındık. İngiltere’ye yerleştikten sonra çocuklarımın
ve Türkiye kökenli çocukların kimlik kaybetme ve asimile olma tehlikesini gördüm. Her ne
kadar eşlerimiz İngiliz olsa da çocuklarımızın diğer yarısı Türk. Türkçeyi unutmaları,
kullanmamaları Türk kültürünü ve Türkiye’yi unutmaları demek. Türkçeyi öğrenmeleri
gerekiyor. Mersinliyim. Benim tarafımdaki akrabalarla iletişim kurabilmelerini istiyorum.
Türkiye ve Türkçe her zaman hayatlarında olmalı.
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Bay Ö: Ben 53, eşim 52 yaşlarındayız. Muğlalıyım. Turizm sektöründe çalışıyorum. Eşimle
tanıştım ve İngiltere’de yaşamaya başladık. 12 yaşında kızım var. Kızımın Türkçe
öğrenmesini istiyorum. Çünkü Türkiye’ye gittiğinde iletişimde zorluk çekmesini
istemiyorum. Akrabalarım hep orda. İlerde bir gün Türkiye’de yaşamak isterse şimdiden
öğrenmeli Türkçeyi. Köklerinin yarısı Türk. Her yaz tatilinde Türkiye’ye götürürüm.
Türkiye’de yeğenleri kuzenleri var. Onlarla konuşurken Türkçesi daha iyi oluyor. Türkiye’yi
tanıtırım. Her ne kadar yarısı Türk yarısı İngilizse de kızıma sorsanız kendini Türk
hissettiğini söyler.
Bayan G: 8 yaşında bir kızım var. İngilizce gibi Türkçe de anadili. İngilizceyi gerek
babasından gerekse okuldan zaten öğreniyor. Ama Türkçeyi öğrenmesi için özel bir çaba
gerekiyor. Türkçe öğrenmediği zaman Türk kimliğini kaybediyor. Kendini sadece İngiliz
gibi kabul ediyor. Oysaki hem İngiliz hem Türk. Bunu bilmeli ve bu şekilde hissetmeli.
Türkçeyi öğrenmesini asıl bu amaçla istiyorum.

İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular
Ebeveynlere “Çocuğunuzun Türkçe öğrenmesi için hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz?” sorusu
sorulmuştur. Bu soruya dair ebeveyn görüşleri frekans değerleriyle birlikte Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Çocuklarının Türkçe öğrenmeleri için kullandıkları kaynaklara ilişkin ebeveyn görüşleri
Görüşler
Türkçe dersi aldırmak
Türkçeyi
öğretirken
hangi Türkçe kitap /dergi/ gazete okumak
kaynaklardan faydalanıyorsunuz?
Türkçe çizgi film/ film izlemek
İnternetten okuma/araştırma yapmak veya film izlemek
Evde ve dışarıda Türkçe konuşmak
Toplam
Toplam ebeveyn (N): 15

f
15
7
6
5
4
37

Tablo 3’te ebeveynlerin tamamı hafta sonu Türkçe ders veren okullardan faydalandıklarını, 7 tanesi
Türkçe hikâye kitabı ve çocuk dergilerinden faydalandıklarını, yarısına yakını ise internetten çizgi film ve
film izleterek çocuklarının Türkçe öğrenmesini desteklediklerini belirtmişlerdir. Ebeveynlerin çoğu evde
eşiyle anlaşırken İngilizce konuşmak zorunda olduklarını ve çocuklarıyla iletişim dili olarak İngilizce
konuştuklarını belirtirken, sadece 4 tanesi çocuklarıyla Türkçe konuşarak Türkçe öğretmeye çalıştıklarını
belirtmişlerdir.
Ebeveynlerin bu konudaki açıklamalarından bazıları şöyledir:
Bayan F: İngiltere’de hafta sonu Türkçe veren okullar var. Bu okullara getiriyorum. Orada
diğer Türk asıllı çocuklarla tanışıyorlar. Türkiye’nin görevlendirdiği öğretmenler görev
yapıyor. Düzenli okuma yazma konuşma etkinlikleri yapıyorlar. Hoşuma gidiyor.
Bay K: Memlekete gittiğimde çocukların hoşlanacakları Türkçe kitaplar alıyorum.
İnternetten Türkçe haberleri de takip etmekten hoşlanıyorlar. En küçük, internetten Niloya’yı
izliyor, seviyor.
Bay E: Çocuklarımla evde kesinlikle Türkçe konuşuyorum. Anneleri de İngilizce. Böylece
çocuklar her iki dili de aynı anda öğreniyorlar. Türkçe kitaplar okuyoruz. Bazen Türkçe
komedi filmleri izleriz.
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Üçüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular
Ebeveynlere “Çocuğunuzun Türkçe öğrenirken karşılaştıkları problemler nelerdir?” sorusu sorulmuştur.
Bu soruya dair ebeveyn görüşleri frekans değerleriyle birlikte Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Çocuklarının Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlara ilişkin ebeveyn görüşleri
Görüşler
İngiltere’de yaşamak
Türkçe
öğrenirken
çocuğunuzun Evde, okulda ve dışarıda sürekli İngilizce konuşmak
karşılaştığı problemler nelerdir?
Farklı olan anne baba kültürü arasında kalmak
Çok ulusluluktan dolayı çocuğun kendini Türk gibi hissetmemesi
Toplam
Toplam ebeveyn (N): 15

f
15
15
7
5
38

Tablo 4’te görüldüğü gibi velilerin tamamı çocuklarının Türkçe öğrenmelerindeki en büyük problemin
İngiltere’de yaşamak olduğunu belirtmişlerdir. Türk ebeveynler, İngiltere’de yaşadıklarından dolayı evde,
okulda ve sosyal aktivitelerinde sürekli İngilizce konuşulduğunu, evde de İngiliz olan ebeveynle İngilizce
konuşulmasından dolayı çocukların Türkçeyi öğrenemediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 7 ebeveyn, anne
ve babanın farklı kültürlere sahip olmasından, 5 ebeveyn ise çocuklarının kendini Türk
hissetmediklerinden Türkçeyi öğrenmeye ihtiyaç duymadıklarından dolayı çocuklarının Türkçe
öğrenemediğini ifade etmişlerdir.
Ebeveynlerin bu konudaki açıklamalarından bazıları şöyledir:
Bay İ: Sonuçta İngiltere’de yaşıyoruz. Ailede de anne İngilizce konuşmak zorunda kalıyor
çocuklarla. Okulda İngilizce, arkadaşlarıyla İngilizce, ev dışında sürekli İngilizce konuşuyorlar.
Hatta çoğu zaman Türk çocuklarıyla birlikteyken bile İngilizce anlaşıyorlar.
Bayan A: Oğlum bazen bana ben Türk müyüm, İngiliz miyim diye soruyor? Oğlum benim bile
Türk olduğumu kabul etmiyor. İngiltere’de yaşadığından ve babası İngiliz olduğundan
kendini İngiliz hissediyor. İki kültür ve ırk arasında kalıyor çocuklar. Bu karmaşayı bazen
bizde aile içerisinde yaratıyoruz. Yabancılarla evli olan biz Türkler kendi yanımıza çekmeye
çalışıyoruz çocuklarımızı, eşlerimizde kendi yanlarına çekmek istiyor. Çocuklarımızı her iki
taraf olarak kaybetmek istemiyoruz sanırım.

Dördüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular
Ebeveynlere “Çocuğunuzun Türkçe bilme/kullanma seviyesi nedir?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya dair
ebeveyn görüşleri frekans değerleriyle birlikte Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Çocuklarının Türkçe bilme/kullanma seviyelerine ilişkin ebeveyn görüşleri
Görüşler
Türkçeye ait kelime hazinesi zayıf
Sizce çocuğunuz Türkçeyi ne kadar Türkçe konuşulanı anlıyor
kullanabiliyor?
Türkçe okuduğunu anlıyor
Türkçe konuşabiliyor
Türkçe yazabiliyor
Toplam
Toplam ebeveyn (N): 15

f
13
7
5
5
3
33

Tablo 5’te görüldüğü gibi ebeveynlerin geneli çocuklarının Türkçe konusunda zayıf olduklarını ifade etmişlerdir.

Türkçeyi bilme/kullanma durumlarıyla ilgili 13 ebeveyn çocuklarının Türkçe kelime hazinelerinin zayıf
olmasından, 7 ebeveyn Türkçe konuşulanı anladıklarından, 5 ebeveyn Türkçe okuduklarını
anladıklarından, 5 ebeveyn Türkçe konuşabildiklerinden ve 3 ebeveyn Türkçe yazabildiklerinden
bahsetmiştir.
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Ebeveynlerin bu konudaki açıklamalarından bazıları şöyledir:
Bayan S: İngiltere’de Türkçe konuşamıyor. Ama anlar. Çoğunlukla İngilizce konuşulduğu için
çevresinde Türkçe kelime hazinesi gelişmiyor. Özellikle Türkiye’ye gittiğimizde Türkçeyi
duyduğu için ve kendini Türkçe anlatmak zorunda hissettiği için çok az konuşabiliyor.
Bay A: Ben çocuklarla sürekli Türkçe konuştuğum için Türkçe konuşabiliyorlar. Ama İngilizce
baskın dil oluyor. Mecbur kaldıklarında Türkçeyi konuşabilirler. Türkçe konuşulanı da
anlıyorlar. Türkçe söyleneni yazabilirler ama kendi duygu ve düşüncelerini Türkçe yazmaları
çok zor olur diye düşünüyorum.

Sonuç ve Öneriler
Çok uluslu (multinational) ailelerde ebeveynlerin, çocuklarının Türkçe
görüşlerinin incelendiği bu araştırmada;







öğrenmelerine yönelik

Ebeveynler, çocuklarının Türkçeyi öğrenme nedenleri olarak; genelde hem İngilizce hem Türkçeyi
anlamaları, Türkiye’ye gittiklerinde iyi iletişim kurabilmeleri ve eğitimlerine Türkiye’de de devam
edebilmelerini saymışlardır.
Ebeveynler, çocuklarının Türkçe öğrenmeleri için kullandıkları kaynaklar olarak; genelde hafta
sonu Türkçe ders veren okullardan, Türkçe hikâye kitabı ve çocuk dergilerinden faydalandıklarını;
internetten çizgi film ve film izleterek Türkçe öğrenmelerini desteklediklerini belirtmişlerdir.
Sadece 4 ebeveyn çocuklarıyla Türkçe konuşarak Türkçe öğretmeye çalıştığını ifade etmiştir.
Ebeveynler, çocuklarının Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlar olarak; genelde İngiltere’de
yaşamak, evde, okulda ve sosyal aktivitelerinde sürekli İngilizce konuşmak şeklinde görüş
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra anne ve babanın farklı kültürlere sahip olmasından, ve çocukların
kendini Türk hissetmemelerinden dolayı Türkçeyi öğrenmeye ihtiyaç duymadıklarını ifade
etmişlerdir.
Ebeveynler, çocuklarının Türkçeyi bilme/kullanma durumlarıyla ilgili olarak; genelde Türkçe
kelime hazinelerinin zayıf olmasından, Türkçe konuşulanı anladıklarından bahsetmişlerdir.
Ancak, çok az ebeveyn çocuklarının Türkçe okuduklarını anladıklarını, Türkçe konuşabildiklerini
ve Türkçe yazabildiklerini belirtmişlerdir.

Belet (2009) de Norveç’teki iki dilli öğrencilerin Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin çalışmasında veli
görüşlerine yer vermiştir. Çalışmada velilerin, çocuklarının Türkçe öğrenme amaçları, Türkçe öğrenme
etkinlikleri, Türkçe öğrenmede karşılaşılan sorunlar ve Türkçe öğrenme durumları hakkında, bu çalışma
ile benzer görüşler ileri sürdüğü görülmüştür.
İki dilli çocuklarda dil gelişimi eğitim kurumları ile sınırlandırılmamalı; aile ve sosyal çevre bu gelişimin
sağlıklı ilerlemesi için eğitim kurumu ile işbirliği içinde olmalıdır. Bu işbirliği, ülke politikalarının sınırlayıcı
yanlarına rağmen çocuğun ana dili ve kültüründen kopmadan yaşanan toplumun dil ve kültürüne
adaptasyonuna destek olacaktır.
Araştırma sonuçlarından hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:





Türkçe kullanımına yönelik aile içi ve aile dışı etkinlikler teşvik edilebilir.
Öğrencilerin hafta sonları kayıtlı oldukları ve devam zorunluluğu olmayan Türkçe kurs ortamları
daha ilgi çekici ve renkli hale getirilebilir (teknoloji, oyuncaklar, Türkiye maketleri vs.).
Kurs-ebeveyn etkileşimi artırılarak eşgüdümlü bir öğretim süreci desteklenebilir.
Çok uluslu ailelerdeki Türk ebeveynlerin Türk dili ve kültürüne yönelik daha bilinçli hale
getirilmeleri ve çocuklarını da bu yönde yetiştirmeleri adına zaman zaman ebeveyn eğitimleri
verilebilir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, İngiltere’de yaşayan 6,2 – 8,3 yaş aralığındaki Türk çocuklarının anlattıkları hikâyeleri konu,
kahraman, mekân, zaman, ana fikir ve cümle yapıları bakımından değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini,
İngiltere’de doğmuş, İngiltere devlet okullarına devam eden ve Türkçe konuşan anne babaya sahip 8 kız, 6 erkek
olmak üzere toplam 14 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma, nitel bir çalışma şeklinde desenlenmiştir. Öncelikle
çocuklarla tanışma etkinlikleri yapılmış, daha sonra her bir çocukla ayrı ayrı, görüşme tekniği kullanılarak veriler
elde edilmiştir. Çocuklara sadece resimli bir hikâye kitabı gösterilmiş ve bu kitapların hikâyesini kendisinin
anlatması/ kurgulaması istenmiştir. Çocukların anlattıkları hikâyeler kamera ile kayıt altına alınmış, kaydedilen
hikâyeler araştırmacılar tarafından kodlanmıştır. Çocukların anlattıkları hikâyelerin konusu, kahramanları, olayın
nerede, nasıl ve ne zaman geçtiği, ana fikri incelenmiştir. Ayrıca çocukların kullandıkları cümle yapıları; yüklemin
türüne göre (fiil-isim cümlesi), öğelerin dizilişine göre (kurallı; devrik cümle), anlam yönünden (olumlu cümle,
olumsuz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, ünlem, şart cümlesi, istek cümlesi, gereklilik cümlesi), yapı bakımından
(basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümleler, bağlı cümle) incelenmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. Böylelikle
İngiltere’de yaşayan Türk çocuklarının kullandıkları cümlelerdeki ifade yeterlikleri tespit edilerek, eksiklikler ve
yanlışlıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların çoğunun hikâyelerinin bir konu etrafında
ilerlediği, genellikle mekân bilgisini kullandıkları, kahramanlara isim vermedikleri ve zamanı çok fazla
kullanmadıkları tespit edilmiştir. Kurdukları cümleler incelendiğinde ise genellikle fiil cümleleri, devrik cümleler ve
olumlu cümleleri kullandıkları, sıklıkla basit yapılı cümleleri tercih ettikleri görülmüştür. Genel bir değerlendirme
yapılacak olursa, yaşadıkları kültürün diline alışan çocukların, Türkçeyi tam ve doğru kullanmakta zorlandıkları
söylenebilir.
Anahtar sözcükler: Türkçe ifade gücü, İngiltere’de yaşayan Türk çocukları, hikâye anlatma, sözlü anlatım.

Giriş
Kendi ülkesinden farklı bir ülkede, farklı bir topluma uyum sağlama sürecinde, dil ve kültür ekseninde
yaşanan kimlik sorunu; Avrupa’ya önceleri iş gücü olarak giden, daha sonraları ise orada söz sahibi
olabilecekleri imkânlar elde ederek yerleşen Türkler için önemli bir sorundur. Bu sorunun aşılması için
göçmen ve azınlıkların hak ve özgürlüklerini düzenleyen pek çok siyasi, sosyal ve akademik çalışmalar
yapılmaktadır. Nitekim çok dillilik ve çok kültürlülüğün oldukça önemli bir yere sahip olduğu çağımızda
küreselleşmenin önünü açacak adımların atılması, evrensel değerleri ön planda tutan kararlar alınmasını
gerekli kılmaktadır. Bu da rotasını geleceğe çeviren devletlerin politikalarını şekillendirmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca (http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa), yurt
dışında yaşayan Türkler için; eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve Türk çocuklarına anadil, kültür ve
tarih eğitimi verilmesinin önemi vurgulanmakta; Türkçe anadil dersleri alabilmelerine imkân tanınması
konusunun yakından takip edildiği ve vatandaşlarımızın kimliklerini kaybetmeden küreselleşen dünyada
hem Türkçeyi hem de yaşadıkları ülkenin dilini bilen donanımlı bireyler olmalarının bu ülkelerle ikili
ilişkilerin artmasını daha da geliştireceği ifade edilmektedir.
Türkiye’den göçlerin fazla olduğu, istihdam ve imkânlara göre yerleşilen ülkelerden biri de İngiltere’dir.
“Türkiye’nin ‘Kendi dilini iyi bilmeyen başka dilleri de iyi öğrenemez.’ sloganıyla dünyadaki bütün Türkler
için başlattığı Türkçe öğretim seferberliği çerçevesinde, İngiltere’de Türkçe eğitim kursları açılmıştır.
İngiliz okullarında seçmeli Türkçe dersleri konulmaya başlanmıştır. Talep edildiği takdirde Türkçe dersleri
için Türkiye’den öğretmenlerin getirileceği, masraflarının da Türk hükümeti tarafından karşılanacağı,
İngiliz makamlarına iletilmiştir” (Güleç ve Yaman, 2014: 89). Bu kapsamda, devam zorunluluğu olmayan
İngiliz okullarında ve Türk dernek okullarında Türk öğrencilere ve isteyen yabancı öğrencilere çoğunlukla
hafta sonları Türkçe öğretilmektedir. Ancak gerek görevlendirilen öğretmen sayısı, gerekse bu
öğretmenlerin İngiltere eğitim sistemine ve orada yaşayan Türk çocuklarının dil sorunlarına çözüm
olabilecek bilgi ve tecrübe düzeyleri, devam zorunluluğu da olmayan bu kurslarda aile ve toplum dili
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arasındaki geçişi sağlayamayan iki dilli çocuklar için Türkçenin istendik düzeyde gelişmesini
engellemektedir.
İki dillilik “iki farklı dilde iletişim kurabilme becerisi anlamına gelmektedir." (Uyar, 2012: 21). Bir diğer
tanıma göre ise iki dillilik “bireyin çeşitli nedenlerle ve değişik koşullar altında birden fazla dili edinmesi,
kullanması ya da ikinci bir dili ana diline yakın düzeyde öğrenmesi durumu”(Aksan 2000: 26) olarak
tanımlanmaktadır. Çocuğun hangi dili daha etkin kullanacağı, sosyal çevresinden almış olduğu dil
girdilerinin düzenli olarak kullanımına bağlı olarak değişebilmektedir (Yazıcı ve Temel, 2011: 146). “İki
dilli çocuklar üzerine yapılan çalışmalarda iyi bir anadili alt yapısının ikinci dili öğrenmede pozitif transfer
sağlayacağı ve dil öğrenmeyi kolaylaştıracağı ifade edilmektedir (Yazıcı ve Temel, 2011; Güzel, 2010;
Belet, 2009; Cumnis 2001; İleri, 2000; Baker, 1993).
Aile içinde Türkçe konuşulsa da eğitim kurumlarında ve sosyal etkileşimlerinde İngilizceyi daha çok
kullanan çocuklar bu iki dil arasında yaşadıkları yapısal, sözcükbirimsel ve sesbirimsel aktarımda
bulunamamaktan kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunların en çok kendini gösterdiği beceri alanı
ise konuşmadır. Temizyürek, Erdem ve Temizkan (2007: 266) da günlük hayatta insanın duygu, düşünce,
görüş, istek ve hayallerini çevresindeki diğer insanlarla paylaşmak için iletişim yollarından en çok sözlü
olanı, yani konuşmayı kullandığını belirtmektedir.
“Yabancı dil öğretim metotlarının çoğu, öğrencilerin amaç dilde iletişim kurmayı öğrenmelerini
hedeflemektedir” (Şeref, 2013: 44). Ancak İngiltere’de yaşayan iki dilli Türk çocukları için bu becerinin
gelişimi sanıldığı kadar kolay değildir. Kimi zaman iki dilin kelimeleri birbirine karışmakta, kimi zaman söz
dizimi ve sesletimin benzeşik olmaması anlaşılması zor, karışık bir dilin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. “İki dilli ortamlarda yetişen bireyde, iki dillilik olgunlaşıncaya kadar dil karışması
(interference) görülmesi doğaldır. Şayet birey bu süreci başarıyla atlatırsa, onun için iki dilli olmak,
bulunduğu toplumun gereksinimleri için büyük bir avantaj hâline gelir. Başarısızlık ise bireyin dilinde
yozlaşmaya, toplumda ise melez, karma, karışık dilin ortaya çıkmasına neden olur” (Aşçı, 2013: 99).
Yurtdışında, daha da özelde İngiltere’de yaşayan iki dilli Türk çocuklarının konuşma/sözlü anlatım
noktasındaki durumlarına dair tespitlerin yapılması, Türkçe öğretimindeki teorik ve pratik uygulamaların
düzenlenmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışma ile İngiltere’de yaşayan Türk çocuklarının
sözlü anlatım becerileri, resimli bir kitap üzerinden kurguladıkları hikâyeler yoluyla irdelenmiş, bu
hikâyeler konu, kahraman, mekân, zaman, ana fikir ve cümle yapıları bakımından değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, İngiltere’de yaşayan 6,2 – 8,3 yaş aralığındaki Türk çocuklarının Türkçe
anlattıkları hikâyeleri incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki araştırma sorularına cevap
aranmıştır:
1. İngiltere’de yaşayan Türk çocuklarının anlattıkları hikâyelerin konusu, kahramanları, olayın
nerede/nasıl/ne zaman geçtiği ve ana fikrine ilişkin bulgular nelerdir?
2. İngiltere’de yaşayan Türk çocuklarının anlattıkları hikâyelerdeki cümlelerin, yüklemin türüne,
ögelerinin dizilişine, anlamına ve yapısına göre değerlendirilmesine ilişkin bulgular nelerdir?

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel bir yaklaşım kullanılmıştır. “Nitel araştırmalar gözlem, görüşme ve doküman analizi
gibi veri toplama yöntemlerinin kullanılarak araştırılan durumun doğal otamında gerçekçi bir şekilde
ortaya koymayı amaçladığı yöntemdir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu
Nitel araştırma yöntemiyle şekillendirilen bu araştırmada, amaçlı örnekleme yollarından biri olan ölçüt
örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, “örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere
sahip
kişiler,
olaylar,
nesneler
ya
da
durumlardan
oluşturulmasıdır”
(http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf).
Bu
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çerçevede, araştırma ölçütü olarak İngiltere’nin Nottingham bölgesinde yaşayan ve hafta sonu Türkçe
derslerine kaydolmuş 6,2 - 8,3 yaş aralığındaki Türk çocukları, araştırmanın katılımcıları olmuşlardır.
Tablo 1. Çalışma grubunun yaş ve cinsiyete göre dağılımı
Yaş
N
6,2-7,0
6
7,1-8,0
6
8,1-8,3
2
Toplam
14

Cinsiyet
3 Kız / 3 Erkek
4 Kız / 2 Erkek
1 Kız / 1 Erkek
8 Kız / 6 Erkek

Tablo 1’de görüldüğü gibi bu çalışmanın katılımcıları 8 kız, 6 erkek olmak üzere toplam 14 Türk
çocuğudur. Bu 14 çocuk, Türkçe konuşan ve devam zorunluluğu olmayan hafta sonu Türkçe kurslarında
kayıtlıdır. Görüşmeler esnasında araştırmacı tarafından alınan ses kayıtlarından dolayı görüşmelere
katılmak, katkıda bulunmak için önce kurum iznine, sonra veli ve öğrenci iznine başvurulmuştur.
Katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir.

Verilerin Toplanması
Araştırma verileri toplanmadan önce çocuklarla tanışma etkinlikleri yapılmış, daha sonra her bir çocukla
ayrı ayrı görüşme tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Görüşme tekniği, “araştırmada cevabı
aranan sorular çerçevesinde ilgili kişilerden veri toplama şeklinde ifade edilebilir” (Büyüköztürk vd. 2012:
150). Görüşme sırasında çocuklara sadece resimli bir hikâye kitabı gösterilmiş ve bu kitabın hikâyesini
kendisinin anlatması/ kurgulaması istenmiştir. Bunun için çocuklara sure sınırı konmamıştır. Çocuklar 6
ile 21 dakika arasında hikâyelerini sonlandırmışlardır. Çocukların anlattıkları hikâyeler kamera ile kayıt
altına alınmış, kaydedilen hikâyeler araştırmacılar tarafından (müdahale edilmeksizin) yazıya geçirilerek
araştırma soruları bağlamında değerlendirilmiştir.
Araştırma verileri, İngiltere Nottingham’da bizzat aaraştırmacılardan biri tarafından toplanmış;
görüşmeler 22 Nisan-29 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi
Bu araştırmada veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. “Betimsel analiz; elde edilen verilerin daha
önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlandığı, görüşülen birey- lerin görüşlerinin çarpıcı bir
biçimde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların kullanıldığı ve elde edilen sonuçların nedensonuç ilişkileri çerçevesinde yorumlandığı analiz tekniğidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Veriler çözümlenirken çocukların kurguladıkları hikâyeler önce konu, kahraman, olay (yer, zaman), ana
fikir olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış; daha sonra hikâyelerdeki cümleler, cümle bilgisi başlıkları
(yüklemin türüne, ögelerinin dizilişine, anlamına ve yapısına göre) çerçevesinde tek tek irdelenmiş ve
sınıflanarak tablolar halinde sunulmuştur.

Bulgular ve Yorumlar
“İngiltere’deki Türk çocuklarının resimlerden hareketle Türkçe anlattıkları hikâyeleri incelemek” amacıyla
gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular; araştırma sorularının sırasına göre, frekans
dağılımlarıyla birlikte tablolar halinde sunulmuştur. Bunun yanı sıra tablolar, çocukların kayda geçirilen
cümlelerinden yapılan doğrudan alıntılarla da desteklenmiştir.
Bu bağlamda iki temel başlıktan oluşan bulgular aşağıdaki gibidir:
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Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular
(hikâyelerin konusu,
değerlendirilmesi)

kahramanları,

olayın

nerede/nasıl/ne

zaman

geçtiği

ve

ana

fikrinin

Tablo 2. Çocukların anlattıkları hikâyelerin konusu, kahramanları, olayın nerede, nasıl ve ne zaman geçtiği ve ana
fikrine ilişkin bulgular
Ana temalar
f
Hikâyede kahraman kullanma
12
Hikâyede mekân bilgisi kullanma
12
Hikâyeyi bir konu etrafında şekillendirme
11
Hikâyede ana fikre yer verme
4
Hikâyede zaman bilgisi kullanma
3
Hikâye kahramanlarına ad verme
1
Toplam
43
Toplam çocuk (N): 14

Tablo 2’ye bakıldığında, 12 çocuk hikayelerinde bir kız çocuğunu kahraman olarak belirtmiş, 12 çocuk
anlattıkları hikâyelerde mekânsal ifadelere yer vermiş (orman, Antartika, dağlar, okyanus vs.), 11 tanesi
hikâyelerini bir konu etrafında şekillendirmiştir (kız ve hayvanların arkadaş olması, kızın hayvanlardan
korkması/kaçması vs.). Ayrıca 4 çocuğun bir ana fikir (korkulan hayvanlardan aslında korkmaya gerek
olmadığı, hayvanlarla da dost olunabileceği vs.) sunduğu, 3’ünün hikâyelerinde kış ve yaz mevsimlerini
belirterek zaman ifade ettiği ve sadece 1’inin de hikayedeki kız kahramana “Jane” adını verdiği
görülmüştür.

İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular
(hikâyelerdeki cümlelerin, yüklemin türüne, ögelerinin dizilişine, anlamına ve yapısına göre
değerlendirilmesi)
Bu bölümde, çocuklar tarafından kurgulanan hikâyelerin her biri cümle bilgisi bakımından ele alınmıştır.
Hikâyelerdeki cümleler, yüklemin türüne, ögelerinin dizilişine, anlamına ve yapısına göre
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye alınabilecek toplam 1413 cümle tespit edilmiş; toplam 132 ifade,
cümle olarak ele alınamayacağından, değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Tablo 3. Çocukların anlattıkları hikâyelerdeki cümlelerin, yüklemin türüne göre değerlendirilmesine ilişkin bulgular
Yüklemin türüne göre cümleler
Hikâyelerdeki fiil cümlesi oranı
Hikâyelerdeki isim cümlesi oranı
Toplam
Toplam çocuk (N): 14

f
934
479
1413

Tablo 3’te, araştırma kapsamındaki çocukların anlattıkları hikâyelerdeki cümlelerin 934’ünün fiil cümlesi
479’unun ise isim cümlesi, olduğu görülmektedir. Çocuklar çoğunlukla fiil cümlesi kullanmışlardır.
Çocukların kullandıkları isim ve fiil cümlelerinden bazı örnekler:
Ç1: Kutup ayının evisi sarı ve kırmızı bir tane evmiş. (İsim cümlesi)
Ç10: Bir zamanlar bir çocuk varmış. (İsim cümlesi)
Ç5: Ama sadece azıcık var gerçek hayatta. (İsim cümlesi)
Ç7: Bir gün bir çocuk ormanda geziyordu. (Fiil cümlesi)
Ç13: Ama ondan sonra o hayvanlar beni takip ediyordu. (Fiil cümlesi)
Ç9: Küçük kız da dağların üstüne gitmeye calıstı. (Fiil cümlesi)
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Tablo 4. Çocukların anlattıkları hikâyelerdeki cümlelerin, ögelerinin dizilişine göre değerlendirilmesine ilişkin
bulgular
Ögelerinin dizilişine göre cümleler
f
Hikâyelerdeki devrik cümle oranı
912
Hikâyelerdeki kurallı cümle oranı
501
Toplam
1413
Toplam çocuk (N): 14

Tablo 4’e bakıldığında, çocukların anlattıkları hikâyelerdeki cümlelerin 912’sinin devrik cümle, 501’inin
ise kurallı cümle, olduğu görülmektedir. Çocuklar hikâyelerinde sıklıkla devrik cümle kullanmışlardır. Bu
durum, İngilizce’deki öge dizilişine (özne+yüklem+tümleç) alışan çocukların Türkçedeki öge dizilişine
(özne+tümleç+yüklem) geçişte zorlandıklarının göstergesidir. Buradan hareketle çocukların Türkçe öge
dizimi konusunda yetersiz oldukları söylenebilir.
Çocukların kullandıkları kurallı ve devrik cümlelerden bazı örnekler:
Ç2: Hayvanların da yüzleri sanki ödü yarılmış gibi görünüyor. (Kurallı cümle)
Ç10: O çocuk çiçeğin üstüne oturuyormuş. (Kurallı cümle)
Ç6: Ben köpeğimle hızlıca koşmaya başladım. (Kurallı cümle)
Ç4: Hayvanlar söylüyor “gelebilirsin sana izin veriyoruz gelmene”. (Devrik cümle)
Ç14: Çocuk gördü keçileri yukarda. (Devrik cümle)
Ç8: Maymunlar korkuyorlar aslandan görünce. (Devrik cümle)
Tablo 5. Çocukların anlattıkları hikâyelerdeki cümlelerin, anlamına göre değerlendirilmesine ilişkin bulgular
Anlamına göre cümleler
f
Hikâyelerdeki olumlu cümle oranı
1021
Hikâyelerdeki olumsuz cümle oranı
329
Hikâyelerdeki soru cümlesi oranı
63
Hikâyelerdeki şart cümlesi oranı*
Hikâyelerdeki istek cümlesi oranı*
Hikâyelerdeki ünlem cümlesi oranı*
Hikâyelerdeki emir cümlesi oranı*
Hikâyelerdeki gereklilik cümlesi oranı*

261*
197*
39*
16*
14*

Toplam
Toplam çocuk (N): 14
*Bu cümleler olumlu/olumsuz cümle olarak da değerlendirilmiştir.

1413

Tablo 5’te çocukların kullandıkları cümelelerin neredeyse dörtte üçü (1021) olumlu cümle iken, kalan
dörtte birinin (329) olumsuz cümle olduğu görülmektedir. Çocuklar hikayelerinde 63 defa soru cümlesi
kullanmışlardır. Çocukların cümlelerinin 261 tanesi şart, 197 tanesi istek, 39 tanesi ünlem, 16 tanesi
emir, 14 tanesi de gereklilik bildiren cümlelerdir.
Çocukların kullandıkları olumlu, olumsuz, soru, emir, ünlem, şart, istek ve gereklilik cümlelerinden bazı
örnekler:
Ç7: Ben ormandan geçerken hayvanlar gördüm. (Olumlu cümle)
Ç9: Ama öbür hayvanlar izin vermemiş aşağı inmelerine. (Olumsuz cümle)
Ç12: Napıyon gezdiriyim mi seni? (Soru cümlesi)
Ç3: Çabuk buraya gel! (Emir cümlesi)
Ç5: Vaaav, çok güzelmiş! (Ünlem cümlesi)
Ç14: Sonra ahhhhhh bir timsah görmüş. (Ünlem cümlesi)
Ç1: Güneş kırmızıysa çok sıcak olmuştur. (Şart cümlesi)
Ç6: Sonra benim evime hepimiz gidelim. (İstek cümlesi)
Ç4: Kızda yüzüsü aynı öbür olanlar gibi kaçmalı ordan. (Gereklilik cümlesi)
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Tablo 6. Çocukların anlattıkları hikâyelerdeki cümlelerin, yapısına göre değerlendirilmesine ilişkin bulgular
Yapısına göre cümleler
Hikâyelerdeki basit cümle oranı
Hikâyelerdeki birleşik cümle oranı
Hikâyelerdeki bağlı cümle oranı
Hikâyelerdeki sıralı cümle oranı
Toplam
Toplam çocuk (N): 14

f
913
305
123
72
1413

Tablo 6’da çocuklar hikâyelerinde en yüksek oranda basit cümle (913), ikinci sırada birleşik cümle (305),
üçüncü olarak bağlı cümle (123) ve son olarak da sıralı cümle (72) yapılarını kullanmışlardır. Bu durumun,
baskın toplum dilinin etkisinde kalarak yeterli Türkçe kelime hazinesine sahip olmayan çocukların uzun
cümleler kurmaktan kaçınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Çocukların kullandıkları basit, birleşik sıralı ve bağlı cümlelerden bazı örnekler:
Ç3: Çocuk keçileri gördü. (Basit cümle)
Ç8: En sonunda arkadaş oldular. (Basit cümle)
Ç14: Aslan maynundan daha büyük. (Basit cümle)
Ç2: Kaçıyor yakalamasın diye. (Birleşik/girişik cümle)
Ç10: Kocaman dişleri olan kurttan korktu. (Birleşik/girişik cümle)
Ç4: Gitmezsen seni yakalarım. (Birleşik/şart cümlesi)
Ç6: Her şey gördü, kuş gördü, dinazor gördü, maymun gördü. (Sıralı cümle)
Ç11: Renkler var, çiçekler var, papağanlar var. (Sıralı cümle)
Ç9: Buradaki yılan çıkacak ve kızı öldürmeye çalışacak (Bağlı cümle)
Ç1: Kız yürürken hayvanları görmüş ve meraba demiş. (Bağlı cümle)
Ç3: Tilki de kıza yardım etmek için kükremiş ve herkesi korkutmuş ve kaçırmış. (Bağlı cümle)

Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma sonucunda;
İngiltere’de yaşayan Türk çocuklarının resimlerden hareketle anlattıkları hikâyelerin genel olarak bir
konu etrafında şekillendiği, mekânsal ifadelere yer verildiği, bir kahraman belirtildiği; çok azında
zamansal ifade ve ana fikre yer verildiği, sadece bir tanesinde kahramana ad verdiği tespit edilmiştir.
Hikâyelerin cümle bilgisi bakımından incelenmesi sonucunda ise, yükleminin türüne göre genellikle fiil
cümlelerini, ögelerinin dizilişine göre devrik cümleleri, anlamına göre olumlu cümleleri ve yapısına göre
basit cümleleri sıklıkla tercih ettikleri görülmüştür.
İki dilli çocuklar gelişimsel olarak bir dilden diğer bir dile yapısal özelliklerde aktarımlar yaptıkları için
hata yapma oranları, tek dilli çocuklara oranla daha fazladır. Çünkü çocukların yapısal aktarımlar
yapabilmesi için her iki dilin sistemi arasında bir örtüşmenin olması gerekmektedir. Eğer diller arasında
yapısal olarak bir örtüşme yok ise, çocukların her iki dilde yapısal hatalar yapma olasılığı artmaktadır
(Paradis ve Navarro, 2003: 372; Nicoladis, 2002: 845; Hulk ve Müller, 2000: 228; akt. Yazıcı ve İlter, 2008:
54). Bu çalışmadan elde edilen bulgularda da, İngiltere’de yaşayan Türk çocuklarının devrik ve basit
cümle yapılarını tercih etmelerinin dil yapılarını örtüştürememek ve kelime hazinesindeki yetersizlikten
kaynaklandığı söylenebilir.
Ertem (2013: 267)’e göre, yurtdışına göç eden ailelerde kuşaklar arası ana dil gelişiminin izlediği genel
süreçler şu şekildedir: Birinci kuşak aileler hayatını sürdürebilmek için İngilizceyi öğreniyor, ikinci kuşak
çocuklar sadece evde ana dil konuşuyor, okulda ve diğer sosyal yaşamlarında İngilizceyi tercih ediyor;
üçüncü kuşak ailelerde ise evde konuşulan dil tamamen İngilizceye dönüşüyor. Bu durum şu an
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İngiltere’de yaşayan ve temel eğitim düzeyinde olan 3. ve 4. kuşak Türk çocuklarında da kendisini
göstermektedir.
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, yaşadıkları kültürün diline alışan çocukların, Türkçeyi tam ve
doğru kullanmakta zorlandıkları söylenebilir. Ertem (2013: 266) de bu çalışma ile örtüşür şekilde Amerika
Birleşik Devletleri’nde yaptığı araştırma bulgularında ikinci kuşak Türk çocuklarının dil çatışması
yaşadıklarını ve ana dillerinin akıcılığını kaybettiklerini tespit etmiştir.
Bu çalışma bağlamında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
 İki dilli çocukların Türkçelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacak Türkçe
içerikler ve materyaller geliştirilebilir ve yurt dışındaki Türkçe okullarına/kurslarına destek olunabilir.
 İngiltere’deki Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin, çocukların konuşma/sözlü anlatım
pratiklerini geliştirici etkinliklere ağırlık vermeleri sağlanabilir.
 İki dilli Türk çocuklarının Türkçelerini geliştirmek için aile, eğitim kurumu ve eğitimci arasındaki
işbirliği artırılabilir.
 İki dilli çocukların sözlü anlatım becerilerindeki eksik ve yanlışlar, araştırmacılar tarafından yanlış
çözümleme yaklaşımına göre derinlemesine ele alınabilir.
 İki dilli çocukların yazılı ya da sözlü anlatım becerileri kelime bilgisi bakımından incelenebilir.
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ÖZET

Değişen dünyada her geçen gün çoğalan bilgi, kitle iletişim teknolojilerinin de gelişmesi ve değişmesiyle pek çok
yolla alıcıya ulaştırılmaktadır. Bu ulaştırma yollarından biri olarak “medya”nın yerinde ve etkin kullanılması
önemlidir. Çünkü artık var olan basılı bilginin hazır olarak alınması değil, üretilmesi, kullanılması ve başkalarıyla da
kısa yoldan paylaşılması için farklı becerilere ihtiyaç vardır. Özellikle küçük yaştan itibaren sayısız teknolojiyle iç içe
olan çocukların ve gençlerin medya aracılığı ile yansıtılan kurgusal ya da gerçek içeriği doğru değerlendirebilme,
yorumlayabilme ve eleştirebilme gibi zihinsel süreçlerden geçirebilmesi, yani iyi bir medya okuryazarı olması
gerekir. Günümüzde bireyin eğitim süreçlerine katkı sağlayan faktörlere bakıldığında medyanın aileden sonra,
geldiği söylenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kurulunun imzaladığı protokolle, medya
konusunda bireyin okul öncesinden itibaren, ilgili olan bütün derslerde bilinçlendirilmesi ve böylelikle de onu hem
yerinde hem doğru kullanması hedeflenmiştir. Türkçe dersi öğretmenlerine de bu kapsamda sorumluluklar
düşmektedir. Ancak bu sorumlulukların yerine getirilmesi için, öncelikle hizmet öncesinde Türkçe öğretmeni
adaylarının medya okuryazarlık durumunun tespiti ile başlanmalıdır. Bu konuda yapılan durum tespiti, eksikliklerin
giderilmesi ve daha sonraki işlem basamaklarının sağlıklı ilerlemesine de katkı sağlayacaktır.Bu çalışmada, Türkçe
öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri, çeşitli değişkenler açısından ele alınacaktır. Betimsel tarama
modelinde planlanan araştırmanın verileri, Karataş (2008) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey
Belirleme Ölçeği” kullanılarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarından elde edilmiştir. Değerlendirme sonucunda
Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin bütün madde değerlerine bakıldığında ortalamanın
üstünde olduğu; internet imkanına sahip olup olamama ve gazete takip edip etmeme değişkenlerinin medya
okuryazarlığı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Türkçe öğretimi, medya okuryazarlığı, Türkçe öğretmen adayları

Giriş
İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında, teknolojinin kişiler, kitleler ve toplumlar üzerindeki etkisi
göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. “Teknoloji aracılığı ile bilgiye ulaşmak kolaylaşırken, bilgiye ilk
sahip olan ve onu kullanılabilir hale getiren, diğerlerine göre avantajlı duruma gelmektedir” (Oktay,
2004: 15). Teknolojinin hem sosyal yem de psikolojik etkileri bireylerin bilinçli, farkındalık sahibi olarak
eğitim süreçlerini tamamlamaları anlamında büyük önem arz etmektedir. Günümüz insanı artık teknoloji
ve medyayı, eğitim süreçlerine etki bakımından neredeyse aile, akran, okul kadar önemli bir faktör haline
getirmiş durumdadır. Değişen ihtiyaçlara göre farklı teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişmelerin
sağladığı imkânlar neticesinde bilgi birikiminin hızla artması, bireylerin bu bilgileri sadece alan değil
üretip paylaşan olarak temel dinamik haline gelmesi, vb. gibi faktörlerin tamamı üzerinde medyanın
tartışılmaz bir etki gücü vardır.
“Bilgi toplumu olabilmek için en büyük pay eğitim sistemlerine düşmektedir. Eğitim sisteminin en önemli
çıktısı, çağın gerekleri ve ilerisi için yetiştirilmiş bireyler olarak gözükmektedir. Eğitim sistemlerinin bu
niteliklere sahip bireyler yetiştirebilmek için ana amaçlarından bazıları ise öğrenmeyi öğrenmek, yaşam
boyu öğrenme bilincine sahip olmak, eleştirel düşünebilmek, okuryazarlık (bilgi, medya, bilgisayar,
internet, teknoloji vb. okuryazarlıklar) becerilerine sahip olmak, bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanabilmek olarak belirtilebilir” (Karaman, 2016: 327).
“Medya hem değişim geçirerek gelişim süreçlerinden geçmekte hem de kitle iletişiminin biçimini,
niteliğini değiştirerek toplumsallaşma sürecini etkilemekte, adeta belirlemektedir” (Bilgili, 2006: 7).
Özellikle 90’lı yılların ortasında yaygınlık kazanmaya başlayan ve bireysel-ekonomik güce bağlı olarak
kullanımı sınırlı olan medya unsurları, zamanla kitleselleşmeyi-küreselleşmeyi de beraberinde getiren ve
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her ekonomik düzeye hitap edebilen seviyeye geldi. Artık medya, branş ne olursa olsun her derse/her
konuya entegre edilmeye, eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. Hal böyle olunca da,
bireysel ve toplumsal etkisi nedeniyle, mesajları doğru alan; algıları, farkındalıkları ve bilinciyle farkını
ortaya koyan bireylerin yetişmesi önem kazandı.
“Medya, toplumdaki güç ilişkilerini yansıtır, ama aynı zamanda bunları yeniden üretir, değiştirir, başka
biçimlerde kurar” (Binark ve Bek, 2007: 147). Edindiği bilgiyi kontrol eden, başka bilgilerle birleştirip
sentezleyen, farklı bakış açıları sunabilen, eleştiren, yorumlayan ve bir sonuç çıkarabilecek kadar zihinsel
süreç becerilerini kullanabilen bireyler, çağımızın gerektirdiği insan tipi oldu.
Solmaz ve Yılmaz (2012: 56) medya okuryazarlığının iki temel noktasından bahsetmişler; bunlardan
birincisinin medyadaki içeriğe erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme becerisi, ikincisinin ise sunulan
içeriği sadece anlamak değil aynı zamanda bu içeriği değerlendirebilme yeteneği olduğunu
belirtmişlerdir. Bu da medya okuryazarlığı eğitimini gerekli kılmıştır.
Türkiye’de medya okuryazarlığının eğitim sistemine dâhil edilmesine yönelik ilk adım, 2006-2007 eğitimöğretim yılında Radyo Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu arasında
imzalanan protokolle atılmıştır. “Medya okuryazarlığı dersi öğretim programı ilköğretim okullarının 6, 7
ve 8. sınıflarında haftada bir ders saati üzerinden toplam 36 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır”
(RTÜK ve MEB, 2006: 13). Bu kapsamda, programın genel amaçları aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir
(RTÜK ve MEB, 2006: 7-8).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada
gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanır.
Televizyon, video, sinema, reklamlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara ulaşarak
bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder.
Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanır.
Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan-soru sorma sürecine doğru
bir değişimi gündeme getirir.
Bilinçli bir medya okuryazarı olur.
Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır.
Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması noktasında duyarlılık oluşturulmasına
katkı sağlar.

“Medya okuryazarlığının amacı aslında, yalnızca medyanın olumsuz etkilerinin bilişsel olarak giderilmesi
için beceri ve yeteneklerin kazandırılması değildir, giderek daha güçlü bir şekilde medya tarafından
belirlenen yaşam alanlarının korunmasıdır” (Alver, 2006: 23). Silverstone (2004: 440) ise medya
okuryazarlığında hedefleneni, “bireyleri medya kullanırken demokratik haklarının farkında olan
vatandaşlar olarak geliştirmek, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamaları konusunda uyarmak ve medya
karşısında daha donanımlı kılmak” şeklinde ifade etmektedir.
Medya okuryazarlığı, bağımsız bir ders olmanın yanında, bütün branşlarla ilişkilendirilebilmesi
bakımından, beceri ve tutum kazandırmada son derece etkili bir alandır. Bu yüzden, bilinçli medya
okuryazarlarının yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli görevler düşmekte; öğretmenin bu alandaki
yetkinliği, yetiştireceği öğrencilerin niteliğini belirlemektedir. İşte bu noktada geleceğin Türkçe
öğretmeni adaylarının da iyi birer medya okuryazarı olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu
araştırmada, geleceğin Türkçe öğretmeni adaylarının bu alandaki yeterlilikleri bazı değişkenler açısından
ele alınacak, durum tespitleri çerçevesinde, eksiklikleri gidermeye yönelik araştırmalara dayanak
oluşturulacaktır.
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Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinin medya
okuryazarlık düzeyleri incelenecektir. Bu çerçevede, aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:
1.
2.

Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin genel ortalaması nasıldır?
Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin yaş, cinsiyet, mezun olunan lise,
mezuniyet alanı, bilgisayara sahip olma, İnternet imkânına sahip olma, gazete takip etme, TV
izleme sıklığı, tercih edilen TV programı türü, TV programlarının temel işlevi, internet kullanım
sıklığı ve internet kullanım amacı değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir?

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesini amaçlayan, tarama modelinde betimsel nitelikli bir araştırmadır. “Tarama modeli,
geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun
bir modeldir” (Karasar, 2006: 77).

Örneklem
Bu araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adayları
üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlgili bölüm 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladığından
araştırma örneklemi sadece birinci sınıf öğrencilerinden (N: 38) oluşmaktadır. Örneklem grubu ile ilgili
ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tablo 1. Örneklem Grubunun Özellikleri (Frekans Analizi)
Cinsiyet
F
Kadın
22
Erkek
16
Toplam
38

%
57,9
42,1
100

Yaş
18-21 yaş arası
22-25 yaş arası
Toplam

%
94,7
5,3
100

Mezun olunan lise
Süper Lise
Genel Lise
Anadolu Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Diğer
Toplam
Mezuniyet Alanı
Sözel
Sayısal
Eşit Ağırlık
Dil
Diğer
Toplam

F
36
2
38
F
1
1
26
5
5
38
F
3
10
22
2
1
38

%
2,6
2,6
68,4
13,2
13,2
100
%
7,9
26,3
57,9
5,3
2,6
100
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Veri Toplama Araçları
Bu araştırmanın verileri, Karataş (2008) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme
Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.“Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” 3 bölümden
oluşmaktadır. Ölçek; I.Bölümde 6 demografik soru, II. Bölümde 8 kitle iletişim araçlarının kullanım düzeyi
sorusu ve III. Bölümde 17 Medya Okuryazarlık ifadesi olmak üzere, toplam 31 soruyu içermektedir.

Verilerin Analizi
Araştırmanın verilerinin çözümünde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Kullanılan istatistiksel
analizler ise; Normallik testi (Kolmogorov-Smirnova - Shapiro-Wilk), frekans, yüzde, ortalama, standart
sapma, (Mann-Whitney) U Testi, Kruskal Wallis Testi’dir.
Tablo 2. Normallik Testi
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
,168
38

genel_ortalama

Sig.
,008

Shapiro-Wilk
Statistic
df
,889
38

Hangi testlerin uygulanacağını belirlemek için yapılan normallik analizinde

Sig.
,001

(Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-

Wilk testlerinde) verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (Kolmogorov- Smirnov= 0,008<
p(Sig.) 0,05_____Shapiro- Wilk= 0,001< p(Sig.) 0,05).

Bulgular ve Yorum
Bu çalışma için yapılan faktör analizinde bizim uygulamamızdan elde ettiğimiz verilerle ölçeğe ait 2 alt
faktör (boyut) tespit edilmiştir. Bu faktörler farkındalık ve yeterlilik olarak adlandırılmış ve aynı faktöre
hizmet eden ölçek maddeleri bu başlıklar altında toplanmıştır.
Farkındalık alt faktöründe s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7 maddeleri,
Yeterlilik alt faktöründe s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17 maddeleri bulunmaktadır.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri
Tablo 3: Ölçekteki tüm maddelerin ortalamaları ve standart sapmaları
Madde numarası
Ortalama
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17

Standart Sapma(SS)

3,6842
4,1579
4,1316
4,2105
4,0000
4,1316
3,7632
4,2105
4,1053
4,1316
3,8421
3,8158
3,9211
3,9737
3,7368
4,0000
3,8421
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,96157
,88612
1,01798
1,01763
,95860
1,04419
1,26136
1,16614
1,10989
1,04419
1,32596
1,20484
1,12422
1,12675
1,13147
1,11501
1,30542
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Burada en düşük değer “1”, en yüksek değer “5”olarak kodlanmıştır. Ölçekteki maddeler olumlu anlam
içeren ifadelerden oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri genel olarak
“sıklıkla” yani “4” değerinde oluşmuştur. Örneklemin bu anlamda medya okuryazarlık düzeyleri
ortalamanın üstünde, iyi bir değer olarak görülmektedir. Karataş (2008) da öğretmen adayları üzerine
yaptığı araştırmasında benzer sonuca ulaşmış, medya okuryazarlık düzeylerinin ortalamanın üstünde
olduğunu ortaya koymuştur.

Değişkenlerin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
Tablo 4. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Cinsiyet Değişkeni Açısından (Mann-Whitney) U Testi
İle Karşılaştırılması
Alt Faktörler
Cinsiyet
N
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
p
Kadın
22
20,70
455,5
Farkındalık
149,5
,432
Erkek
16
17,84
285,5
Kadın
22
19,52
429,5
Yeterlilik
175,5
,988
Erkek
16
19,47
311,5
P>0,05

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, veriler cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Buradan hareketle, cinsiyet değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri
üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 5. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Yaş Değişkeni Açısından Kruskal Wallis Testi İle
Karşılaştırılması
2
Alt Faktörler
Yaş
N
Sıra Ortalaması
sd
x
p
18-21 yaş arası
36
18,89
1
2,083
,149
Farkındalık
22-25 yaş arası
2
30,50
18-21 yaş arası
36
19,01
1
1,314
,252
Yeterlilik
22-25 yaş arası
2
28,25
P>0,05

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, veriler yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Buradan hareketle, yaş değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri
üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 6. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Mezun olunan Lise Değişkeni Açısından Kruskal Wallis
Testi İle Karşılaştırılması
2
Alt Faktörler
Mezun Olunan Lise
N
Sıra Ortalaması
sd
x
p
Süper Lise
1
32,00
4
3,267
,541
Genel Lise
1
34,00
Farkındalık
Anadolu Lisesi
26
19,00
Anadolu Öğretmen Lisesi
5
17,20
Diğer
5
19,00
Süper Lise
1
31,50
4
4,942
,293
Genel Lise
1
31,50
Yeterlilik
Anadolu Lisesi
26
20,60
Anadolu Öğretmen Lisesi
5
13,10
Diğer
5
15,40
P>0,05

Tablo 6’da da görüldüğü gibi, veriler mezun olunan lise değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Buradan hareketle, mezun olunan lise değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının
medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
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Tablo 7. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Mezuniyet Alanı Değişkeni Açısından Kruskal Wallis
Testi İle Karşılaştırılması
2
Alt Faktörler
Mezuniyet alanı
N
Sıra Ortalaması
sd
x
p
Sayısal
3
14,83
4
2,813
,590
Sözel
10
18,90
Farkındalık
Eşit Ağırlık
22
21,32
Dil
2
16,25
Diğer
1
6,00
Sayısal
3
23,50
4
3,260
,515
Sözel
10
18,30
Yeterlilik
Eşit Ağırlık
22
20,32
Dil
2
19,50
Diğer
1
1,50
P>0,05

Tablo 7’de de görüldüğü gibi, veriler mezuniyet alanı değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Buradan hareketle, mezuniyet alanı değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının
medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 8. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin
(Mann-Whitney) U Testi İle Karşılaştırılması
Alt Faktörler
Bilgisayar
Evet
Farkındalık
Hayır
Evet
Yeterlilik
Hayır
P>0,05

Örneklemin Bilgisayar (sahip olup olmadığı) Değişkeni Açısından
N
27
11
27
11

Sıra Ortalaması
21,13
15,50
20,85
16,18

Sıra Toplamı
570,5
170,5
563,0
178,0

U

p

104,5

,155

112,0

,239

Tablo 8’de de görüldüğü gibi, veriler bilgisayar (olup olmadığı) değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Buradan hareketle, bilgisayar değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının medya
okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 9. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin
(Mann-Whitney) U Testi İle Karşılaştırılması
Alt Faktörler
İnternet
Evet
Farkındalık
Hayır
Evet
Yeterlilik
Hayır
P<0,05

Örneklemin İnternet (sahip olup olmadığı) Değişkeni Açısından
N
34
4
34
4

Sıra Ortalaması
20,50
11,00
20,76
8,75

Sıra Toplamı
697,0
44,0
706,0
35,0

U

p

34,0

,105

25,0

,040*

Tablo 9’da örneklemin medya okuryazarlık düzeylerinin internet değişkenine göre incelenmesi
sonucunda yeterlilik boyutunda anlamlı bir fark görülmektedir. Yani internet erişimi kolay olan bireylerin
medya okuryazarlık düzeyleri olmayanlara göre daha yüksektir. Buradan hareketle, internet değişkeninin
Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olduğu söylenebilir.
Tablo 10. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Gazete (takip edip etmediği) Değişkeni Açısından
(Mann-Whitney) U Testi İle Karşılaştırılması
Alt Faktörler
Gazete
N
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
p
Evet
15
24,00
360,0
Farkındalık
105,0
,043*
Hayır
23
16,57
381,0
Evet
15
23,03
345,5
Yeterlilik
119,5
,113
Hayır
23
17,20
395,5
P<0,05

Tablo 10’da örneklemin medya okuryazarlık düzeylerinin gazete değişkenine göre incelenmesi
sonucunda farkındalık boyutunda (alt faktöründe) anlamlı bir fark görülmektedir. Yani sürekli şekilde
gazeteleri takip eden bireylerin medya okuryazarlık düzeyleri etmeyenlere göre daha yüksektir. Buradan
hareketle, gazete değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde
etkin bir faktör olduğu söylenebilir.
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Tablo 11. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Tv İzleme Sıklığı Değişkeni Açısından Kruskal Wallis
Testi İle Karşılaştırılması
2
Alt Faktörler
Tv İzleme Sıklığı
N
Sıra Ortalaması
sd
x
p
Haftada 1 saatten az
16
19,38
3
1,318
,725
Haftada 1-5 saat
11
20,55
Farkındalık
Haftada 6-10 saat
7
15,93
Haftada 10-20 saat
4
23,38
Haftada 1 saatten az
16
21,09
3
,680
,878
Haftada 1-5 saat
11
19,09
Yeterlilik
Haftada 6-10 saat
7
17,36
Haftada 10-20 saat
4
18,00
P>0,05

Tablo 11’de de görüldüğü gibi, veriler TV izleme sıklığı değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Buradan hareketle, TV izleme sıklığı değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının
medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 12. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Tercih Ettikleri TV Program Türü Değişkeni Açısından
Kruskal Wallis Testi İle Karşılaştırılması
Sıra
2
Alt Faktörler
Tv Programı Türü
N
sd
x
p
Ortalaması
Haber ve Haber Programları
12
23,29
7
8,194
,316
Diziler
4
17,88
Spor Programları
4
16,50
Belgesel
5
16,60
Farkındalık
Bilgi Kültür Yarışmaları
6
14,92
Müzik ve Eğlence Programları
2
17,00
Filmler
4
28,63
Sohbet Programları
1
3,00
Haber ve Haber Programları
12
24,50
7
7,047
,424
Diziler
4
12,88
Spor Programları
4
14,63
Belgesel
5
21,10
Yeterlilik
Bilgi Kültür Yarışmaları
6
17,58
Müzik ve Eğlence Programları
2
20,00
Filmler
4
20,63
Sohbet Programları
1
3,50
P>0,05

Tablo 12’de de görüldüğü gibi, veriler Tercih edilen Tv Programı Türü değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Buradan hareketle, Tercih edilen Tv Programı Türü değişkeninin Türkçe
öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
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Tablo 13. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin Tercih Ettikleri Tv Programlarının Temel İşlevi
Değişkeni Açısından Kruskal Wallis Testi İle Karşılaştırılması
Sıra
2
Alt Faktörler
Temel İşlev
N
sd
x
p
Ortalaması
Haber ve bilgi verme
17
21,38
5
1,774
,879
Eğitim
7
17,29
Toplumsallaştırma
3
16,17
Farkındalık
Eğlendirme
9
18,28
Kültürel değerlerin korunması
1
27,50
Tanıtım
1
16,00
Haber ve bilgi verme
17
23,38
5
5,913
,315
Eğitim
7
20,86
Toplumsallaştırma
3
12,17
Yeterlilik
Eğlendirme
9
15,06
Kültürel değerlerin korunması
1
9,00
Tanıtım
1
16,50
P>0,05

Tablo 13’te de görüldüğü gibi, veriler TV Programlarının Temel İşlevi değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Buradan hareketle, TV Programlarının Temel İşlevi değişkeninin Türkçe
öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 14. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin İnternet Kullanım Sıklığı Değişkeni Açısından Kruskal
Wallis Testi İle Karşılaştırılması
2
Alt Faktörler
İnternet kullanım sıklığı
N
Sıra Ortalaması
sd
x
p
Haftada 1 saatten az
3
18,67
4
2,694
,610
Haftada 1-5 saat
5
12,70
Farkındalık
Haftada 6-10 saat
6
20,83
Haftada 10-20 saat
5
17,80
Haftada 20 saatten fazla
19
21,45
Haftada 1 saatten az
3
19,17
4
3,042
,551
Haftada 1-5 saat
5
15,30
Yeterlilik
Haftada 6-10 saat
6
14,42
Haftada 10-20 saat
5
20,10
Haftada 20 saatten fazla
19
22,11
P>0,05

Tablo 14’te de görüldüğü gibi, veriler internet kullanım sıklığı değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Buradan hareketle, internet kullanım sıklığı değişkeninin Türkçe öğretmeni
adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 15. Medya Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Örneklemin İnternet Kullanım Amacı Değişkeni Açısından Kruskal
Wallis Testi İle Karşılaştırılması
2
Alt Faktörler
İnternet kullanım amacı
N
Sıra Ortalaması
sd
x
p
Bilgiye erişim
12
18,46
4
3,896
,420
Haber okuma
8
21,44
Farkındalık
Sohbet
9
17,89
Oyun
1
2,00
Eğlence
8
23,13
Bilgiye erişim
12
17,38
4
3,863
,425
Haber okuma
8
20,13
Yeterlilik
Sohbet
9
19,56
Oyun
1
3,50
Eğlence
8
24,00
P>0,05

Tablo 15’te de görüldüğü gibi, veriler internet kullanım amacı değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Buradan hareketle, internet kullanım amacı değişkeninin Türkçe öğretmeni
adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkin bir faktör olmadığı söylenebilir.
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Sonuç ve Öneriler
Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesini amaçlayan bu araştırma sonucunda;
*Örneklemin medya okuryazarlık düzeyinin bütün madde değerlerine bakıldığında ortalamanın üstünde
olduğu;
*Yaş, cinsiyet, mezun olunan lise, mezuniyet alanı, bilgisayara sahip olma, TV izleme sıklığı, tercih edilen
TV programı türü, TV programlarının temel işlevi, internet kullanım sıklığı ve internet kullanım amacı
değişkenlerinin medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkili olmadığı;
*İnternet imkânına sahip olup olmama ve gazete takip edip etmeme değişkenlerinin medya okuryazarlık
düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu çalışma doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
Teknoloji ve internet çağı olarak adlandırılan bu çağda öğretmen adaylarının sadece bilimsel
okuryazarlığa sahip olması bir eksikliktir. Bu yüzden medya okuryazarlığının bütün branşlardaki
öğretmen adayları tarafından meslek hayatına atılmadan önce kazanılması önemlidir. Bu nedenle medya
okuryazarlığına yönelik dersler seçmeli ders olmaktan çıkarılıp zorunlu ders haline getirilebilir.
Öğretmen adayları, medya okuryazarlık düzeylerini artırmakla kalmayıp medya üretecek etkinlik
eğitimlerine tabi tutulmalıdır. Bu noktada içerik geliştirme ve bunları branşlara entegre etme konusunda
uzman kişiler yetiştirilmeli, faydalanılabilecek kaynaklar hazırlanabilir.
Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ile dinleme/konuşma/okuma/yazma beceri
düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak araştırmalar yapılabilir.
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Silverstone, R. (2004). Regulation, media literacy and media civics. Media Culture & Society, 26(3), 440-449.
Solmaz, B. ve Yılmaz R. A. (2012). Medya okuryazarlığı araştırması ve Selçuk Üniversitesi’nde bir uygulama. Selçuk İletişim, 7(3).
55-61.

Sayfa 290

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017
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ÖZET
Türkçe dersinin hedeflerinden biri, okuma ve okuduğunu anlama becerisini kazandırmak ve geliştirmektir. Bu
nedenle Türkçe öğretmenliği lisans programlarının 5. döneminde “Anlama Teknikleri 1: Okuma Eğitimi” adlı ders
verilir. Bu dersin genel amacı, yarının öğretmenlerini okuma kavramı hakkında bilinçlendirmek ve okuma
özendiriciliğine hazırlamaktır. Okuma, çok boyutlu bir beceridir. Bu nedenle okumanın kavram dünyası oldukça
geniş ve devingendir. Bu bağlamda “Okuma Eğitimi” dersini alan öğretmen adaylarının, okumanın kavram alanına
hâkim olması, katkı sağlaması ve okuma hakkında düşünürken de yine bu kavram alanından beslenmesi gerekir. Bu
çalışmanın amacı Gaziantep Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin
“okuma” becerisine ilişkin yazılı metinlerinde kullandıkları kavramları belirlemek ve tartışmaya açmaktır. Araştırma,
tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. Bulgular gözlem formuyla tespit edilmiş; frekans ve yüzde
alınarak tablolar halinde analiz edilmiştir. Çalışmada, öğretmen adaylarının 38 farklı kavramı toplam 382 kez
kullandığı tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Türkçe öğretmeni yetiştirme, okuma, okuma eğitimi, kavram alanı
ABSTRACT
One of the goals of the Turkish lessons is to develop the reading and reading comprehension skills of students. For
this reason, there is a lesson called "Understanding Techniques 1: Reading Education" in the 5th semester of
Turkish language teaching programs. This course aims to train Turkish teachers who are conscious and encouraging
about the concept of reading. Reading is a multidimensional skill. For this reason, the concept world of reading is
quite wide and dynamic. In this context, prospective teachers who take the course called "Reading Education"
should have several characteristics: A Turkish teacher should master to the concept field of reading, should
contribute to the concept field of reading and benefit from these concepts while thinking about reading. The aim
of this study is to identify and discuss the concepts used by the third grade students of Gaziantep University and
Mersin University Turkish Education Department in writing texts on "reading" skills. The research is in the
screening model and has a descriptive quality. Findings of the research were determined by observation form. The
findings were analyzed in tabular form with frequencies and percentages. In the study, it was determined that the
teacher candidates used 38 different concepts in total 382 times.
Keywords: Turkish Teacher Training, Reading, Reading Education, Concept Field.

Giriş
Anlama, insanın sorun çözme ve gelişme zeminidir. İnsanda bir gizil güç olarak bulunsa da, anlama yetisi
büyük oranda eğitim olanaklarıyla gelişir. Başka bir deyişle eğitim, insanda var olan anlama yetisini açığa
çıkarma, geliştirme ve edime dönüştürme uğraşıdır. Bu nedenle eğitim, bilgi şırınga etmenin veya beceri
edindirmenin ötesinde, aslında bir anlama ve anlamlandırma süreci olarak yorumlanmalıdır. Bu
bağlamda eğitim dizgesindeki dersler başlı başına bir amaç değil, yaşamı anlamlandırmak için birer araç
niteliğindedir. Eş deyişle, dersler yaşamı anlamlandırmaya katkı sunduğu ölçüde eğitim kavramının
amaçlarıyla bağdaşabilir. Sokrates’in “Sorgulanmayan hayat, yaşamaya değmez.” deyişi (Nutku, 2005:
11), eğitimin hedefini ortaya koyar. Eğitim sürecinin temel amacı olan anlama ve anlamlandırmanın
odağında ise “okuma” kavramı yer alır. Günümüzde teknolojinin yoğun baskısına ve birçok farklı olanağın
varlığına rağmen okuma, hâlâ anlamanın ve anlamlandırmanın en güçlü yöntemlerinden biridir. Sosyal
bir başarım olarak okuma, anlamanın geliştiricisi olduğu için, eğitim sürecinin her aşamasında
vazgeçilmez bir önem taşır. Okuma, salt okulda verilen bilgiyi öğrenmek veya beceriyi edinmek için bir
araç değildir, aynı zamanda yaşama anlam katmanın da odağındadır. Bu bağlamda, eğitimle ilişkisini
ortaya koymak için okumanın farklı niteliklerini açımlayan kimi tanımlara göz atmak yararlı olabilir.
Okuma; metindeki anlamı yeniden üretmek yani metni yeniden yaratmak (Eziler Kıran ve Kıran, 2011:
17) ve tümüyle özgür ve keyfi bir edim, sonu belirsiz bir bulgulama eylemi olarak nitelendirilir (Kula,
2008: 21). Okuma, okurun metinle etkileşim içine girdiği ya da metni müzakere ettiği an ortaya çıkan
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anlamları keşfetme sürecidir (Fiske, 2011: 74). Bir başka açıdan okuma, okurun duygu ve düşünce ufkunu
genişletmekte (Sarar Kuzu ve Doğan, 2015: 776), bu dünyaya bir pencere açmakta (Genç, 1995: 71),
farklı olana doğru kürek çekmek; farklı olanla tanışmak, dost olmak ve ziyaretleşmek anlamına
gelmektedir (Kanatlı ve Çekici, 2011: 278). Başka bir açıdan okuma, metinde anlam arayışıdır veya
metinle talep edilen anlamdır. Okuma, metnin düşünme ve anlama çağrısına verilen yanıttır. Eş
söylemle, metinler aracılığıyla yaşamı değerlendirmenin, yaşama üst bakışın hem yöntemi hem de
kaynağıdır okuma. Böylesine farklı nitelikleri özünde barındıran okuma kavramı, genelde eğitimin özelde
de dil eğitiminin temel uğraş alanlarından biridir. Eğitim programları incelendiğinde, ülkemizde okuma
eğitiminin öncelikle Türkçe eğitiminin sorumluluk alanına girdiği görülür.
Türkçe derslerinde kazandırılması beklenen dört temel dil becerisinden biri okuma ve okuduğunu
anlamadır. Bu nedenle Türkçe öğretmenliği lisans programlarının 5. döneminde “Anlama Teknikleri 1:
Okuma Eğitimi” adlı ders verilir. Bu dersin genel amacı, yarının öğretmenlerini okuma kavramı hakkında
bilinçlendirmek ve okuma özendiriciliğine hazırlamaktır. Çok boyutlu bir kavram olan okuma, farklı
kavramların bir arada anlam kazandığı bir kavram alanına sahip olduğu için “Okuma Eğitimi” dersini alan
öğretmen adaylarının, okumanın kavram alanına hâkim olması, okuma hakkında düşünürken okumanın
kavram alanından beslenmesi gerekir. Okuma, diğer birçok kavram gibi devingen bir kavram alanına
sahiptir. Bu bağlamda dilbilimsel bir çözümleme yöntemi olan “Kavram Alanı Kuramı”na kısaca değinmek
yerinde olabilir.
Kavram alanı kuramının temeli; kavramların birbirinden soyutlanmış olarak ayrı ayrı değil, bir mozaik gibi
birbirlerini sınırlandırdıkları, etkiledikleri görüşüne dayanır (Aksan, 2016: 54). Kavram alanı kuramı
dilbilimci J. Trier’le anılır. J. Trier’e göre kavramlar düzenli bir bütündür, bu bütünde yer alan her kavram
bir diğerine bağlıdır (Vardar, 2002: 132). Bu kurama göre kavramlar, ilişkili olduğu diğer kavramlarla bir
arada varlık ve anlam kazanır. Okuma da farklı kavramların bir arada örgülendiği bir üst kavram niteliği
taşır. Bu nedenle “Okuma Eğitimi” dersini alan öğretmen adaylarının, okumanın kavram alanına hâkim
olması, hatta devingen bir içeriği olan okumanın, kavram alanını geliştirerek ona katkı sunması
beklenmektedir. Okuma özendiricisi/kışkırtıcısı olarak Türkçe öğretmeni adaylarının, okumaya ilişkin
düşüncelerini ifade ederken okumanın kavram alanını da kullanması bir gerekliliktir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı Gaziantep Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf
öğrencilerinin okumayla ilgili yazılı metinlerinde ön plana çıkan kavramları belirlemek ve tartışmaya
açmaktır. Araştırmada peşine düşülen sorular aşağıda sıralanmıştır:
1. Türkçe öğretmeni adaylarının okumayla ilgili yazılı metinlerinde ön plana çıkan kavramlar genel
olarak nelerdir?
2. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan öğretmen adaylarının
okumayla ilgili yazılı metinlerinde ön plana çıkan kavramlar nelerdir?
3. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan öğretmen adaylarının
okumayla ilgili yazılı metinlerinde ön plana çıkan kavramlar nelerdir?
4. Gaziantep ve Mersin Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının yazılı metinlerinde okumanın
kavram alanına ilişkin hangi farklılıklar söz konusudur?
5. Öğretmen adaylarının metinlerinde, özgün okuma tanımları nelerdir?
Yukarıdaki sorular ışığında ortaya çıkan kavramların, okumanın niteliğini yansıtıp yansıtmadığını
tartışmaya açmak, bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının düşünce
dünyasında okumaya ilişkin kavramsal zenginliklerini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.
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Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. “Tarama araştırmalarının amacı genellikle
araştırma konusu ile ilgili var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmaktır” (Büyüköztürk
vd., 2016: 178). Bu çalışmada öğretmen adaylarının okumaya ilişkin sahip oldukları kavram alanını
betimlemek amaçlandığı için tarama modelinin kullanılmasına karar verilmiştir.

Araştırma Grubu
Araştırma grubu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi
Bölümü 3. sınıfta okuyan 44, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıfta
okuyan 44, toplam 88 öğrenciden oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi
Mersin ve Gaziantep Üniversitesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında “Anlama Teknikleri 1: Okuma
Eğitimi” dersini alan öğrencilerden, okuma kavramına ilişkin düşüncelerini yazmaları istenmiştir.
Öğrencilerin yazılı metinleri, yarı yapılandırılmış gözlem formuyla incelenmiştir. Saptanan kavramlar,
frekans ve yüzdelerle tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.
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Bulgular ve Yorum
Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Araştırma grubundaki 88 öğretmen adayının yazıları incelenmiş ve saptanan kavramlar Tablo 1’de
sıralanmıştır.
Tablo 1: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Metinlerinde Okumanın Kavram Alanı
Sıra
Kavramlar
1.
anlama / anlamlandırma / kavrama
2.
farklı dünyalar / farklı bakış açıları / ufuk çeştliliği
3.
gelişim
4.
kitap
5.
hayat
6.
düşünme
7.
süreç
8.
beceri
9.
alışkanlık / okuma alışkanlığı
10.
iletişim
11.
metin
12.
söz varlığı / sözcük dağarcığı / kelime hazinesi
13.
kültür / kültürlenme
14.
eylem
15.
eğitim
16.
simge
17.
hayal dünyası / hayal gücü
18.
zevk
19.
ses
20.
bilgi
21.
kendini bilmek / bulmak / aramak / tanımak
22.
yorumlama
23.
eleştirme
24.
karşılaştırma
25.
sesli okuma
26.
sessiz okuma
27.
okuma tembelliği
28.
arka alan bilgisi
29.
Sınav odaklı okuma
30.
tanışma
31.
içselleştirme
32.
sorgulama
33.
empati
34.
yolculuk
35.
okuma tutkusu
36.
kitap / okuma sevgisi
37.
etkileşim
38.
tartışma
Toplam

%
12
8
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

f
45
31
23
20
19
19
15
14
13
13
13
13
13
12
11
11
9
9
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
382

Tablo 1’e göre Türkçe öğretmeni adayları, okumaya ilişkin 38 farklı kavramı 382 kez kullanmıştır.
Okumayı konu edinen bu metinlerde 38 farklı kavramın kullanılması, “geliştirilebilir” olarak
yorumlanabilir. Bu kavramlar içinde “anlama / anlamlandırma / kavrama” birinci sırada yer almaktadır.
Okumanın yazılı metni ve bu yolla hayatı anlamlandırma süreci olduğu düşünülünce, bu bulgu önem
kazanmaktadır. Ayrıca “farklı dünyalar / farklı bakış açıları / ufuk çeşitliliği” kavramı en çok kullanılan
ikinci kavramdır. Öğretmen adaylarının metinlerinde okuma eyleminin okura farklı dünyalar sunduğu,
farklı bakış açıları sağladığı ve ufuk çeşitliliği kazandırdığı sıklıkla vurgulanmaktadır. “gelişim”, “kitap”,
“hayat”, “düşünme”, “süreç”, “beceri”, “alışkanlık / okuma alışkanlığı”, “iletişim” en fazla kullanılan diğer
kavramlardır. Okumanın temel niteliklerini oluşturan “zevk”, “eleştirme”, “karşılaştırma” “içselleştirme”,
“sorgulama”, “empati”, “etkileşim” gibi kavramların diğer kavramlara göre az kullanılması da dikkat
çekici bir diğer bulgudur.
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İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde 3. sınıfta okuyan 44 öğretmen
adayının yazıları incelenmiş ve saptanan kavramlar Tablo 2’de sıralanmıştır.
Tablo 2: Gaziantep Üniversitesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Yazılı Metinlerinde Okumanın Kavram Alanı
Sıra
Kavram
Yüzde
Frekans
1.
farklı dünyalar / farklı bakış açıları / ufuk çeşitliliği
10
19
2.
anlama / anlamlandırma / kavrama
8
13
3.
kitap
8
13
4.
alışkanlık / okuma alışkanlığı
6
11
5.
gelişim
6
11
6.
hayat / yaşam / yaşantı
5
10
7.
beceri
5
9
8.
iletişim
5
9
9.
söz varlığı / sözcük dağarcığı / kelime hazinesi
5
9
10.
süreç
4
7
11.
hayal gücü / hayal dünyası
4
7
12.
bilgi
3
6
13.
metin
3
6
14.
eylem
3
6
15.
simge / sembol
3
6
16.
düşünme
3
5
17.
sesli okuma
3
5
18.
sessiz okuma
3
5
19.
eğitim
2
4
20.
ses
2
4
21.
zevk
2
4
22.
kültür / kültürlenme
2
4
23.
tanışma
2
3
24.
etkileşim
1
2
25.
kitap / okuma sevgisi
1
2
26.
yorumlama
1
2
Toplam
100
182

Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğretmen adayları, 26 farklı kavramı toplam 182 kez kullanmıştır.
Öğretmen adaylarının metinlerinde okumanın insanı farklı dünyalarla tanıştırdığı, insana farklı bakış
açıları sağladığı vurgusu ağırlıktadır. Bu bulgu, Tablo 1’deki bulgularla büyük oranda benzerlik
taşımaktadır. Bununla beraber okumanın anlamayla eşgüdüm içinde olması gerektiği de ifade edilmiştir.
Tablo 2’ye göre “alışkanlık / okuma alışkanlığı” kavramı, Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrencilerin
en fazla kullandığı 4. kavramdır. Yerleşik bir kavram olmasına rağmen günümüzde “okuma alışkanlığı”
kavramına yönelik eleştiriler mevcuttur. Okumanın alışkanlığa indirgenemeyeceği, okumanın özgür ve
bilinçli bir eylem olduğu görüşü savunulmaktadır. Bu kavram yerine “okuma ilgisi”, “okuma kültürü”,
“okuma sevgisi”, “okuma tutumu” gibi farklı kavramlar önerilmektedir.
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Üçüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde 3. sınıfta okuyan 44 öğretmen adayının
yazıları incelenmiş ve saptanan kavramlar Tablo 3’te sıralanmıştır.
Tablo 3: Mersin Üniversitesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Yazılı Metinlerinde Okumanın Kavram Alanı
%
1.
anlama / anlamlandırma / kavrama
16
2.
düşünme
7
3.
gelişim
6
4.
farklı dünyalar / farklı bakış açıları / ufuk çeşitliliği
6
5.
kültür / kültürlenme
4,5
6.
hayat / yaşam / yaşantı
4,5
7.
süreç
4
8.
metin
3,5
9.
kitap
3,5
10.
eğitim
3,5
11.
eylem
3
12.
kendini bilmek / bulmak / aramak / tanımak
3
13.
beceri
2,5
14.
Eleştirme / eleştirel okuma / eleştirel düşünme
2,5
15.
karşılaştırma
2,5
16.
zevk
2,5
17.
simge / sembol
2,5
18.
okuma tembelliği
2,5
19.
arka alan bilgisi
2,5
20.
iletişim
2
21.
söz varlığı / sözcük dağarcığı / kelime hazinesi
2
22.
sınav odaklı okuma
2
23.
yorumlama
1,5
24.
içselleştirme
1,5
25.
sorgulama
1,5
26.
ses
1,5
27.
empati
1
28.
hayal dünyası / hayal gücü
1
29.
alışkanlık / okuma alışkanlığı
1
30
yolculuk
1
31.
okuma tutkusu
1
32.
tartışma
1
Toplam
100

f
32
14
12
12
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
200

Mersin Üniversitesinde okuyan öğretmen adayları, 32 farklı kavramı toplam 201 kez kullanmıştır. Tablo
3’e göre, öğretmen adayları en fazla “anlama / anlamlandırma / kavrama” ve “düşünme” kavramlarını
kullanmıştır. Bu bulgu, anlama ve anlamlandırmanın, okumanın temelinde yer aldığı görüşünün
kavrandığını göstermektedir. Mersin Üniversitesinde okuyan öğretmen adayları, okuma kavramının
zeminine anlama ve düşünmeyi koymuştur. Bunun yanı sıra metinlerde okumanın kişisel ve toplumsal
gelişim için devindirici güç olduğu vurgulanmış ve okumanın insana ufuk çeşitliliği sunabileceği ifade
edilmiştir. Okuma-kültürlenme, okuma-yaşam ilişkisi birçok metinde ele alınmış ve
kavramsallaştırılmıştır.
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Dördüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Gaziantep Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının, okumaya ilişkin
kavramlarında birçok benzerlik olmasına rağmen birtakım farklılıklar da göze çarpmaktadır. Bu farklılık,
derslerde yararlanılan kuramsal kitapların çeşitliliğine, dersin sorumlusu akademisyenlerin okuma
eğitimine yaklaşımına ve öğretmen adaylarının bireysel ilgisine dayandırılabilir. Ortaya çıkan farklılıkların
çok değişik nedenleri olsa da, derste yararlanılan kaynak(lar), öğretim elemanının derse yaklaşımı,
öğrencinin ilgisi ve hazırbulunuşluğunun önemli etkenler olduğu düşünülmektedir.
Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğretmen adayları 26 farklı kavramı 182 kez, Mersin Üniversitesinde
okuyan öğretmen adayları ise 32 farklı kavramı 200 kez kullanmıştır. Bu bulgudan yola çıkarak Mersin
Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının, Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarına
göre okumaya ilişkin daha fazla kavramı içselleştirdiği ve kullandığı söylenebilir. Bunun yanı sıra iki
grubun kullandığı kavramlarda kimi farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu bulgu, Tablo 4’te ele alınmıştır.
Tablo 4: Mersin Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Kullandığı
Kavramlar
Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinin Kullandığı Farklı Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Kullandığı
Kavramlar ve Frekansları
Kavramlar ve Frekansları
bilgi
6
kendini bilmek / bulmak / aramak / tanımak
sesli okuma
5
eleştirme / eleştirel okuma / eleştirel düşünme
sessiz okuma
5
karşılaştırma
tanışma
3
okuma tembelliği
etkileşim
2
arka alan bilgisi
kitap / okuma sevgisi
2
sınav odaklı okuma
içselleştirme
sorgulama
empati
yolculuk
okuma tutkusu
tartışma

Farklı
Farklı
6
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2

Tablo 4 incelendiğinde Gaziantep Üniversitesinde “bilgi”, Mersin Üniversitesinde “arka alan bilgisi”nin
kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra okuma eğitiminin temel kavramlarından olan “eleştirme /
eleştirel okuma / eleştirel düşünme” kavramını Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının;
“sesli okuma” ve “sessiz okuma” kavramlarını ise Mersin Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının
kullanmadığı görülmüştür.
Mersin Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının kullandığı “kendini bilmek / bulmak / aramak /
tanımak” kavramı, Yunus Emre’ye kadar uzanan bir derinliğe sahiptir. Yine aynı grubun kullandığı
“okuma tutkusu”, “sınav odaklı okuma”, “okuma tembelliği”, “yolculuk” kavramları da, okuma eğitimi
araştırmalarında yararlanılabilecek niteliktedir. Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının
kullandığı “tanışma” ve “etkileşim” kavramları da etkin okuma bağlamında yararlanılabilecek kavramlar
arasındadır.

Beşinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Öğretmen adaylarının okuma kavramı hakkında düşüncelerini yazarken oluşturdukları kimi özgün tanım
örneklerine aşağıda yer verilmiştir:
-

Okuma, hiç tanımadığın insanlarla tanışmak, hiç bilmediğin insanların hayatlarına dokunmaktır.
Okuma, insanı değişime sürükleyen, yaşamın farklı boyutlarına pencere açan bir ufuk çizgisidir.
Okuma, düşünce ufkumuz için ayrılan bir zamandır.
Okuma, bazı durumlarda insana hareketsiz kaldığı hissini yaşatacak derecede rahatsızlık veren
sınırlılıkların aşılması demektir.
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-

-

Okuma bir iletişimdir, farklı bir dünyaya yolculuk yapmaktır. Farklı kapılar aralamak, farklı insanlar
tanımak, bu insanlarla arkadaş olmak demektir.
Okuma, farklı dünyalara dalmaktır. Okuma, bir arayış içine girmektir. Herhangi bir olaya farklı, geniş
çerçevelerde bakmamızı sağlayan bir süreçtir (…) Aslında okumak, ilk olarak kendimizi kendimizde
aramaktır.
Okuma, insanın kendisini, yaşamını sözcüklerde bulmasıdır.
Okuma, başka düşüncelerle kendi düşüncelerini derleme sürecidir.

Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada “Okuma Eğitimi” dersini alan Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının
okumaya ilişkin kullandıkları kavramları belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada
öğretmen adaylarının 38 farklı kavramı toplam 382 kez kullandığı tespit edilmiştir. Gaziantep ve Mersin
Üniversitesindeki farklılığın kullanılan ders kitabı, dersin sorumlusu akademisyenin okuma eğitimine
yaklaşımı ve öğrencilerin bireysel ilgisinden ve hazırbulunuşluk düzeylerinden kaynaklanabileceği
sonucuna varılmıştır.
Alan yazınında, Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya ilişkin kavramlarını araştıran başka bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu nedenle, benzer araştırmalarla karşılaştırma olanağı yoktur. Eldeki bulgulardan yola
çıkarak, Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya ilişkin kullandıkları kavram alanının “geliştirilebilir”
nitelikte olduğunu söylemek olanaklıdır.
Düşünme, kavramlarla gerçekleşir. Okuma üzerine düşünmek için de okumanın kavram alanını
kullanmak bir gerekliliktir. Geleceğin Türkçe öğretmeni adaylarının okumanın kavram alanına hâkim
olması, bu kavram alanının devingenliğine ayak uydurması, bu yolla hem kuramsal hem de uygulamalı
olarak öğrencilerini okumaya özendirmesi gerekir. Bir Türkçe öğretmeninin okumanın kavram alanına
sahip olması ve bu kavram alanındaki gelişmeleri gözetmesi, öğrencilerini okumaya özendirecek önemli
bir dayanaktır. Bunun için okuma eğitimi dersleri, öğretmen adaylarının okumanın kavram alanını
içselleştirdiği bir uygulama alanına dönüşmelidir.
Okuma eğitimine ilişkin yabancı alan yazınında birçok farklı kavram söz konusudur (Bkz. Kanatlı ve Çekici,
2017). Bu nedenle “Okuma Eğitimi” derslerinde, Türkçe kuramsal kaynakların yanı sıra yabancı dillerdeki
kaynaklardan da yararlanmak, öğretmen adaylarının kavram alanını zenginleştirebilir.
Bu araştırmanın soruları, farklı üniversitelerde okuyan daha geniş bir araştırma grubu üzerinde,
disiplinler arası bir yaklaşımla yeniden ele alınabilir. Böyle çalışmalar, Türkiye’deki okumama ve
anlamama sorununun çözümüne, küçük de olsa katkı sunacaktır.
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ÖZET
Emoji, “bir düşünceyi ya da duyguyu ifade etmek için kullanılan küçük dijital karakter” anlamında kullanılan yeni bir
ifadedir. İlk olarak 1990’lı yılların başında Japonya’da geliştirilen emojiler günümüzde hayatımızın her alanında
özellikle de sanal yazışmalarda yeni bir iletişim aracı olarak sıkça karşımıza çıkmaya başlamıştır. Alfabeyle ifade
etmekte zorlanılan birçok duygu, emojiler yoluyla etkili bir şekilde verilebilmektedir. Bunun yanı sıra gelişen
teknoloji, hayat akışına da yansımış ve iletişim şekillerine hız katmıştır. Artık söylenmek istenilen bir şeyin daha hızlı
ifade edilmesi için Facebook, WhatsApp, kısa mesaj gibi iletişim programlarında emoji kullanılmaktadır. Evrensel
karakterler olarak bilinen emojiler, günümüzde farklı araştırmalarda, bilimsel çalışmalarda, yarışmalarda ve
etkinliklerde kullanılmaya başlanmıştır. Emojilerin, uluslararası ortak bir iletişim aracı olarak yabancı dil
öğretiminde kullanılması, etkili bir öğretim ortamı hazırlayabilir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin emojileri ne sıklıkta kullandıkları ve kullandıkları emojilere Türkçe olarak verdikleri anlamlar
araştırılmıştır. Uygulamayı yapabilmek ve verileri toplamak için bir anket hazırlanmıştır. Bu ankette, Facebook
resmî sitesinde yer alan “yüzler ve insanlar” grubundaki 57 adet yüz ifadelerine yer verilerek öğrencilerden her
ifadeyi ne sıklıkta kullandığı ve ifadenin anlamı istenmiştir. Araştırmanın uygulaması ÇOMÜ TÖMER’deki 30 öğrenci
üzerinde yapılmış ve sonuçlar içerik analizi yöntemiyle ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda dünyanın birçok
yerinden gelen öğrencilerin birçok ifadeye aynı veya yakın anlam verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: sosyal medya, bilişim teknolojisi, Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, emojiler,
kullanım sıklığı

Giriş
Sosyal bir varlık olan insan yaşamı boyunca etrafıyla iletişim içerisinde olmak durumundadır. İletişim,
insanı biyolojik varlıktan sosyal bir varlık haline dönüştüren unsurların başında gelmektedir. İnsan daima,
anlamaya ve anlaşılmaya ihtiyaç duyan bir varlıktır (Küçük, Eriş, Oğuz, Dal, Aydın ve Orhon, 2012).
İnsanların tüm eylemlerinde iletişim yatmaktadır. İletişimde bulunan insan, bilimde, eğitimde, sanatta,
teknolojide, kültürde ve uygarlıkta sürekli ilerleme kat etmiştir. Böylece kişi kendini, tarihini ve varlık
nedenini anlamlandırmaktadır (Zeki, 2009). İletişim süreci belli başlı unsurlardan oluşmaktadır. Bu
süreçte etkili olan beş ana unsur; “Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Dönüt”tür (Maden, 2010).
İnsanoğlunun, geçmişten günümüze, iletişim kurma esnasında bir araç olarak sürekli bedenini
kullandığını görmekteyiz. İletişim sırasında bedenin bir ileten olarak kullanılmasının en başında ses
gelmektedir. İnsan sesi sürekli gelişime açık, yaşadığı zaman ve mekâna uyum sağlayabilecek bir
yapıdadır. Bu şekilde ses faktörünü geliştiren insan, onu anlamlandırmış ve dil olgusunu oluşturmuştur.
Böylece bireyler hem birbirleri hem de yaşadıkları toplumla aralarında bir bağ kurmuştur. Kurulmuş olan
bu bağa da sözlü iletişim denilmektedir (Uluyağcı, Çalışkan, Okumuş, Yüksel, Karadaş ve Baycu, 2013).
Sözlü iletişimin yanı sıra, insanoğlunun geliştirdiği bir başka iletişim aracı da yazıdır. Yazı, bir dilin
konuşulanlarını yansıtan ve çeşitli sembollerden oluşan bir sistemdir. Yazı, bir yandan insanın hafızasını
ve anılarını güçlendirme, bilgi ve düşüncelerini biriktirme isteğinden, diğer yandan ise farklı yerlerde
yaşayan insanlara düşüncelerini aktarabilme ihtiyacından doğmuştur. Büyük medeniyetler yazı sayesinde
oluşmuştur (Krasanakis, 1977).
Yazı insanlık tarihinin en büyük icatlarından sayılmaktadır. Yazı sayesinde insanlık mirası gelecek nesillere
aktarılabilmektedir. Öyle ki bu icatla tarih öncesi dönem kapatılmış tarihi dönem başlamış sayılmaktadır.
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Arkeolojik verilere göre yazı, Sümerler tarafından icat edilmiştir. İlk yazı, karmaşık şekillerden oluşmuş ve
ilk nitelikli resim kökenli yazının hazırlık aşaması olarak kabul edilmektedir. Hiyeroglif ve çivi yazısı ise
günümüzde kullanılan yazının ilk ataları sayılmaktadır. Düşünceleri kelime ve kavramla ifade edebilen
yazı türü ise MÖ 3000 yıllarında ve hemen sonrasında ise Mısır’da görülmektedir. Fenikeliler, o zamana
kadar kullanılan piktografik yazı ve çivi yazısından daha kullanışlı ve sese dayalı olan yazıyı icat etmiş ve
böylelikle insanlık çağdaş alfabeye geçiş yapmıştır.
Geçmişten günümüze yazı çok çeşitli materyaller üzerine uygulanmıştır. Bunlar; ağaç yaprakları, ağaç
kabukları, papirüs, keten bezi, tahta tabletler, balmumu tabletleri, kil tabletler, parşömen, deri, kağıt gibi
materyallerdir (Güzel, 2015). Bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazı, çeşitli kelime işlemci
programlarla, dijital ortama da aktarılmıştır.
Teknolojinin gelişmesi insan yaşamında değişikliklere neden olmuştur (Gökaliler ve Saatcıoğlu, 2016). Bu
değişikliklerden biri de yaşama kattığı hızdır. Doğal olarak bu hız, yazıya ve yazılı iletişime de yansımıştır.
Günümüzde kullanılan teknolojik iletişim araçlarıyla birlikte hızlı ve öz şekilde iletişimin ön plana çıktığını
söyleyebilmekteyiz. Bunu “kısa mesaj” veya e-maillerdeki karakter sınırlamasından anlayabilmek
mümkündür. Bu durum bizi belli bir karakter sınırlaması çerçevesinde iletmek istediğimiz iletiyi en öz
şekilde ifade etme yoluna götürmektedir. Tam bu noktada, son dönemde gelişen ve yayılan, ifade etmek
istediklerimizi veya duygu durumları gibi yazıyla zor ifade edilebilecek iletilerimizi anlatabileceğimiz
“emojiler” oluşturulmuştur.
Emoji, “Japonca resim anlamına gelen e ile harf anlamına gelen moji kelimesinin birleşiminden meydana
gelen emoji kelimesi; yazılı mesajlarda duyguları ya da bir takım kavramları ifade etmede kullanılan
görsel simge olarak tanımlanır.” (Toksöz ve Kahraman, 2017). Türkçe sözlükte yer almayan ve karşılığı
olmayan “emoji” kelimesinin Türkçe karşılığı için TDK, Facebook resmi sitesinden hareketle bir anket
uygulamıştır. Bu anketteki açıklamada “emoji”nin tanımını, “E-iletilerde ifadeyi zenginleştirmek için
kullanılan, daha çok mimikleri içeren şekil” şeklinde vermiştir (docs.google.com).
Emojiler, bir nevi dijital hiyeroglif yazısı niteliğindedir. Çünkü emojilerin geçmişine baktığımızda
karşımıza emoticonlar çıkmaktadır. Emoticon, anlam olarak emotion (duygu) ve icon (resim)
kelimelerinin kombinasyonundan oluşan İngilizce bir kelimedir (Zhafri & Hussain, 2016). Emoticonlar
noktalama işaretleri ile oluşturulur ve emojilerin ilk halidir.
Emojilere duyulan ihtiyacın kaynağı, dijital ortamın fiziksel boyutunun olmamasından dolayı duyguları
ifade konusunda yetersiz kalmasıdır. Fakat, insan duygulardan bağımsız olabilecek bir yapıda değildir. Bu
da Z kuşağının, yani yeni teknolojik imkânlarla sürekli iç içe bulunan internet kuşağının, kendini ve
duygularını hızlı bir şekilde anlatabilme isteğinden dolayı emojilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır
(Kurtoğlu ve Özbölük, 2016).
Emojiler 1990’ların başında ilk olarak gülen yüz, üzgün yüz vs. olarak kullanılmaya başlanmış ve
yaygınlaşmıştır. İlk kez hayatımıza girmesi ise 1982’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bir akademisyen
tarafından olmuştur. Bu şekilde o dönemin elektronik metinlerinde duyguların bir ifadesi görsel olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
1990’ların sonunda Japon gençliği, aralarında bu ifadeleri kullanarak yaygınlaşmasına büyük katkıda
bulunmuş ve nihayet 1999’da Shigetaka Kurita tarafından emoji örnekleri ilk kez tanıtılmış ve popülerliği
hızla artmıştır. Artık sosyal ağ yazışmalarında tıpkı 5000 yıl önce olduğu gibi şekiller kullanılmaya
başlanmıştır (Tunca, 2017). Öyle ki, internet ortamında emojilerin anlamını veren sözlükler (ör:
emojipedia.org, mediaword.com.tr) oluşturulmuştur.
Toplumlar günümüzde, sosyal, siyasal, kültürel vb. değişimleri hızlı bir şekilde yaşamaktadır. En öz
şekilde, bireylerde istenilen yönde davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak
tanımlayabileceğimiz eğitim, insanlık tarihi ile birlikte uzun bir geçmişi paylaşmaktadır. Elbette ki, bu
değişimler her alanda olduğu gibi eğitimi de etkilemektedir (Genç ve Eryaman, 2007). Bu değişikliklerden
biri olan emojiler de eğitimin çeşitli alanlarında kullanılmaya başlanmış, özellikle dil öğreticilerinin
derslerde kullandığı bir materyal haline gelmiştir. Evrensel bir yönü olmasından dolayı yabancı dil
öğretiminde tercih edilen emojilerin ne kadar evrensel olduğu, öğretimsel amaca hizmet konusunda
önemli rol oynamaktadır.
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Problem Durumu
Bu araştırmanın amacı ÇOMÜ TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Facebook resmî
sitesinde yer alan “yüzler ve insanlar” grubundaki 57 adet emojiyi hangi sıklıkla kullandığını ve bu
emojilere yükledikleri anlamları belirlemektir. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
1. Anketten elde edilen verilere göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler ankette yer alan
emojileri hangi sıklıkta kullanmaktadır?
2. Anketten elde edilen verilere göre araştırmaya katılan öğrenciler ankette yer alan emojilere
hangi anlamları yüklemektedir?

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, karma çeşitleme desenlerden olan “Nicel Verileri Doğrulama Modeli” kullanılarak yabancı
dil olarak Türkçe öğrenenlerin emoji kullanım sıklığı belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel verileri doğrulama
modelinde toplanan verileri desteklemek amacıyla açık uçlu sorular kullanılır. Bu şekilde araştırma için
bir anket ile her iki türde de veri toplanması mümkün olmaktadır (Creswell, ve Plano Clark, 2011). Bu
modelde öncelikle nicel veriler toplanmakta, ardından da elde edilen sonuçlar nitel veriler ile
desteklenmektedir. Böylece toplanan nicel veriler daha geniş bakış açısıyla ile değerlendirilebilmektedir.

Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evreni Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinde (ÇOMÜ TÖMER) öğrenim gören 30 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin tamamı
C1 dil seviyesindedir. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılmıştır.
Tablo1. Örneklem Grubunun Özellikleri
Boyutlar
Cinsiyet

Ülke

En Çok Kullanılan Program

En Çok Kullanılan İkinci Program

Kadın
Erkek
Toplam
Afrika Bölgesi
Avrupa Bölgesi
Orta Asya Bölgesi
Arap ve İran Bölgesi
Toplam
Facebook
WhatsApp
Toplam
WhatsApp
Facebook
İnstagram
Viber
Toplam

F
12
18
30
5
7
7
11
30
21
9
30
19
7
3
1
30

%
40
60
100
16,7
23,3
23,3
36,7
100
70,0
30,0
100
63,3
23,3
10,0
3,3
100

Araştırmaya 12 kadın (%40,0) ve 18 erkek (%60,0) olmak üzere toplam 30(%100) uluslararası öğrenci
katılmıştır. Ülkelerinin bulundukları bölgelere göre katılımcıların dağılımı, ülkesi Afrika bölgesinde olan
öğrenci sayısı 5 (%16,7), Avrupa bölgesinde olan öğrenci sayısı 7 (%23,3), Orta Asya bölgesinde olan
öğrenci sayısı 7 (%23,3) ve son olarak Arap ve İran bölgesinden olan öğrenci sayısı 11 (%36,7) şeklinde
tespit edilmiştir. En çok kullandıkları program Facebook olan öğrencilerin sayısı 19 (%70,0), WhatsApp
olan öğrencilerin sayısı 9 (%30,0) olduğu görülmektedir. En çok kullandıkları ikinci program WhatsApp
olan öğrenci sayısı 19 (%63,3), Facebook olan öğrenci sayısı 7 (%23,3), İnstagram olan öğrenci sayısı 3
(%10,0) ve son olarak Viber olan öğrenci sayısı 1 (%3,3) olarak belirlenmiştir

Veri Toplama Aracı
Araştırmanın nitel ve nicel verilerini elde etmeye uygun veri toplama aracının geliştirilmesi öncesinde,
öğrencilerin demografik bilgileri ile en çok kullandıkları birinci ve ikinci programları belirlemeye yönelik
hazırlanan kişisel bilgi formu öğrencilere dağıtılmıştır. Kişisel bilgi formundan hareketle öğrencilerin en
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çok kullandığı programların Facebook ve WhatsApp olduğu belirlenmiştir. Facebook’un frekans ve
yüzdeliğine bakıldığında daha çok kullanıldığı gerekçesiyle, geliştirilecek olan veri toplama aracı için
temel oluşturması sonucuna varılmıştır.
Geliştirilen bu ankette, Facebook resmî sitesinde yer alan “yüzler ve insanlar” grubundaki, 57 adet yüz
ifadelerine yer verilerek öğrencilerden her ifadeyi ne sıklıkta kullandığı ve ifadenin anlamı istenmiştir.
Veri toplama aracının nicel boyutu için, öğrencilerin her bir emojiyi hangi sıklıkla kullandıklarını
belirlemeye yönelik “Hiç kullanmıyorum”, “Az Kullanıyorum”, “Çok kullanıyorum” şeklinde 3’lü likert tipi
anket oluşturulmuştur. Veri toplama aracının nitel boyutunda ise her bir emojinin ne anlam ifade
ettiğine dair açık uçlu sorular bulunmaktadır.

Verilerin Analizi
Veri toplama aracından elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle, nicel veriler ise Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin lisanslı SPSS 21 istatistik paket programı kullanılarak yüzde ve frekans
analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.

Bulgu ve Yorumlar
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin “İnsanlar ve Yüzler” Kategorisindeki Emojileri
Kullanım Sıklıklarına İlişkin Bulgular
ÇOMÜ TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 düzeyindeki 30 uluslararası öğrencinin, emoji
kullanım sıklıklarını belirlemeye yönelik uygulanan anketten elde edilen veriler frekans analizi ile
çözümlenmiş ve aşağıda tablo halinde belirtilmiştir:
Tablo 2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin “İnsanlar ve Yüzler” Grubundaki Emojileri Kullanım
Sıklıklarına İlişkin Frekans Analizi
Hiç Kullanılmayan Emojiler
Sıra
Emoji
F
1
20
39.
2
19
28. 30 .
3

10.

4

57.

5

1.

,5

6

19.

, 38.

, 40.

7

8.

, 20.

, 56.

8

11.

, 16.

13

9

31.

, 27.

11

1

17.

2

9.

, 15.

, 23.

15

3

6.

, 25.

, 46.

13

4

3.

, 29.

, 36.

5

41.

,

,18.

18

, 21.

17
, 7.

, 26.
, 47.

, 48.
, 52.

, 55.
, 54.

16
15
14

Az Kullanılan Emojiler
18

, 37.

12

, 49.

11
Çok Kullanılan Emojiler

1

33.

20

2

24.

3

43.

4

2.

, 12.

5

32.

, 51.

6

13.

, 14.

, 22.

7

42.

, 45.

,

8

4.

17

, 44.

16
, 50.

15

, 53.

14
, 34.

, 35.

,

13
12
11
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Tablo 2 incelendiğinde “Hiç Kullanılmayan Emojiler” Kategorisinde frekans değerinin en yüksek olması
sebebiyle ilk sırada 39.

(F=20) emoji yer almaktadır. Yani araştırmaya katılan öğrenciler 39.

neredeyse hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. İkinci sırada F=19 değeri ile 28.
üçüncü sırada F=18 değeri ile 10.

, 18.

emoji, beşinci sırada F=16 değeri ile 1.
F=15 değeri ile 19.
20.

ve 56.

, 38.

, 40.

, 47.

ve 21.
, 5.
, 52.

emojiyi

ve 30.

emoji,

emoji, dördüncü sırada F=17 değeri ile 57.

, 7.

, 26.

ve 54.

emoji, sekizinci sırada F=13 değeri ile 11.

, 48.

ve 55.

emoji, altıncı sırada

emoji, yedinci sırada F=14 değeri ile 8.
ve 16.

,

emoji, son olarak dokuzuncu ve

son sırada F=11 değeri ile 31.
ve 27. emoji yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen emojiler,
öğrencilerin hiç kullanmadıkları emojiler olarak belirlenmiş. Sonuç olarak öğrenciler, araştırmada kullanılan
57 emojiden toplamda 25 tanesini hiç kullanmadığını ifade etmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde “Az Kullanılan Emojiler” kategorisinde frekans değerinin en yüksek olması
sebebiyle ilk sırada 17.

emoji (F=18) yer almaktadır. Yani araştırmaya katılan öğrenciler 17.

emojiyi çok az kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu kategoride ikinci sırada F=15 değeri ile 9.
23.

emoji, üçüncü sırada 9.

, 15.

ve 23.

emoji, dördüncü sırada F=12 değeri ile 3.

, 15.
, 29.

ve
,

36. , 37.
ve 49.
emoji, son olarak beşinci ve son sırada F=11 değeri ile 41.
emoji yer
almaktadır. Yukarıda bahsi geçen emojiler öğrencilerin az kullandıkları emojiler olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak öğrenciler, araştırmada kullanılan 57 emojiden toplamda 14 tanesini az kullandıklarını ifade
etmiştir.
Tablo 2’de son kategori olan “Çok Kullanılan Emojiler” kategorisi incelendiğinde birinci sırada en yüksek
frekans değeriyle 33.

emoji (F=20) olduğu görülmektedir. İkinci sırada F=17 değeriyle 24.

emoji, üçüncü sırada F=17 değeri ile 43.

emoji, dördncü sırada F=15 değeriyle 2.

53.

emoji, beşinci sırada F=14 değeri ile 32.

34.

ve 35.

ve 51.

emoji, yedinci sırada F=12 değeri ile 42.

emoji, altıncı sırada 13.
ve 45.

, 12.
, 14.

ve 44.
, 50.
, 22.

ve
,

emoji, son olarak son sırada F=11

değeriyle 4.
emoji yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen emojiler öğrencilerin çok sık kullandıkları
emojiler olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler, araştırmada kullanılan 57 emojiden toplamda 18
tanesini az kullandıklarını ifade etmiştir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin “İnsanlar ve Yüzler” Kategorisindeki Emojilere
Yükledikleri Anlamlara İlişkin Bulgular
Bu bölümde, nicel verileri zenginleştirmek amacıyla öğrencilerin cevaplandırdığı açık uçlu sorulardan
hareketle elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve bulgular frekans değerlerine
göre aşağıda tablo ile belirtilmiştir.
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Tablo 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Çok Kullandıkları Emojilere Yükledikleri Anlamlar ve
Frekans Dağılımı
Emoji
Öğrencilerin Emojiye Yüklediği Anlamlar ve Frekansları
Piliapp.com ve Mediaworl.com
Çok Kullanılan Emojiler
33.

Mutlu (7), Utangaç (6), Tebessüm (5), Beğenme (2), Nazik (2)

İçten ve mutlu gülen yüz

24.

Aşık (17), Sevmek (9)

Aşık ve mutlu yüz

44.

Utangaç ve neşeli (5), Tebessüm (5), Mutlu (3),
Teşekkürler (2), Sevmek (1), Aşık (1)

Biraz utanmış, mahcup gülen
yüz

43.

Gülmekten ölmek (9), Keyifli (5), Neşeli (5), Mutlu (4)

Soğuk ter dökerken gülen yüz
Gözleri sıkı kapalı, ağzı açık
gülen yüz

22.

Mutlu (13), Gülmek (7), neşeli (2), komik (1),
Hayran kalma (1), Eğlenmiş (1), Uykum geldi (1)
Çok mutlu (8), Kurnaz sırıtmak (4), Gülme (2), Enerjik (2),
Komik (2), Mahcup (1), Aşık (1)
Mutlu (5), Birini güldürmek (4), Neşeli ve keyifli (4),
Komik (3), Gülme (3)
Kendini beğenmiş (6), Yakışıklıyım (4), Ben hoş, iyiyim (4), Havalı
(4), Fevkalade (3), Artist (2)
Mutlu (11), Komik gülmek (11), Eğlenceli (1),
Neşeli (1), Şakacı (1)
Eh işte (6), Zorla gülüyor (5), Gülücük (4),
Memnun (3), Başarılı (1)
Melek (5), Mutlu (4), Sempatik (3), Alay etmek (3), Heyecanlı (2),
Ummak (1), Prenses (1)
Rahat (7), Mutlu (7), Utangaç (3), Üzgün (3),
Göz yummak (1), Nazik (1)
Gülmekten ağlıyor (7), Çok mutlu (6),
Çok komik (4), Kahkaha (2), Çılgın (2),

34.

Öpmek (16), Aşk (6)

Aşkla öpücük veren yüz

35.

Alay etmek (5), Şaka (3), Böö (3), Keyifli (3), Gerçekten mi? (2),
Kandırmak istiyor (2),

Dalgacı yüz

42.

Mutlu (10), Gülmek (8), Komik (8), Kibar (1)

Gülümseyen, sırıtan yüz

45.

Öpmek (16), Sevgi (6), Mutlu (3)

Öpücük veren gözleri gülen yüz

4.

Öpmek (17), Aşık (7)

Öpücük veren biraz utanmış
yüz

2.
12.
50.
53.
32.
51.
13.
14.

Sırıtan yüz
Gözleri gülen yüz
Güneş gözlüklü gülen yüz
Gülümseyen yüz
Hafif gülen yüz
Masum yüz
Rahatlamış yüz
Kahkahalarla gülen yüz

Tablo 3 incelendiğinde, nicel verilere göre öğrencilerin en çok kullandığı emojilere genel olarak; mutlu,
utangaç, tebessüm, beğenme, nazik, aşık, sevmek, utangaç ve neşeli, teşekkürler, gülmekten ölmek,
keyifli, komik, hayran kalma, eğlenmiş, uykum geldi, çok mutlu, kurnaz sırıtmak, enerjik, mahcup, birini
güldürmek, kendini beğenmiş, yakışıklıyım, ben hoş, iyiyim, havalı, fevkalade, artist, eğlenceli, şakacı, eh
işte, zorla gülüyor, gülücük, memnun, başarılı melek, sempatik, alay etmek, heyecanlı, ummak, prenses,
rahat, üzgün, göz yummak, gülmekten ağlıyor, kahkaha, çılgın, şaka, böö, gerçekten mi?, kandırmak
istiyor, kibar öpmek, sevgi şeklinde oldukça çeşitli anlamlar yüklendiği görülmektedir.
Tablo incelendiğinde öğrencilerin anlam konusunda hem fikir olduğu yani aynı anlamı yükledikleri
emojilerin olduğu görülmektedir. Bu duruma örnek olarak 24.
emojiyi verebiliriz. 24.
emojiye
yüklenen anlamlar, aşık ve sevmek anlamlarıdır. Piliapp.com ve Mediaworl.com gibi e-emoji
sözlüklerinde de bu emojiye yüklediği anlam aşık ve mutlu yüz şeklinde öğrencilerin verdiği anlam ile
aynı doğrultudadır.
Öğrencilerin aynı emojiye yakın bağlamda farklı anlam yüklediği de dikkat çekmektedir. Örneğin
öğrenciler 32.
emojiye; mutlu, komik gülmek, eğlenceli, neşeli, şakacı anlamlarını yüklemiştir.
Piliapp.com ve Mediaworl.com gibi internet sitelerinin oluşturdukları emoji anlam sözlüklerinde anlamı
gülümseyen yüz olarak belirtilen bu emojiye araştırmaya katılan öğrencilerin yükledikleri anlamlar aynı
doğrultuda ve yakın bağlamlardadır.
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Bunların yanı sıra öğrencilerin anlam konusunda oldukça farklılaştığı durumların da olduğu
görülmektedir. Örnek verecek olursak 35.
emoji için öğrenciler; alay etmek, şaka, böö, keyifli,
gerçekten mi?, kandırmak istiyor gibi çeşitli ve böö gibi ilginç ifadeler kullanmışlardır. Bu gibi farklı
anlamların yüklenmesi ise uluslararası öğrencilerin geçmiş yaşantıları, kendi ülkesindeki algı ve kültür
yapısı veya Türkçe kelime hazinesi gibi etkenlerle açıklanabilir.
Tablo 4. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Az Kullandıkları Emojilere Yükledikleri Anlamlar ve Frekans
Dağılımı
Emoji
Öğrencilerin Emojiye Yüklediği Anlamlar ve Frekansları
Piliapp.com
Az Kullanılan Emojiler
17.

Kızgın (12), Sinirli (6), Dargın (2), Stresli (1), Bıkmış (1)

Kızgın yüz

9.

Üzgün (11), Ağlamak (5), Moralsiz (3), Stresli (2), Yorgun (2)

Ağlayan yüz

3.

Güldürmek ve şakacı (12), Deli ve çılgın (5), o iş bende (4), Alay
etmek (2), Neşeli (1), Gıcık (1)
Göz kırpmak (5), Problem yok (4), Dalga geçmek (4), Sevinçli (3),
Kurnaz (2), Muzip (2)
Üzgün (17), Şaşırmak (3), Düşünmek (3),
Derin duygular (1), İğrenç (1)
Alay etmek (6), Komik (4), Gülmek (4), Çılgın ve deli (3),
Kıskandırmak (3), Huzurlu (2)
Umrunda değil (7), Belki biraz (5), Sıkıcı (4),
Burnu havada(3), Biraz üzgün (3)
Tatlı (6), Gıcık (4), Aç (3), Şakacı (3),
Şımarık (2), Lezzetli (2), İstemek (1)

Lezzetli yemeğin tadını çıkaran
yüz

29.

Şaşkın (19), Üzgün (4), Gerçekten mi? (2)

Şaşırmış yüz

36.

Üzgün (7), Dargın (4), Sinirli (3), Kararsız (2), Kararlı (1), Bencil (1),
Endişeli (1)

Hayal kırıklığına uğramış yüz

37.

Üzgün (17), Küsmek (3), Keşke (3), Sıkılmak (1), Kızmak (1)

Düşünceli üzgün yüz

49.

Çok Şaşırmak (17), Korkmak (3), İnanamamak (3), Heyecanlı (3)

Korkuyla bağıran yüz

41.

Ağlamak (17), Çok Üzgün (7)

Bağıra bağıra ağlayan yüz

27.

Kızmak (13), Sinirli (5), Öfkeli (4), Hışım (2)

Sinirden kızarmış yüz

15.
23.
6.
25.
46.

Şakacı yüz
Göz kırpan, Flörtöz yüz
Üzüntülü yüz
Dalga geçtiği için mutlu olan
yüz
Sırıtan ve içten pazarlıklı yüz

Tablo 4 incelendiğinde, nicel verilere göre öğrencilerin az kullandığı emojilere genel olarak; kızgın, sinirli,
dargın, stresli, bıkmış, üzgün, ağlamak, moralsiz, yorgun, deli ve çılgın, o iş bende, alay etmek, neşeli,
gıcık, göz kırpmak, problem yok, dalga geçmek, sevinçli, kurnaz, muzip, şaşırmak, düşünmek, derin
duygular, iğrenç, komik, gülmek, kıskandırmak, huzurlu, umrunda değil, belki biraz, sıkıcı, burnu havada,
biraz üzgün, tatlı, aç, şakacı, şımarık, lezzetli, istemek, şaşkın, gerçekten mi?, kararsız, kararlı, bencil,
endişeli, küsmek, keşke, sıkılmak, kızmak, çok şaşırmak, korkmak, inanamamak, heyecanlı, çok üzgün ,
öfkeli, hışım gibi yine oldukça çeşitli anlamlar yüklendiği görülmektedir.
Çok kullanılan emojilerde olduğu gibi az kullanılan emojilere de öğrencilerin aynı anlamlar, yakın
bağlamlarda farklı anlamlar ve oldukça farklı anlamlar yüklediği görülmektedir. Öğrencilerin aynı anlam
yüklediği emojilere örnek olarak 41.
emojiyi gösterebiliriz. 41.
öğrenciler tarafından ağlamak ve
çok üzgün şeklinde anlamlandırılmıştır. Aynı emoji, e-emoji sözlüklere bakıldığında ise bağıra bağıra
ağlayan yüz şeklinde ifade edilmiş ve öğrencilerin yüklediği anlam ile aynı doğrultudadır.
Az kullanılan emojilerde yakın bağlamlarda farklı anlamlar yüklenen emojilere 27.
emojiyi örnek
gösterebiliriz. Öğrenciler bu emojiye kızmak, sinirli, öfkeli, hışım gibi anlamlar vermişlerdir. Dört farklı
anlam olmasına rağmen bu anlamlar birbirine çok yakın bağlamlardır ve öğrencilerin emojilere yüklediği
anlam çeşitliliğini göstermektedir.
Son olarak öğrencilerin az kullandıkları emojilere oldukça farklı anlamlar yüklediği emojilere de 23.
emojiyi örnek verebiliriz. Öğrenciler bu emojiye göz kırpmak, problem yok, dalga geçmek, sevinçli,
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kurnaz, muzip gibi bağlam olarak da farklı anlamlar yüklemişlerdir. Bu da aslında emojilerin bağlamsal
önemini vurgular nitelikte bir bulgudur.
Tablo 5. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Hiç Kullanmadıkları Emojilere Yükledikleri Anlamlar ve
Frekans Dağılımı
Emoji

Öğrencilerin Emojiye Yüklediği Anlamlar ve Frekansları
Hiç Kullanılmayan Emojiler

Piliapp.com

39.

Öyle mi? (4), Kızgın (4), Üzgün (3), Şaşkın (3), Suskun (3), Gergin (1) Düşünceli (1),

Mutsuz ve endişeli yüz

28.

Üzgün (6), Ağlamak (4), Yorgun (4), Pişman (3), Bıkmış (3),

Yorgun yüz

30.

Üzgün (13), Hasta (5), Ağlamak (3), Keşke (3), Küsmek (2)

Uykulu yüz

10.

Hasta (12), Susmak (3), Kötü kokuyor (3), Darmadağın (2)

Hasta yüz

18.

Üzgün (7), Yorgun (4), Pişman (3), Acı çekmek (2), Mutsuz (2), Şaşırmak (2), Stresli
(1), Kızmak (1),

Bitkin yüz

21.

Şaşırmak (15), Esnemek (4), Beğenme (3), Gülme (2), Heyecan (1)

Çok şaşırmış yüz

57.

Üzgün (9), Şaşkın (6), Mutsuz (4), Susmak (3), Keşke (1)

Üzüntülü yüz

1.

Şaşırmak (4), Sinirli (3), Gülme (3), Kızma (3), Sempatik değil (2), Kararsız (2), Öfkeli
(1), Endişeli (1), Müthiş (1)

Korkmuş yüz

5.

Susmak (11), Şaşkın (6), Düşünceli (4), Olası (1), Kararlı (1)

Tamam, sustum.

26.

Hasta (5), Üzgün (5), Kızmak (3), Korkmak (2), Üşümek (2), Duygusal (2), Endişeli
(1), Gıcık (1)
Susmak (3), Üzgün (3), bakmak istememek (2), Düşünmek (2), Mahcup (2),
heyecan (2), Baskı altında (1)

48.

Üzgün (5), Pişman (4), Acı mı acı (4), Kızmak (3), Bıkmak (1)

Acı çeken yüz

55.

Beğenmemek (5), Kırılmış gibi (4), Düşünmek (4), Çaresiz (1), Sorumlu (1), Keşke
(1), Derin duygular (1)

Şaşkın yüz

19.

Üzgün (8), Yorgun (5), Kafası karışık (3), Korkmuş (2), Şaşkın (2),

Soğuk terleyen üzgün yüz

38.

Sinirli (10), Kızgın (5), Sıkıldım senden (3), Of ya! (2)

Kızgın öfkeli yüz

40.

Üzgün (5), Yorgun (4), Islanmak (4), Kötü bir şey yapmak (3), Zorlanmak (3)

Soğuk terleyen üzgün yüz

47.

Üzgün (17), Dargın (2), Kızmış gibi (2), Özlemek (1)

Üzgün yüz

52.

Öpmek (12), Zorla öpmek (4), Burun kıvırmak (4), Islık çalmak (1)

Öpen yüz

54.

Şaşkın (9), Olur mu öyle? (4), Mahcup (4), Merak (4), Utanma (3)

Utandığı için kızarmış yüz

8.

Üzgün (7), Şaşkın (6), Korkmak (2), Hasta (2), nefret etmek (2)

Korkmuş yüz

20.

Yorgun (8), Heyecan (5), Ağlamak (4), Özlemek (3), Üzgün (3)

Üzgün ancak rahatlamış
yüz

56.

Şaşırmak (12), İnanamıyorum (6), Şaka gibi (4)

Şaşırmış yüz

11.

Şaşırmak (13), Başı dönmek (6), Karıştırmak (3), heyecanlı (2)

Sersemlemiş yüz

16.

Ne desem bilemedim (7), Üzgün (4), Konuşmak istemiyor (3), Anladım (3),
Düşünceli (2), Keşke (1)

Duygusuz yüz

31.

Uyumak (27),

Uyuyan yüz

7.

Endişeli yüz
İfadesiz yüz

Tablo 5 incelendiğinde, nicel verilere göre öğrencilerin hiç kullanmadığı emojilere genel olarak; Öyle mi?,
kızgın, üzgün, şaşkın, suskun, gergin, düşünceli, ağlamak, yorgun, pişman, bıkmış, hasta, keşke, küsmek,
susmak, kötü kokuyor, darmadağın, acı çekmek, mutsuz, şaşırmak, stresli, kızmak, esnemek, beğenme,
gülme, heyecan, sinirli, sempatik değil, kararsız, öfkeli, endişeli, müthiş, olası, kararlı, korkmak, üşümek,
duygusal, gıcık, bakmak istememek, mahcup, baskı altında, acı mı acı, beğenmemek, kırılmış gibi,
çaresiz, sorumlu, derin duygular, kafası karışık, korkmuş, şaşkın, sıkıldım senden, Of ya!, ıslanmak, kötü
bir şey yapmak, zorlanmak, kızmış gibi, özlemek, öpmek, zorla öpmek, burun kıvırmak, ıslık çalmak, Olur
mu öyle?, merak, utanma, nefret etmek, özlemek, inanamıyorum, şaka gibi, başı dönmek, karıştırmak,
ne desem bilemedim, konuşmak istemiyor, anladım, uykulu gibi çeşitli anlamlar yüklediği görülmektedir.
Diğer iki kategoride olduğu gibi öğrencilerin hiç kullanmağı emojilere de aynı anlamlar, yakın
bağlamlarda farklı anlamlar ve oldukça farklı anlamlar yüklendiği görülmektedir. Öğrencilerin
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çoğunluğunun aynı anlam yüklediği emojilere 31.
emojiyi örnek gösterebiliriz. Çizgi romanlarda, çizgi
filmlerde, medyada vs. “ZzZz…” ifadesi evrensel olarak uykuyu temsil ettiği için hangi kültürden ya da
hangi yaş aralığından olursa olsun tüm öğrenciler 31.
emojiye uyumak anlamını yüklemişlerdir. Bu da
öğrencilerin, bir emojiyi hiç kullanmasalar dahi ortak şekilde anlamlandırabileceğinin en güzel örneğidir.
Yakın bağlamlarda farklı anlamlar yüklenen emojilere ise 28.
emojiyi örnek gösterebiliriz. Emoji
sözlüklerinde yorgun yüz olarak ifade edilen bu emojiye öğrenciler; üzgün, ağlamak, yorgun, pişman,
bıkmış gibi yakın bağlamda anlamlar yüklemişlerdir.
Son olarak bağlamsal olarak da çok farklı anlamlar yüklenen emojilere verilecek en güzel örnek 1.
emojidir. Emoji sözlüklerinde bu emoji korkmuş yüz olarak ifade edilirken öğrenciler; şaşırmak, sinirli,
gülme, kızma, sempatik değil, kararsız, öfkeli, endişeli, müthiş gibi dokuz farklı anlamda olduğunu
belirtmişlerdir. Bu noktada öğrencilerin ön bilgileri ve deneyimleriyle beraber emojinin kullanılacağı
bağlam da yüklenen anlamı belirler niteliktedir yorumu getirilebilir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın bulguları incelendiğinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin araştırmaya konu
olan 57 tane emojinin yarısından fazlasını aktif olarak kullandığı görülmektedir. Bununla birlikte
öğrencilerin bu emojilere yüklediği anlamlar da tespit edilmiştir. Nitel bulgulara göre emojilere
öğrencilerin; aynı anlamlar, yakın bağlamlarda farklı anlamlar ve oldukça farklı anlamlar yüklediği
görülmektedir. Bu durum emojilerin aslında düşünüldüğü kadar evrensel olmadığının açık bir
göstergesidir. Duygu ve hislerin jest ve mimikler aracılığıyla iletildiği iletişimde; kaynağın veya alıcının ön
bilgileri, kültürel ve sosyal yapısı, geçmiş yaşantıları, deneyimleri ve birikimleri oldukça önemlidir. Yaygın
olarak bilinir ki aynı jest, mimik veya hareket farklı toplumlarda farklı şekilde anlamlandırılmaktadır. Öyle
ki araştırmada kaynak olarak kullanılan elektronik ortamlardaki emoji sözlükleri bile kendi aralarında
anlamsal boyutta farklılık göstermektedir. Araştırmada da duyguları, jest ve mimikler aracılığıyla görsel
şekilde ifade eden emojilerin tıpkı yüz yüze olan iletişimdeki gibi öğrenciler tarafından farklı
anlamlandırıldığı ortaya çıkmıştır.
Emojiler, duygu ve his gibi soyut kavramları somutlaştırdığı ve görsel materyale çevirdiği için soyut
kavramların eğitimde ve dil öğretiminde öğrenciye aktarılmasında kolaylık sağlamaktadır. Ancak bu
noktada dikkat edilmesi gereken husus, araştırmanın bulgularının da gösterdiği gibi emojilerin öğrenciler
tarafından farklı anlamlandırılmasıdır. Aynı zamanda emojiler, görsel bir materyal olduğu için
öğrencilerin görsel okuma becerileri de dikkate alınmalıdır.
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda konuyla ilgilenen araştırmacılara şu önerilerde bulunulabilir;
1. Eğitimde ve dil öğretiminde emojileri görsel bir ders materyali olarak kullanacak eğitimciler,
emojilere farklı anlamlar yüklendiği için kendi öğrenci profillerini belirleyerek etkinlikleri bu
doğrultuda oluşturabilirler.
2. Emojilere verilen farklı anlamlar hususunda öğrenciler arasında anlam birliğinin sağlanması için
öğrencilerle emoji anlam çalışmaları yapılabilir.
3. Emojiler aynı zamanda, öğrencilerin görsel okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerde de
kullanılabilir.
4. Çalışma daha geniş bir örneklem grubuyla yapılabilir.
5. Emojilere yönelik farklı disiplinlerde benzer çalışmalar yapılabilir.
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ÖZET

Yabancı dil öğretiminde yazma eğitimi, artık geleneksel yazma yaklaşımlarının ötesinde bir işlev taşımaktadır.
Günümüzün değişen koşulları, diğer becerilerde olduğu gibi yazma becerisinde de yeni yöntemleri ve uygulamaları
zorunlu kılmıştır. Geleneksel yazma uygulamalarının dışında sosyal medya da etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
Öyle ki sosyal medya yazarlığından bile söz edilmektedir. İnsanlar, sosyal medyadaki yazılarla gündemi takip
etmekte hatta bu yazılar gündemi belirlemektedir. Bu nedenle, önemli bir iletişim aracı olan sosyal medya, yabancı
dil eğitiminde de bir araç olarak kullanılır hâle gelmiştir. 140 karakter sınırı olan “Twitter” sosyal paylaşım sitesi
yabancı dil öğretiminde çeşitli yazma uygulamalarına zemin hazırlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde, öğrenci twit’lerini yazma becerisi açısından değerlendirmektir. Bu araştırmada Çerçeve
Metin’de belirtildiği üzere özel alan, kamusal alanı ve eğitsel alanı kapsayan konularda, öğrencilere 3 farklı twit
atma etkinliği düzenlenmiş ve öğrencilerin twit’leri, “yazım, noktalama, bağlaç ve edat kullanımı, düşünceyi
geliştirme yollarının kullanımı ve düşünceyi açık bir biçimde ifade etme” başlıkları altında değerlendirilmiştir. Karma
araştırma özelliği taşıyan bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim
yılında Adana BTÜ TÖMER ve Mersin Üniversitesi TÖMER’de B2 düzeyinde Türkçe öğrenen 68 öğrenci, araştırma
grubunu oluşturmaktadır. Araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi çalışmalarında sosyal
medyanın kullanımına dikkat çekmesi bakımından bakımından önem taşımaktadır.
Anahtar sözcükler: yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Twitter, sosyal medya, yazma

Giriş
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi, artık geleneksel yaklaşımlarla sınırlı değildir. Günümüzün

değişen koşulları, diğer becerilerde olduğu gibi yazma becerisinde de yeni yaklaşım, yöntem ve
uygulamaları zorunlu kılmıştır. 21. yüzyılda, geleneksel yazma uygulamalarının ötesinde sosyal medya,
etkin bir yazma olanağı olarak gündeme gelmektedir. Öyle ki günümüzde sosyal medya yazarlığından bile
söz edilmektedir. İletişim sürecinde sosyal medyanın gelişen ivmesi ve hayatımızdaki yoğunlaşan etkisi,
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yeni uygulamalara zemin hazırlamaktadır.
Sosyal medya; katılımcıların çevrimiçi ortamlarda kendilerini ifade etme, iletişime geçme, gruplara
katılma ve bu ortamlara fikir, yorum ve yayınlarıyla katkıda bulunma olanağı tanıyan sosyal içerikli web
siteleri olarak tanımlanmaktadır (Köksal ve Özdemir, 2013: 325). Sürekli güncellenebilme, çoklu
kullanıma açıklık, düşünce paylaşımı ve tartışma olanağı, (Akıncı Vural, 2010: 3349), paylaşımları anlık
izleyebilme, bilgiye kolay erişme, grup kurma, etkileşim, yeni sosyalleşme tarzı (Eren ve Aydın, 2014:
197-198) gibi özellikler, sosyal medyayı özgün bir iletişim süreci haline getirmekte ve sosyal medyanın
hayatımızda yoğun bir yer edinmesiyle sonuçlanmaktadır. Öyle ki sosyal medyanın baskın ve sömürgeci
karakterinin bütün iletişim araçlarını kendine uyarladığı; cep telefonlarının, mobil cihazların,
bilgisayarların, çevrimiçi gazetelerin, televizyonların sosyal medya karakteri taşımaya başladığı
söylenmektedir. Bu gelişim seyrinin, önümüzdeki yıllarda sosyal medya eksenli yaşamın ve kitle
iletişiminin habercisi olduğu belirtilmektedir (Göker, 2015: 402). Sosyal medyanın baskın etkisi, internet
kullanım amaçlarında da ortaya çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun gerçekleştirdiği “Hanehalkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”na göre (2016), Türkiye genelinde internet erişim olanağına
sahip hanelerin oranı 2016 yılı Nisan ayında %76,3 iken, bireylerin internet kullanım amaçlarında birinci
sırada %82,4’lük oranla sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik
paylaşma olarak belirlenmiştir. Sosyal medyanın sunduğu bu olanaklar ve hayatımızdaki güçlü etkisi,
iletişim araştırmalarında da yeni tartışmaları gündeme getirmektedir.
Fiske (2011: 72), iletişim araştırmalarında iki temel yaklaşım bulunduğundan söz eder: Fiske’ye göre
birinci yaklaşım iletişimi salt iletilerin aktarılması olarak görürken; ikinci yaklaşım iletişimi anlamların
üretimi ve değişimi olarak ifade eder. Bu bağlamda cep telefonu ile yaşamımızın her anına eşlik eden
sosyal medya, bir “anlam üretim ve değişim” alanı olarak yorumlanabilir. Günümüzde sosyal medya, salt
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iletilerin aktarıldığı bir alan olmaktan çıkıp sosyal anlamın inşa edildiği ve değiştirildiği etkin bir süreç
konumuna erişmiştir. İnsanlar, sosyal medyadaki yazılarla gündemi takip etmekte hatta bu yazılar
gündemi belirlemektedir. Sosyal algıya ve olaylara yön veren bir “sosyal medya gerçekliği” oluşmaktadır.
Bu nedenle, sosyal medya, genelde eğitim, özelde de yabancı dil eğitimi için önemli bir araştırma konusu
ve uygulama alanı haline gelmektedir. Bu bağlamda 140 karakter sınırı olan “Twitter” sosyal paylaşım
sitesi dikkate değerdir ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çeşitli yazma uygulamalarına zemin
hazırlamaktadır.
Program geliştirmeden ders kitabı hazırlamaya, öğrenci yeterliklerinden ölçme ve değerlendirmeye
kadar yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin hemen her aşamasında temel başvuru kaynağı olan Diller
İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde yazma becerisi açıklamalarında “twit atma”yla bağdaşan
kazanımlar mevcuttur. Çerçeve Metin’de (MEB, 2012), B2 düzeyinde “son gelişmelere ilişkin görüş
yazma, arkadaşıyla yazışma, yazışmalara cevap verme, söz konusu metin türünün gerektirdiği kurallara
göre yazma” şeklinde, sosyal medyaya dayalı yazma eğitimini özendiren açıklamalar yer almaktadır. Bu
açıklamalar temel alınarak öğrencilere “twit atma” etkinliği yaptırılabilir. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde “twit” yazımı, öğrencilerin derse ilgisini çekmenin yanı sıra yazma becerisini geliştirmede
yeni bir yöntem ve materyal işlevi taşıyabilir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
B2 düzeyinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin twit’lerini yazma becerisi açısından değerlendirmek,
bu araştırmanın temel amacıdır. Bu araştırmada Çerçeve Metin’de belirtildiği üzere özel, kamusal ve
eğitimsel alanı kapsayan konularda öğrencilere 3 farklı twit yazdırılmıştır. Yazma becerisi bağlamında
genel bir değerlendirme yapabilmek için öğrenci twit’leri,
i) yazım kurallarına uygunluk,
ii) noktalama kurallarına uygunluk,
iii) bağlaç ve edat kullanım sıklığı,
iv) düşünceyi geliştirme yollarını kullanım sıklığı,
v) düşünceyi açık bir biçimde ifade etme başlıkları altında değerlendirilmiştir.
Araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi çalışmalarında, sosyal medyanın
kullanımına dikkat çekmesi bakımından önem taşımaktadır.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Karma araştırma özelliği taşıyan bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. “Doküman
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini
kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217). Bu çalışmada, öğrencilerin yazılı metinlerini çeşitli değişkenler
açısından incelemek amaçlandığı için, doküman incelemesinin kullanılmasına karar verilmiştir.

Araştırma Grubu
2016-2017 eğitim öğretim yılında Mersin Üniversitesi TÖMER ve Adana BTÜ TÖMER’de B2 düzeyinde
Türkçe öğrenen 68 öğrenci, bu çalışmanın araştırma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma grubundaki
öğrencilerin 60’ı Suriyeli, 4’ü Iraklı, 2’si Filistinli, 2’si de Yemenlidir. Araştırma grubundaki öğrencilerin
%53’ü erkek, %47’si kadındır.

Verilerin Toplanması ve Analizi
Bir ders saati içinde öğrencilerden özel, kamusal ve eğitimsel alana dâhil edilebilecek üç ayrı konuda
(arkadaş, hastane, öğretmen) twit yazmaları istenmiştir. Öğrencilerden düşüncelerini etkili bir biçimde
ifade etmeye özen göstermeleri, yazım ve noktalama kurallarına uymaları ve 140 karakter sınırına dikkat
etmeleri istenmiştir. Araştırma grubunu oluşturan 68 öğrenci, üç ayrı konuda toplam 204 twit yazmıştır.
Veriler toplandıktan sonra “yazım ve noktalama kurallarına uygunluk, bağlaç ve edat kullanımı,
düşünceyi geliştirme yollarının kullanımı ve düşünceyi açık bir biçimde ifade etme” başlıkları altında
analiz edilmiştir. Bu başlıklar altında analiz yapabilmek için ilgili alan yazınından yararlanarak “yazım
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kurallarına uygunluk gözlem formu”, “noktalama kurallarına uygunluk gözlem formu”, “bağlaç kullanımı
gözlem formu” “düşünceyi geliştirme yollarının kullanımı gözlem formu” kullanılmıştır. Twit’lerin
düşünceyi açık bir biçimde ifade edip etmediği konusu, iki alan uzmanı tarafından değerlendirilmiştir.
Bulgular, yüzde ve frekans alınarak analiz edilmiş, ayrıca örnek verilerek yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum
Yazım Kurallarına Uygunluk Açısından Öğrenci Twit’leri
Sözcükler yazıya geçirilirken iletinin doğru aktarılması, okuyucunun metni doğru ve kolay algılaması,
herkesçe benimsenmiş belirli kurallara uyulmasıyla sağlanabilir. (Beyreli, Çetindağ ve Celepoğlu, 2005:
18). Sağlıklı bir iletişim için, yazı yazarken üzerinde uzlaşılmış kurallara uyulması önemli bir gerekliliktir.
Eş deyişle yazım kurallarına uygunluk, dil içindeki uzlaşıyı sağlama ve iletişimi kuvvetlendirme noktasında
bir yazılı metnin temel taşlarından biridir. Her ne kadar kendine özgü kuralları olsa da, eğitim amacıyla
kullanılan sosyal medya metinlerinde de yazım kurallarına uyulmalıdır. Bu gerekçeyle, çalışmada
öğrencilerin twit’leri yazım kurallarına uygunluk bakımından ele alınmıştır.
Araştırma grubunu oluşturan 68 öğrenci, üç ayrı konuda toplam 204 twit yazmıştır. Yazım Kılavuzu (TDK,
2012) esas alınarak yapılan incelemede, 204 twit’ten sadece 22’sinin yazım kurallarına uygun olduğu
tespit edilmiştir. 182 twit’te bir veya birden fazla yazım yanlışı mevcuttur. Yani yazılan twit’lerin
%89’unda yazım yanlışı söz konusuyken %11’i yazım kurallarına uygun bir biçimde yazılmıştır. Bu durum,
öğrencilerin twit yazarken, yazım kurallarını yeterince gözetmediğini ortaya koymaktadır. Twit’lerde
cümleye küçük harfle başlama, özel isimlere küçük harfle başlama, cümle içinde gereksiz yere büyük harf
kullanma, kelimelerin yazımında yanlış harf kullanma, de/da bağlacını bitişik yazma, ayrı yazılması
gereken birleşik kelimeleri bitişik yazma gibi yazım yanlışları sıklıkla yer almaktadır.
Aşağıda örnek olması bakımından yazım kurallarına uygun beş twit yer almaktadır:
•
•
•
•
•

Arkadaş bu hayatta bize destek olur ve boş vakitlerimizi doldurur. (2. Öğrenci)
Bu hayatta arkadaşın olsun. Sıkıntın olursa yardım eder, derdin varsa ona anlatırsın. (20. Öğrenci)
Hastaların umut kaynağı. Aynı anda mezarın yolu oradan başlar. Hayat ve ölümün arasındaki ip
oradadır. Kimse oraya girmeyi sevmez. (54. Öğrenci)
Hayattan sıkıldığımızda hastaneye gitmeliyiz. Yaralıyı, ölüyü gördüğümüzde büyük bir nimette
olduğumuzu anlarız. (58. Öğrenci)
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” (62. Öğrenci)

Noktalama Kurallarına Uygunluk Açısından Öğrenci Twit’leri
Noktalama işaretleri, yazılı bir metnin biçimsel ve anlamsal kuruluşuna yardımcı olan, okuyucu
tarafından kolay ve çabuk anlaşılmasını sağlayan yardımcı işaretlerdir (Beyreli, Çetindağ ve Celepoğlu,
2005: 27). Noktalama işaretleri, tıpkı trafik işaretleri gibi yol gösterir, hazırlar, uyarır ve anlamlandırmaya
katkı sağlar. Bu nedenle twit yazarken noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmak, yazılı iletişim
açısından önemlidir. Bu gerekçeyle çalışmada, öğrenci twitleri noktalama kurallarına uygunluk açısından
değerlendirilmiştir.
Yazım Kılavuzu (TDK, 2012) esas alınarak yapılan incelemede, öğrencilerin yazdığı 204 twit’ten 43
tanesinin, noktalama kurallarına uygun olduğu belirlenmiştir. Eş deyişle twit’lerin %79’unda noktalama
yanlışı varken, %21’i noktalama kurallarına uygun bir biçimde kaleme alınmıştır. Yazım kurallarına
uygunluk ölçütüyle karşılaştırıldığında noktalama kurallarına uygun yazımın daha başarılı olduğu
söylenebilir. Ancak yine de genele bakıldığında öğrencilerin twit yazarken noktalama kurallarını
yeterince gözetmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin yazdığı twitlerde, cümlenin sonuna
gerekli noktalama işaretini koymama, özel isimlere gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmama,
gereksiz yere kesme işareti kullanma, eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırırken virgül kullanmama,
sıralı cümleleri ayırırken virgül kullanmama en sık karşılaşılan noktalama yanlışlarıdır.
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Aşağıda örnek olması bakımından noktalama kurallarına uygun beş twit yer almaktadır:
•





Babamızdan sonra öğretmen gelir, bizim için çalışıp bizi yerleştirir, öğretmen yıldız gibidir. (12.
Öğrenci)
Arkadaşlık günümüzde çok önemlidir. Hayatımızda insanı etkileyen büyük bir ifadedir. Arkadaş
benim için hem kardeş hem de sırdaşımdır. (33. Öğrenci)
Arkadaş olmak demek, vefali olmak demektir. (40. Öğrenci)
Dunyadaki en önemli iş öğretmenliktir. Öğretmen bize çok iyi bilgiler veriyorlar. Biz de onlara
önem vermeliyiz. (46. Öğrenci)
Hastaneye girir girmez insan ağırleri, acıları, vücudun ihtiyacları hatırlıyorum. İlaç kokusu
hatırlıyorum.(62. Öğrenci)

Bağlaç ve Edat Kullanımı Açısından Öğrenci Twit’leri
Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri ve kimi zaman da paragrafları şekil ve anlam bakımından birbirine
bağlayan ve bağlandıkları sözler arasında türlü anlam ilişkileri kuran gramer ögelerine bağlaç denir
(Korkmaz, 2007: 1091). Edatlar da yalnız başlarına anlamları olmayan, ad ve ad soylu kelime ve kelime
gruplarından sonra gelerek anlam bakımından bunlarla sıkı sıkıya bağlı bulunan, gramer bakımından
onlara hâkim olan ve eklendikleri kelimeler ile çeşitli anlam ilişkileri kuran görevli sözlerdir (Korkmaz,
2007, 1052). Kelimeler, aynı görevdeki ögeler, cümleler ve paragraflar arasındaki anlamsal bağlantı,
bağlaçlarla sağlanır. Bağlaçlar; sözler arasında gerekçe, sonuç, şart, ilgi, zıtlık gibi anlamsal birliktelikler
sağlar. Edatlar da cümle içinde amaç, benzerlik, karşılaştırma gibi anlam ilgileri kurar. Twitter gibi kısa
fakat özlü anlatımların zorunlu olduğu bir dil kullanım alanında, bağlaç ve edatların işlevsel kullanımı,
anlatıma zenginlik katan önemli ögelerdir. Bu nedenle, çalışmada öğrencilerin hangi bağlaç ve edatları ne
yoğunlukta kullandığı araştırılmıştır.
Öğrencilerin yazdığı 204 twit’ten 96’sında yani tüm twit’lerin %47’sinde bağlaç kullanılmıştır. Bir twit’te
birden fazla bağlaç yer alabilmektedir. 96 twit’te toplam 125 kez bağlaç kullanılmıştır. Kullanılan
bağlaçların frekans ve yüzdesi aşağıda yer almaktadır:
Tablo 1: Öğrenci twit’lerinde bağlaç sıklığı
Bağlaç
ve
çünkü
Ama, fakat
Bu yüzden, bu nedenle
Ya da
de
Hem…hem de
Aynı zamanda
mesela
Ne…ne de
aslında
keşke
yani
sonra
eğer
Toplam

%
43
21
9.5
8
5
5
3
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
100

f
54
26
12
10
6
6
4
2
2
2
1
1
1
1
1
125

Öğrencilerin yazdığı 204 twit’ten 64‘ünde, yani tüm twit’lerin %31’inde edat kullanılmıştır. Bir twit’te
birden fazla edat yer alabilmektedir. 64 twit’te toplam 69 kez edat kullanılmıştır. Kullanılan edatların
frekans ve yüzdesi aşağıda yer almaktadır:
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Tablo 2: Öğrenci twit’lerinde edat kullanım sıklığı
Edat
için
gibi
kadar
ile
göre
rağmen
beri
sadece
Toplam

%
45
36
8.5
3
3
1.5
1.5
1.5
100

f
31
25
6
2
2
1
1
1
69

Gerek bağlaç gerek de edat kullanımı incelendiğinde, öğrencilerin twit yazarken genelde aynı bağlaç ve
edatları kullandığı saptanmıştır. Bu durum, anlatımda farklı anlam ilgilerinin kurulmadığını, ifadelerin
birbirine bağlanırken farklı seçeneklerin ihmal edildiğini ortaya koymaktadır.

Düşünceyi Geliştirme Yollarının Kullanımı Açısından Öğrenci Twitleri
Yazmak, açıklanmak istenen düşünceyi somutlaştırma eylemidir. Eş söylemle yazmak, düşünceyi açığa
çıkarmak veya görünür kılmaktır. Bunu yaparken de düşünceyi farklı biçimlerde ifade etmeyi sağlayan
birçok teknik vardır. Buna yazılı anlatımda “düşünceyi geliştirme yolları” adı verilmektedir. Kurudayıoğlu
(2011: 216-217) düşünceyi geliştirme yollarını beş alt başlıkta ele almıştır: tanımlama, örnekleme, alıntı
yapma, karşılaştırma ve sayısal verilerden yararlanma. Yazarken bu tekniklerin kullanımı, anlatımı etkili
kılmakta ve iletinin anlaşılırlığını arttırmaktadır. Bu nedenle çalışmada, öğrenci twit’leri düşünceyi
geliştirme yollarının kullanımı bakımından da incelenmiştir.
Gözlem formuyla yapılan incelemede, öğrencilerin yazdığı 204 twit’ten 68’inde, düşünceyi geliştirme
yollarından en az birini kullanıldığı saptanmıştır. Yüzde olarak ifade etmek gerekirse twit’lerin %67’sinde
düşünceyi geliştirme yollarından herhangi bir yer almazken %33’ünde en az bir teknik yer almıştır. Bu
bulgu, öğrencilerin twit yazarken düşüncelerini etkin bir biçimde geliştiremedikleri biçiminde
yorumlanabilir.
Bazı twit’lerde birden fazla düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır. Buna göre, 68 twit’te toplam 82
düşünceyi geliştirme tekniği kullanılmıştır. Bunların yüzde ve frekans olarak ayrıntısı, aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Tablo 3: Öğrenci twit’lerinde düşünceyi geliştirme yollarının kullanım sıklığı
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Karşılaştırma
Tanımlama
Alıntı yapma
Örnekleme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Toplam

%
45
39
9
7
100

f
37
32
7
6
82

Yukarıdaki tabloya göre öğrencilerin en fazla kullandığı düşünceyi geliştirme yolu karşılaştırma ve
tanımlamadır. Öğrenciler, twit’lerde genellikle kavramların başka kavramlarla benzerliklerini veya
farklılıklarını ele almış veya o kavramları tanımlamayı tercih etmiştir. Sayısal verilerden yararlanma
tekniği ise hiç kullanılmamıştır. Bu, sayısal verilerden yararlanmanın daha çok araştırma gerektiren bir
teknik olmasından kaynaklanıyor olabilir.
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Aşağıda örnek olması bakımından, düşünceyi geliştirme yollarının kullanıldığı 5 twit yer almaktadır:
 Öğretmen yol gösterir, yani rehberdir. İnsanlık için en önemli ve kıymetli şeydir. (Tanımlama-16.
Öğrenci)
 kendi halini beğenmiyorsanız hastaneye gidin. Çünkü hastalara bakınca halinizi beğeneceksiniz.
(Karşılaştırma-21. Öğrenci)
 Öğretmen kalbımızı büyük anlamı vardır. Öğretmenden çok şeyler öğreniriz. Mesela davranış,
konuma, okuma ve yazma. (Örnekleme-35. Öğrenci)
 Öğretmen hayatımızda başrol oynamaktadır. bu nedenle saygı göstermemiz gerek. “Bana bir
harf bile öğretene kırk yıl köle olurum” (Tanık gösterme-55. Öğrenci)
• Arkadaş kara gülerde ve zorluk çektiğimız zamanlarda bizi unutmayan, bırakmayan ve bize
yardım eden, Dünyada benzeri olmayan insandır. (Tanımlama-56. Öğrenci)
 sırdaşım sensin kalkanım sensin annemin doğurmadığı kardeşim sensin iyi durumunda herkes
vardır ama kötü durumlarında sadece gerçek bir arkadaş vardır. Sensin. (Karşılaştırma-61.
Öğrenci)

Düşünceyi Açık Bir Biçimde İfade Etme Açısından Öğrenci Twit’leri
Bir yazılı metinde yazım ve noktalama kurallarına uygunluk, ifadeler arası bağlantı, etkin sözcük çeşitliliği,
düşünceyi geliştirme yollarının kullanımı; temelde düşünceyi açık bir biçimde ifade etmeye hizmet eder.
Eğer yazılı metinde düşünce açık bir biçimde ifade edilmemişse, yazının iletişimsel işlevi yerine gelmemiş
demektir. Bu nedenle, çalışmada öğrenci twit’lerinin düşünceyi açık bir biçimde ifade etmede yeterli
olup olmadığı incelemeye dâhil edilmiştir.
204 twit’in düşünceyi açık bir biçimde ifade edip etmediği konusu, iki alan uzmanı tarafından
değerlendirilmiştir. Twit’ler bu bağlamda “yetersiz”, “orta”, “iyi” ve “çok iyi” başlıkları altında
değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuç, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 4: Düşünceyi açık bir biçimde ifade etme açısından öğrenci twit’leri
Düzey
%
Yetersiz
17
Orta
39
İyi
27
Çok İyi
17
Toplam
100

f
34
79
55
36
204

Yapılan değerlendirmede, düşünceyi açık ve anlaşılır bir biçimde ifade etme bakımından öğrenci
twitleri’nin % 17’sinin yetersiz, % 39’unun orta, % 27’sinin iyi ve % 17’nin çok iyi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Diğer değişkenlerde olduğu gibi, bu değişkende de öğrencilerin genelinin yeterli başarıyı
gösterebildiğini söylemek güçtür.
Aşağıda örnek olması bakımından düşünceyi açık bir biçimde ifade etme noktasında “çok iyi” olarak
değerlendirilen beş twit yer almaktadır:






İyi bir arkadaş ne demek? bence diğer insanlara iyi arkadaş olmak için dürüst, sabr sahibi,
güvenen bir insan olmak zorundayız. (5. Öğrenci)
Babamızdan sonra öğretmen gelir, bizim için çalışıp bizi yerleştirir, öğretmen yıldız gibidir. (12.
Öğrenci)
milletin iyiliği Eğitimin iyiliğine bağlıdır. (25. Öğrenci)
öğretmenler Cehalet cehenneminde düşmeden geçmenizi sağlayan köprülerdir… (48. Öğrenci)
Arkadaşlığın tek bir tanımı yoktur. Arkadaşlık dostluk, arkadaşlık bir elmanın iki yarısı olmak
demektir. (59. Öğrenci)
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Sonuç ve Öneriler
B2 düzeyinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, öğrenci twit’lerinin yazma becerisi açısından
değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada, ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:








Öğrencilerin yazdığı twit’lerin %89’unda yazım yanlışı söz konusuyken, %11’i yazım kurallarına
uygundur.
Twit’lerin %79’unda noktalama yanlışı varken, %21’i noktalama kurallarına uygun bir biçimde
kaleme alınmıştır.
Twit’lerin %47’sinde bağlaç kullanılmıştır. Twit’lerin %53’ünde ise herhangi bir bağlaca
rastlanmamıştır.
Twit’lerin %31’inde edat kullanılmış, %69’unda ise herhangi bir edat kullanılmamıştır.
Twit’lerin %67’sinde düşünceyi geliştirme yolları yer almazken %33’ünde yer almıştır. En fazla
kullanılan düşünceyi geliştirme yolları karşılaştırma ve tanımlamadır.
Yapılan değerlendirmede, düşünceyi açık ve anlaşılır bir biçimde ifade etme bakımından öğrenci
twitleri’nin % 17’sinin yetersiz, % 39’unun orta, % 27’sinin iyi ve % 17’nin çok iyi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Yukarıdaki sayısal bulgular ve örnekler, öğrencilerin yazma becerisi bağlamında yeterince başarılı
olmadıklarını ortaya koymaktadır.

Twitter sosyal medya sitesi, sınırlı sayıda sözcükle yoğun, etkili ve çarpıcı bir anlatımı gerektirmektedir.
Eş deyişle “az sözle çok şey anlatmak”, Twitter’ın özdeyişi gibidir. Çalışmanın sonuçları, yabancı dil olarak
Türkçe öğretimindeki yazma uygulamalarının öğrencileri az sözle çok şey anlatma becerisine yeterince
hazırlamadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, yazma eğitiminde sosyal medyanın etkin bir biçimde
kullanılması önerilebilir. Bunun yanı sıra twitter bir öğretim materyali olarak da kullanılabileceği gibi,
ölçme ve değerlendirme açısından yeni bir soru tipi olarak değerlendirilebilir.
21. yüzyılın değişen koşulları, eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Eğitim olgusu, elbette her değişim
rüzgârına kapılacak kadar temelsiz değildir; ancak köklü değişimleri görmezden gelecek kadar da statik
olmamalıdır. Sosyal medya, 21. yüzyılın önemli gerçekliklerinden biridir. Bu nedenle genelde eğitim
süreçlerinde özelde de yabancı dil olarak Türkçe eğitiminde sosyal medya, eğitimsel sınırlar içinde
kullanılmalıdır.
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A STUDY ON EFL LEARNERS’ FOREIGN LANGUAGE SPEAKING ANXIETY
Fatma ÖZÜDOĞRU
Lecturer, Uşak University, fatma.ozudogru@usak.edu.tr
ABSTRACT
The current study aimed to determine the level of foreign language speaking anxiety (FLSA) among EFL learners
studying voluntary English preparatory classes at Usak University and if their speaking anxiety showed significant
differences in terms of gender, type of high school graduated and academic achievement. Furthermore, this study
aimed to find out the causes of FLSA. This study used a mixed method approach, utilizing both quantitative and
qualitative data. The quantitative data were collected via the Foreign Language Speaking Anxiety Questionnaire,
developed by Horwitz, Horwitz & Cope (1986) and adapted to Turkish by Saltan (2003), and the qualitative data
were gathered through semi-structured interviews. The research group included 208 voluntary English preparatory
class students at Usak University and thirteen of them were also interviewed. The quantitative data were analyzed
via descriptive statistics (mean, standard deviation, percentages and frequency), Mann Whitney U test and Kruskal
Wallis H test. The qualitative data were subjected to content analysis. The research findings indicated that gender,
type of high school graduated and academic achievement were significant variables on FLSA. Also, the causes of
FLSA were determined as lack of vocabulary, interacting with native speaking English instructors, fear of incorrect
pronunciation, not expressing oneself well, fear of making incorrect sentences, lack of practice, limited time to
think and mutual dialogues.
Keywords: English as a foreign language, EFL speaking anxiety, voluntary preparatory classes, causes of speaking
anxiety
ÖZET
Yabancı Dil Öğrenicilerinin Konuşma Endişesi Üzerine Bir Çalışma. Bu araştırmada Uşak Üniversitesi isteğe bağlı
İngilizce hazırlık sınıfı okuyan öğrenicilerin yabancı dil konuşma endişesi seviyelerinin ve bu endişelerinin cinsiyet,
mezun olunan lise türü ve akademik başarıya göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun
yanı sıra, araştırmada yabancı dil konuşma endişesinin nedenlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma
karma yöntemle desenlenmiştir. Nicel veriler Horwitz, Horwitz & Cope (1986) tarafından geliştirilen ve Saltan
(2003) tarafından Türkçeye çevrilen “Yabancı Dil Konuşma Endişesi Anketi”, nitel veriler ise yarı-yapılandırılmış
görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırma verileri 208 hazırlık öğrencisinden toplanmış, 13’üyle ayrıca görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma, yüzde ve sıklık), Mann Whitney U
testi ve Kruskal Wallis H testiyle incelenmiştir. Nitel veriler ise içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma
bulguları cinsiyet, mezun olunan lise türü ve akademik başarının yabancı dil konuşma endişesini etkileyen önemli
değişkenler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yabancı dil konuşma endişesinin nedenleri kelime bilgisi eksikliği, anadili
İngilizce olan öğretim elemanlarıyla iletişim kurma, yanlış telaffuz etme korkusu, kendini iyi ifade edememe
korkusu, yanlış cümle kurma korkusu, uygulama eksikliği, düşünmek için sınırlı zaman ve karşılıklı diyalog yapma
olarak belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Yabancı dil olarak İngilizce, yabancı dil olarak İngilizce konuşma endişesi, isteğe bağlı hazırlık
sınıfları, konuşma endişesinin nedenleri

Introduction
Since 1960s, various researchers have focused on ‘anxiety’ with the possibility that it hinders second
language learning and performance (Horwitz, 2001). Being affected by anxiety, English as a Foreign
Language (EFL) learners may develop affective barriers in the process of developing foreign language
proficiency (Chen, 2015). Horwitz, Horwitz, & Cope (1986), being the first scholars to deal with anxiety in
language learning, explore speaking anxiety in relation to foreign language anxiety which is defined as “a
distinct complex of self-perceptions, beliefs, feelings, and behaviors related to classroom language
learning arising from the uniqueness of the language learning process” (p.128). Foreign language anxiety
can also be defined as the fear or apprehension occurring when a learner is expected to perform in the
second or foreign language (Gardner & MacIntyre, 1993).
Three components of foreign language anxiety have been identified by Horwitz et al. (1986) as 1)
communication apprehension, 2) fear of negative evaluation, and 3) test anxiety. Learners who
experience communication apprehension have difficulty in communication in front of others because of
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their limited knowledge of the language. Besides, students who show fear of negative evaluation are
generally afraid of making mistakes and being evaluated negatively by the teacher or peers, because
they do not view mistakes as a natural part of the learning process. Also, students who exhibit test
anxiety consider the foreign language process as a test situation instead of an opportunity for
communication and skills improvement.
It is often cited by the learners that speaking in the foreign language is the most anxiety producing
experience (Young, 1990) since learners are expected to communicate orally through the use of
unfamiliar sounds and forms. Speaking anxiety hinders the production of language and directly affects
levels of an individual’s willingness to communicate (MacIntyre & Charos, 1996).
The research has shown that second language students suffer different levels of anxiety in speaking
classes. Thus, foreign language speaking anxiety (FLSA) needs to be analyzed more in detail, with the
variables, possible causes and ways to cope with it.

Literature Review
Öztürk & Gürbüz (2014) found that English preparatory class students experienced low level of speaking
anxiety though they perceived speaking skill as an anxiety provoking factor and identified
“pronunciation, immediate questions, fears of making mistakes and negative evaluation” as the major
causes of EFL speaking anxiety. Gkonou (2014) revealed a dynamic relationship between speaking
anxiety, fear of negative evaluation, and low self-perceptions of speaking ability and suggested language
educators to reevaluate the social contexts of foreign language classroom by adjusting speaking
practices to learners’ affective state in class. Woodrow (2006) found that the most frequent source of
speaking anxiety was interacting with native speakers. Takan (2014) investigated the relationship
between language speaking anxiety and motivation and found that they were negatively correlated. He
(2013) investigated the reasons leading to Chinese university students’ FLSA and found that “speaking a
foreign language on an unfamiliar topic”, “fear of being tested orally in a foreign language”, and “having
little time to think before speaking in a foreign language” were the leading reasons for FLSA indicated by
both students and teachers. Balemir’s (2009) study investigated the relationship between proficiency
levels and degree of FLSA and concluded that proficiency level did not play an important role in
students’ degree of FLSA. Gkonou (2011) found a significant and high correlation between classroom
anxiety and speaking anxiety and indicated that the English language classroom context was a source of
speaking anxiety. Zhiping & Paramasivam (2013) analyzed the causes of speaking anxiety of students
and their strategies to cope with anxiety as well as lecturers’ strategies to reduce anxiety. Paradowski,
Dmowska & Czasak’s (2015) study found that oral exams, giving oral presentations in front of the whole
class and being have to participate in class discussions were the situations during which students felt
stressed. Tsai’s (2014) study found that lack of practice and confidence, fear of making mistakes and
lower English speaking proficiency were the primary reasons for speaking anxiety. Buriro & Aziz (2014)
determined that mother tongue accent, students’ lack of exposure to and practice of speaking English in
their EFL classrooms and insistence on accuracy rather than fluency were responsible for speaking
anxiety. Kılıç (2014) found that collaborative group activities reduced EFL learners’ foreign language
speaking anxiety. Anandari (2015) revealed that self-reflective practices helped students cope with
speaking anxiety. Hamzaoğlu & Koçoğlu (2016) investigated the effect of podcasts on high school
students’ speaking anxiety and the relationship between speaking anxiety and oral performance and
found that students who used podcasts had higher oral performance and lower speaking anxiety levels
than the students who did not use podcast, and there was a negative relationship between the
participants’ oral performances and speaking anxiety.
However, any study determining the level of foreign language speaking anxiety among voluntary English
preparatory class learners could not be reached in the literature. Therefore, the present study may fill in
this gap. Besides, if learners’ speaking anxiety shows significant differences in terms of gender, type of
high school graduated and academic achievement and the causes of EFL speaking anxiety will be
unearthed. Thus, revealing the variables affecting EFL speaking anxiety and what causes EFL speaking
anxiety may help researchers guide their future studies.
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The current study aimed to determine the level of foreign language speaking anxiety among EFL learners
studying voluntary English preparatory classes at Usak University and if their speaking anxiety showed
significant differences in terms of gender, type of high school graduated and academic achievement.
Furthermore, this study aimed to find out the causes of foreign language speaking anxiety. Hence, the
following research questions were posed:
1. Do EFL learners experience foreign language speaking anxiety? If so, what is the level of foreign
language speaking anxiety?
2. Do EFL learners’ foreign language speaking anxiety differ according to gender, type of high school
they graduated from and academic achievement?
3. What are the causes of EFL learners’ foreign language speaking anxiety?
4. What are the EFL learners’ views about the strategies, solutions and the role of instructors to cope
with foreign language speaking anxiety?

Method
Research Design and Setting of the Study
This study examined the foreign language speaking anxiety of EFL learners at Usak University. This study
used a mixed method approach, utilizing both quantitative and qualitative data. The quantitative data
were collected via a questionnaire and the qualitative data were gathered through semi-structured
interviews.
This study was carried out at English preparatory classes of Usak University, which is voluntary. A limited
quota for each faculty is determined and students who are willing to study preparatory classes are
enrolled. There are 13 Turkish instructors and two native speaking English instructors working in this
program and 220 students in the academic year of 2015-2016. 25 hours of intensive English is provided
to the prep class students. Speaking classes are provided by native speaking instructors for five hours
each week.

Participants
The research group included 208 voluntary English preparatory class students at Usak University. Their
ages ranged between 18 and 21. The other demographic properties of students are shown in Table 1.
Table 1. Demographic properties of students
Variables
N
%
Gender
Female
93
44.7
Male
115
55.3
High School They Graduated Vocational/Technical Anatolian
82
39.4
From
Anatolian
80
38.5
General
33
15.9
Other
13
6.2
Academic Achievement*
Low
50
24
Medium
88
42.3
High
70
33.7
Total
208
100
* Students’ end-of-first-semester total score was accepted as the indicator of their academic achievement.

Data Collection
The research data were collected in the spring term of 2015-2016 academic year. In order to collect
quantitative data, the Foreign Language Speaking Anxiety Questionnaire, developed by Horwitz et al.
(1986) and adapted to Turkish by Saltan (2003), was used. The adapted questionnaire consisted of 18
items and is a 5-graded Likert type scale (1=strongly disagree, 5=strongly agree). After the questionnaire
was administered to students, reliability coefficient was calculated and found .959, which indicated high
reliability.
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The qualitative data were collected through semi-structured interviews to get in-depth data about the
causes of foreign language speaking anxiety. Semi-structured interviews consisted of seven open-ended
questions and were carried out with thirteen students, who were selected randomly among 208
students that filled in the questionnaire and willing to participate. The interviews were conducted in Turkish in
order to avoid misunderstandings and make students convey their ideas better. The interviews were first
implemented with five students to check for clarity. Interviews were recorded by the researcher and transcribed to
be analyzed.

Data Analysis
The quantitative data obtained via the questionnaire were analyzed via descriptive statistics (mean,
standard deviation, percentages and frequency). Since the sample size is more than 50, KolmogorovSmirnov Goodness-of-Fit Test was first applied to determine if the data followed normal distribution or
not. This test indicates that if p value is found p>0.05, then it means the data set is not significantly
different from normal and can be analyzed through parametric tests (Büyüköztürk, 2012). In this study,
as a result of the normality test, the significance value was found .018 (p<0.05), which showed that the
data did not follow normal distribution and parametric tests could not be utilized. Therefore, nonparametric tests were utilized. Instead of independent samples t-test, Mann-Whitney U test was utilized
in order to investigate if students’ speaking anxiety showed significant differences in terms of gender.
Also, instead of one-way ANOVA, Kruskal Wallis H test was used to determine if students’ speaking
anxiety differed significantly in terms of the type of high school they graduated from and academic
achievement.
The qualitative data obtained from the semi-structured interviews were subjected to content analysis.
Content analysis is used to identify core consistencies and meanings in a volume of qualitative material
(Patton, 2002). The data were first coded by the researcher. Another colleague was also requested to
code the data. Inter-rater reliability was ensured and common codes/themes were reached.

Findings
In order to answer the first research question “Do EFL learners experience foreign language speaking
anxiety? If so, what is the level of foreign language speaking anxiety?”, findings obtained from the
questionnaire were utilized.
Table 2. Level of foreign language speaking anxiety
Min.
Max.

Mean

SD

18

46.33

16.87

90

As seen from Table 2, the mean of foreign language speaking anxiety scores of EFL students is 46.33.
Also, they received minimum 18 points and maximum 90 points. Frequencies and percentages of
students’ foreign language speaking anxiety are shown in Table 3.
Table 3. Frequencies and percentages of students’ foreign language speaking anxiety
Level of speaking anxiety
f

%

Low level of speaking anxiety (below 54)

133

64

Moderate level of speaking anxiety (54-72)

60

28.8

High level of speaking anxiety (above 72)

15

7.2

As indicated in Table 3, students mostly experience low level of foreign language speaking anxiety. This
may be owing to the fact that the preparatory program focused in this study is voluntary and students
are willing and enthusiastic to learn and speak English.
In order to answer the second research question “Do EFL learners’ foreign language speaking anxiety
differ according to gender, type of high school they graduated from and academic achievement?”,
questionnaire findings were used. Findings are shown in Table 4, 5 and 6.
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Table 4. Mann-Whitney U test results for revealing differences between students’ foreign language speaking
anxiety in terms of gender
Groups
N
Mean Rank
Sum of Ranks
Z
P
Female
93
124.37
11566.50
-4.283
.000*
Male
115
88.43
10169.50

As shown in Table 4, Mann-Whitney U test results unearthed that statistically significant differences
were found between male and female students. According to this, female students experienced
statistically higher speaking anxiety than male students. Hence, it would not be wrong to say that gender
is an important variable for speaking anxiety.
Table 5. Kruskal Wallis H test results for revealing differences between students’ foreign language speaking anxiety
in terms of the type of high school they graduated from
Type of High School
N
Mean Rank
Chi-Square
df
P

FLSA

Vocational/Technical
Anatolian
General
Other

82
80
33
13

121.93
92.51
95.86
90.23

11.470

3

.009*

Table 5 suggests that type of high school students graduated from affected speaking anxiety. Statistically
significant differences were found among type of high schools. Mann-Whitney U test was utilized to find
out which specific groups differed. As a result of analyses, it was unearthed that students who
graduated from vocational and technical high schools had statistically higher speaking anxiety than
students having graduated from Anatolian and general high schools.
Table 6. Kruskal Wallis H test results for revealing differences between students’ foreign language speaking anxiety
in terms of academic achievement
Academic
N
Mean Rank Chi-Square
df
P
Achievement
Low
50
124.48
10.315
2
.006*
FLSA
Medium
88
105.64
High
70
88.79

It is very vivid in Table 6 that academic achievement is also a significant variable on speaking anxiety.
Statistically significant differences were found among groups of academic achievement. Mann-Whitney
U test was used to find out which groups differed. As a result, it was revealed that students having low
academic achievement had statistically higher speaking anxiety than students having high academic
achievement.
In order to answer the third research question “What are the causes of EFL learners’ foreign language
speaking anxiety?”, semi-structured interviews were utilized. Table 7 indicates the causes of EFL
learners’ FLSA.
Table 7. The causes of EFL learners’ FLSA
Causes of FLSA
Lack of vocabulary
Interacting with native speaking English instructors
Fear of incorrect pronunciation
Not expressing oneself well
Fear of making incorrect sentences
Lack of practice
Limited time to think
Mutual dialogues

F
6
5
4
3
3
1
1
1
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As it can be seen from Table 7, the most frequent cause of EFL learners’ FLSA is lack of vocabulary. EFL
learners’ views are indicated below:
Even if I know grammar well, I feel speaking anxiety because my vocabulary knowledge is not broad
(S7)
I sometimes forget the words I know because of lack of vocabulary and practice (S5)
Moreover, another frequent cause of FLSA is interacting with native speaking English instructors.
Students mostly indicated native speaking English instructors as an anxiety-provoking factor; however,
having to speak English all time was indicated as positive side of native speaking English instructors by
one student. EFL learners’ views are shown below:
I become more anxious in the speaking courses of native speaking English instructors because
foreign instructors speak very fast and I also want to speak like them but I cannot so this situation
causes me to feel weak (S1)
Sometimes it is hard to interact in English with native instructors because of belonging to different
cultures (S6)
I feel fear in foreign instructors’ classes. When I do not know a word or I am confused, I start
speaking Turkish but it is so bad that native instructors do not understand me (S7)
I feel less anxious in Turkish instructors’ speaking courses because they speak less slowly (S1)
We have to speak English all the time in native speaking English instructors’ speaking courses since
they do not know Turkish, which may be the positive side of native instructors (S4)
Also, fear of incorrect pronunciation, not expressing oneself well in English and making incorrect
sentences are the other primary causes of speaking anxiety. Besides, lack of practice, having limited
time to think before starting to speak English and mutual dialogues are the other stated causes of
speaking anxiety. EFL learners’ views about the causes of FLSA are shown below:
It makes me feel anxious if I pronounce words wrong (SS2)
I feel anxious about if I can express myself well or not (S3)
I feel bad when I cannot tell in English what I really want to say (S13)
I become anxious because of the fear of making incorrect sentences (S2)
I generally need some time to think about the answer of the question, which makes me anxious
because the instructor and my peers may get bored (S8)
I get anxious when I perform mutual dialogue, and I generally make mistakes in such a situation (S1)
Table 8 shows EFL learners’ strategies to cope with FLSA.
Table 8. EFL learners’ views about the strategies to cope with FLSA
Strategies to Cope with FLSA
Using gestures, body language
Using different words
Asking a peer
Motivating himself/herself

F
4
3
3
3

As it was unearthed in Table 8, EFL learners employed some strategies to cope with FLSA such as using
gestures and body language, using different words, asking a peer and motivating oneself. EFL learners’
strategies about the ways to cope with FLSA are shown below:
If I cannot make the sentence correctly, then I try to use my gestures and body language to convey
what I mean (S4)
I try to remember a different word that may replace the other word or I try to simplify what I want
to say (S5)
If I cannot remember a word, I feel anxious during speaking so I ask one of my peers (S13)
I try to calm down and motivate myself that I can do and answer the questions correctly (S12)
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EFL learners’ views about the solutions to reduce FLSA are shown in Table 9.
Table 9. EFL learners’ views about the solutions to reduce FLSA
Ways to Reduce FLSA
More speaking practice
Fewer students in class
More vocabulary activities
Encouragement to participate
Native English instructors
Not being laughed/mocked
Level based groups

F
5
2
2
1
1
1
1

As it was revealed in Table 9, EFL learners suggested doing more speaking practice, having fewer
students in class and more vocabulary activities to reduce FLSA. Besides, one of the students believed
that s/he needed to be encouraged to participate to the speaking activities. One of the students needed
native English instructors. Also, one of the students asserted that not being laughed or mocked when
s/he made mistakes would reduce FLSA. One of the students proposed level-based groups to alleviate
FLSA because s/he would feel better if everyone made mistakes in speaking. EFL learners’ views about
the solutions to reduce FLSA are indicated below.
More and more speaking practice should be implemented. Students may gain confidence by
speaking (S9)
It is hard to speak in front of many peers so classrooms should have fewer students (S12)
More focus should be placed on vocabulary studies (S10)
Participation to speaking activities of each student should be provided so that we can cope with our
speaking anxiety (SS8)
If the instructor is a native speaker of English, then it means we have to speak in English so we can
improve our speaking ability and cope with speaking anxiety better (S4)
It is better to participate speaking activities in level-based classrooms because if everybody is in the
same level, I do not feel anxious. Everybody makes similar mistakes in such a classroom (S7)
Table 10 indicates EFL learners’ views about the role of English instructors for FLSA.
Table 10. EFL learners’ views about the role of English instructors for FLSA
Instructor Roles for FLSA
Being motivating
Being a model
Informing the class about not laughing or mocking
Being friendly
Using English all the time
Simplifying his/her use of English

f
4
4
3
1
1
1

Having analyzed Table 10, it can be said that EFL learners believe instructors should be motivating,
model for their students and friendly. Also, instructors are expected to inform the class about not
laughing or mocking when a student makes mistakes in speaking. Furthermore, one students stated that
s/he felt speaking anxiety when the instructor spoke English all the time and one student expected
instructors to simplify his/her language according to students’ level. EFL learners’ views about the role
of English instructors for FLSA are shown below:
Instructors are very important to cope with speaking anxiety. If they make us believe that we can learn and
speak better by making mistakes, I will not worry about making mistakes and do my best to improve my
speaking (S3)
English instructors should be a model about how to speak English well. They can give us tips, teach some
strategies that we can utilize (S10)
If instructors laugh, mock or get angry when I make mistakes then I lose confidence and cannot go on (S6)
I get anxious because they always speak in English (S2)
If instructors speak English above my level, I feel anxious. Thus, instructors need to adapt their English
according to students’ level (S4)
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Conclusion and Discussion
This study was conducted in order to determine the level of foreign language speaking anxiety among
EFL learners studying voluntary English preparatory classes at Usak University and if their speaking
anxiety showed significant differences in terms of gender, type of high school graduated and academic
achievement. Furthermore, the purpose of this study was to explore the causes of foreign language
speaking anxiety and EFL learners’ views about the strategies, solutions and the role of instructors to
cope with foreign language speaking anxiety. Hence, four research questions were posed.
The present study indicated EFL learners mostly experienced low level of foreign language speaking
anxiety. Students in this study are voluntary preparatory class students and, thus they may feel willing
and enthusiastic to communicate in English, which may account for this result. Also, their self-reported
speaking anxiety may be different from the real world. Similarly, students were found to have low level
of FLSA in some other studies (Debreli & Demirkan, 2016; Öztürk & Gürbüz, 2014).
The research findings also revealed that gender had a significant effect on FLSA. Female students
demonstrated higher EFL speaking anxiety than male students. This result supports other studies
(Çağatay, 2015; Karataş, Alci, Bademcioglu & Ergin, 2016; Luo, 2014; Mahmoodzadeh, 2012; Öztürk &
Gürbüz, 2013; Tercan & Dikilitaş, 2015). However, there are also studies that report that gender does
not cause a significant difference in FLSA (Ahmed, Pathan & Khan, 2017; Debreli & Demirkan, 2016; Tsai,
2014; Woodrow, 2006).
Another variable that affected FLSA was type of high school graduated. It was revealed that learners
who graduated from vocational and technical high schools had statistically higher speaking anxiety than
students having graduated from Anatolian and general high schools. It may have resulted from the fact
that vocational and technical high schools provide fewer hours of English teaching to students than
Anatolian and general high schools do. Hence, having little English background, students who graduated
from vocational and technical high schools may have experienced more EFL speaking anxiety. However,
in the study conducted by Karatas et al. (2016), it was revealed that EFL learners’ speaking anxiety did
not differ in terms of the type of high school.
Moreover, it was unearthed that students with low academic achievement had higher FLSA than
students with high academic achievement. The literature contains studies that similarly report that
lower level proficiency group students have higher English speaking anxiety than higher level proficiency
group students (Tercan & Dikilitas, 2015; Tsai, 2014). However, studies by Balemir (2009), Çağatay
(2015), Karataş et al. (2016), Luo (2014) and Mahmoodzadeh (2012) revealed that proficiency level did
not affect speaking anxiety.
Furthermore, the current study determined the causes of FLSA as lack of vocabulary, interacting with
native speaking English instructors, fear of incorrect pronunciation, not expressing oneself well, fear of
making incorrect sentences, lack of practice, limited time to think and mutual dialogues. The situations
leading to FLSA are similar to the results of some other studies (Buriro & Aziz, 2014; Çağatay, 2015; He,
2013; Öztürk & Gürbüz, 2014). Gkonou (2011) also associated speaking anxiety with both linguistic
factors such as learners’ efforts to produce as accurate sentences as possible in the classroom paying
attention to both pronunciation and language choice and use as well as sociolinguistic factors such as
self-consciousness, social comparisons among learners, fear of negative evaluation and loss of face in
the event of a mistake. In the current study, EFL learners also felt more anxious in the speaking courses
of native speaking English instructors than those of Turkish speaking English instructors since they found
native speaking instructors difficult to communicate with because of not knowing the mother tongue of
students. However, it was also revealed that learners felt obliged to speak in English all the time in the
courses of native speaking instructors, which they viewed as a positive side.
Also, it was found that EFL learners employed very few strategies to cope with FLSA such as using body
language, asking an unknown word to a peer and finding a different word rather than looking for a
specific word to describe what is meant. The anxious feelings of EFL learners could be alleviated through
effective coping strategies that instructors utilize. As Khusnia (2014) suggests, teachers need to have a
positive response, have warm correction to students’ performance, give clear instructions and activities
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and create a good atmosphere in the classroom. Similarly, Zhiping & Paramasivam (2013) found that
strategies such as asking questions to the whole class instead of asking a specific student, making jokes,
appreciating students’ answers and showing positive gestures worked well in reducing students’
speaking anxiety. Also, Ansari (2015) points out that it is important to raise teachers’ awareness about
their harmful manners towards learners such as ways of error correction, comparing students to each
other, forcing students to talk and humiliating students. Therefore, it can be said that implementing
affective strategies may be of great help for students to overcome speaking anxiety.
EFL learners’ views about the role of English instructors for FLSA indicated that learners expected the
instructors to be motivating, friendly and role model for themselves and raise students’ awareness
about the fact that error is a natural part of language learning and that when someone makes mistakes,
no one in the class should laugh or mock. As also suggested by Gkonou (2014), instructors should
consider students’ affective filters and help them feel comfortable in class activities by providing an
encouraging classroom for learners. EFL learners also suggested doing more speaking practice,
vocabulary activities and having fewer students in class. Students’ lack of exposure or practice of
speaking English may account for FLSA. As Ansari (2015) suggests, speaking activities should be designed
according to students’ needs and interests and be appropriate for their proficiency levels. Also, language
instructors are responsible for choosing the right methods and techniques used in the class. They need
to be more alert with students’ learning preference to maximize the effectiveness of language teaching
and learning (Rafek et al., 2014).
FLSA is one of the most widely faced anxiety type among EFL learners and the findings obtained from
the current study are significant for instructors about the causes of FLSA experienced by learners and
direct them for some possible strategies they can employ while doing speaking courses. Through this
study, instructors may also self-evaluate themselves about if they employ such strategies or not.
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İNTERNET ORTAMINDAKİ ALMANCA SÖZLÜKLERİN (‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’,
‘suupso.de’ ve ‘dassozluk.com’) KULLANIMANA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sevinç SAKARYA MADEN1, Aytaç ÇOBANOĞLU
1

Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, madensevinc@hotmail.com
cobanogluaytac@gmail.com
ÖZET

Eskiden yabancı dildeki bir sözcüğün Türkçesi bilinmediğinde veya Türkçe bir sözcüğün yabancı dildeki karşılığı
merak edildiğinde kalın basılı sözlükler açılır, kelimenin karşılığı bulunmaya çalışılır ve ihtiyaç duyulan kelime
bulunduğunda cümlede ilgili yere yerleştirilerek bu konudaki ihtiyaç giderilmiş olurdu. Günümüzde teknoloji
alanında kaydedilen gelişmeler basılı sözlüklerin dijital ortamlara taşınmasına olanak sağlamış, bu sayede aranan
bir kelimenin karşılığı çok daha hızlı bulunabilir olmuş ve kişiler artık ağır sözlükleri yanlarında taşıma
zorunluluğundan kurtulmuştur. Akıllı telefonlar veya tabletlerdeki birçok işletim sistemi sayesinde artık bir
kelimenin başka bir dilde karşılığını bulmanın ötesinde bağlama en uygun sözcüğü seçebilmek veya fiillerin nasıl
çekimlenmesi gerektiği konusunda yardım alabilmek mümkündür. Bu araştırmada Trakya Üniversitesi MütercimTercümanlık Almanca Lisans programında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 30 öğrenciye bir anket
uygulanarak, Almanca öğrenirken internet ortamında bulunabilecek sözlüklerden hangilerinden yararlandıkları
sorulmuş, sözlüklerin doğru ve etkili kullanılıp kullanılmadığı, sözlüklerden yararlanılmaya çalışılırken zorlukların
yaşanıp yaşanmadığı sorularına cevap aranmış, gerek çevrimiçi, gerekse çevrimdışı sözlüklerden en üst düzeyde
fayda sağlayabilmek için ne tür önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin öğrencilerin görüş bildirmeleri istenmiştir.
Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Öğrenciler ile
yapılan görüşme sırasında ‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve ‘dassozluk.com’ sözlüklerinden hangilerini
kullandıkları sorulmuş, varsa başka yararlandıkları sözlükleri yazmaları istenmiştir. İkinci soruda ilgili sözlüklerin
kullanım sıklığı belirlenmeye çalışılırken, 3. soru ile kullanılan sözlüklerden nasıl yararlanıldığı konusunda veri
toplanmaya çalışılmıştır. Dördüncü soruda öğrencilere sözlüklerden nasıl faydalandıkları sorulmuş, ardından
sözlükler kullanılırken karşılaştıkları zorlukları yazmaları istenmiştir. Son olarak da çevrimiçi sözlük kullanımının
nasıl kolaylaştırılabileceğine ve sözlüklerin nasıl etkin bir biçimde kullanılabileceğine ilişkin görüş bildirmeleri
istenmiştir. Elde edilen veriler ile Mütercim-Tercümanlık Lisans öğrencilerinin ilerdeki mesleki hayatlarında hızlı ve
başarılı çeviri yapabilmeleri için hangi sözlükleri kullanmaları gerektiği ve bu sözlükleri nasıl etkin bir biçimde
kullanabilecekleri konusunda daha lisans eğitimi sırasında bilgilendirilmeleri gerektiği ve bunun için de bu bilgilerin
verileceği seminer ve toplantıların düzenlenmesi veya ders programına yeni derslerin eklenmesi gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Internet ortamındaki sözlükler, Deutsch-Türkisch Wörterbuch (http://www.beluka.de/)
‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve ‘dassozluk.com’, kullanım alışkanlıkları, etkin kullanım
ABSTRACT
Students’ Opinions About the Use of German Language Dictionaries (‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ and
‘dassozluk.com’) on the Internet. In the past, when the meaning of a foreign word was not known in Turkish, or
when the corresponding foreign word for a Turkish word was wondered, thick printed dictionaries would be
opened, the meaning of the word would be tried to be found, and when the word needed was found, it would be
placed to the related part of the sentence and in this way the need would be met. Nowadays, it has been possible
to transfer the printed dictionaries to digital environments thanks to the developments in the field of technology,
and finding the meaning of a word in another language has become much faster and people have now been saved
from the necessity of carrying heavy dictionaries with them. With the help of many operating systems on
smartphones or tablets, not only finding the meaning of a word but also choosing the most appropriate words for
the context, or getting help about the conjugation of verbs have become possible. In this study, a questionnaire
was applied to 30 students studying at the undergraduate program of German Language Translation and
Interpretation at Trakya University in the 2016-2017 academic year, and they were asked which dictionaries that
could be found on the Internet they used while they were studying German, and they were asked whether the
dictionaries were used correctly and effectively, and whether any difficulties were encountered while using the
dictionaries. The Students were asked to comment on what kind of precautions should be taken to get the most
out of the online or offline dictionaries. The obtained data were analyzed, interpreted and evaluated by descriptive
analysis method. During the interview with the students, they were asked which of the dictionaries 'beluka.de',
'tr.pons.com', 'suupso.de' or 'dassozluk.com' they used, and they were asked to write the other dictionaries used, if
there were any. While trying to determine the usage frequency of the related dictionaries in the second question,
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data about how the dictionaries were used were tried to be collected with the third question. In the fourth
question, students were asked how they benefited from the dictionaries, and then they were asked to write down
the difficulties they encountered while using the dictionaries. Finally, they were asked to present their opinions on
how the use of online dictionaries can be facilitated and how the dictionaries can be used effectively. With the
obtained data, it is finalized that students of Translation and Interpretation program should be informed about
which dictionaries to use and how to use these dictionaries effectively during their undergraduate education to be
able to make faster and better translations in their future careers. Therefore, it is concluded that seminars and
meetings related to the topic should be organized, or related new lectures should be included in the program.
Keywords: Dictionaries on the Internet, Deutsch-Türkisch Wörterbuch (http://www.beluka.de/) ‘tr.pons.com’,
‘suupso.de’ and ‘dassozluk.com’, Usage Habits, Effective Use

Giriş
Ackermann (1983, 219) eskiden yabancı dildeki bir sözcüğün Türkçesi bilinmediğinde veya Türkçe bir
sözcüğün yabancı dildeki karşılığı merak edildiğinde kalın basılı sözlüklerin açıldığını, kelimenin
karşılığının bulunmaya çalışıldığını ve ihtiyaç duyulan kelime bulunduğunda cümlede ilgili yere
yerleştirilerek bu konudaki ihtiyacın giderilmiş olduğunu belirtmiştir. Ancak günümüzde teknoloji
alanında kaydedilen gelişmeler basılı sözlüklerin dijital ortamlara taşınmasına olanak sağlamış, bu sayede
kişiler artık ağır sözlükleri yanlarında taşıma zorunluluğundan kurtulmuştur. Akıllı telefonlar veya
tabletlerdeki birçok işletim sistemi sayesinde artık bir kelimenin başka bir dilde karşılığını bulmanın
ötesinde bağlama en uygun sözcüğü seçebilmek veya fiillerin nasıl çekimlenmesi gerektiği konusunda ve
benzer konularda hızlı bir biçimde yardım almak mümkündür. Ancak internetteki sözlüklerden en iyi
biçimde faydalanabilmek ancak doğru sözlüğü seçmek ve sözlükleri etkin bir biçimde kullanabilmekle
mümkündür.
Bu araştırmada Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Almanca Lisans programında 2016-2017
eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 30 öğrenciye bir anket uygulanarak, Almanca öğrenirken,
Almancayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanırken ve çeviri yaparken internet ortamında bulunabilecek
sözlüklerden hangilerinden yararlandıkları sorulmuş, bu yolla çevrimiçi ortamda bulunan sözlüklerin
doğru ve etkili kullanılıp kullanılmadığı, sözlüklerden yararlanılmaya çalışılırken zorlukların yaşanıp
yaşanmadığı sorularına cevap aranmış, bir açık uçlu soru ile gerek çevrimiçi, gerekse çevrimdışı
sözlüklerden en üst düzeyde fayda sağlayabilmek için ne tür önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin görüş
bildirmeleri istenmiştir.
Büyük Türkçe Sözlüğe1 göre sözlük “Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini
alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat:
Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü, Fransızca-Türkçe Sözlük, Türkçeden Almancaya Sözlük” şeklinde
tanımlanmıştır. Türkçe Sözlükte ise sözlük “Bir dilin bütün sözcük ve deyimlerini ya da belli bir alandaki
sözcüklerini ya da belli bir çağda kullanılmış olan sözcük ve deyimlerini abece sırasıyla vererek
anlamlarını açıklayan, tanımlayan ya da başka bir dildeki karşılıklarını gösteren yapıt.” olarak
tanımlanmıştır.

1

Büyük Türkçe Sözlük veri tabanı, Türk Dil Kurumunda yetmiş altı yılda yüzlerce kişinin bilgi birikimiyle ve emekleri ile yapılan
çalışmalar sonucunda yayımlanan eserlerin Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Prof. Dr. Recep Toparlı, Dr. Yücel Dağlı ve Ş. Bilâl
Çavuşoğlu tarafından bilgisayar ortamına aktarılması ve yazılımlaştırılmasıyla hazırlanmıştır. Erişim Adresi:
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.593d34089d5b28.66444742
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Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir ve genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler olarak hazırlanabilir.
Şöyle ki;
 Etimoloji Sözlükleri
 Argo Kelimeler Sözlüğü
 Konu Sözlüğü
 Kısaltmalar Sözlüğü
 Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
 Deyimler Sözlüğü
 Atasözleri Sözlüğü
 Kullanım Sözlüğü
 Yeni kelimeler Sözlüğü
 Kullanılmayan Kelimeler Sözlüğü
Bu çalışmada internetteki sözlüklerin gitgide daha yaygın kullanılması nedeniyle basılı sözlükler araştırma
kapsamının dışında bırakılmış, bunun yerine sözcük ve deyimlerin anlamlarını açıklayan, tanımlayan ya
da başka bir dildeki karşılıklarını gösteren sözlüklerin çok ötesinde çok farklı özellikleri olan DeutschTürkisch
Wörterbuch/‘beluka.de’
(http://www.beluka.de/),
DasSözlük/
‘dassozluk.com’
(http://dassozluk.com/)),
‘suupso.de’
(https://www.suupso.de/),
tr.pons.com
(http://tr.pons.com/%C3%A7eviri) adlı sözlüklerden hangilerinin ağırlıklı kullanıldığı araştırılmıştır. Bu
yönüyle bu çalışma daha önce Almanca öğretmen adaylarının sözlük kullanma alışkanlıklarının
araştırıldığı çalışmalardan (Hausmann, 1989; Maden ve Çarıkçı, 2016; Ölker, 2015; Plikat 1981) farklılık
arz etmektedir.

Yöntem
Bu araştırmada ilk önce betimsel tarama deseni yöntemi ile ‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve
‘dassozluk.com’ adlı sözlüklerin içerik analizi yapılmış, ardından Trakya Üniversitesi MütercimTercümanlık Almanca Lisans programında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 3. sınıf
öğrencilerine (30 kişi) bir anket uygulanarak, Almanca öğrenirken, Almancayı yazılı veya sözlü iletişimde
kullanırken veya çeviri yaparken bir sözlüğe ihtiyaç duyulduğunda internet ortamında bulunan
‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve ‘dassozluk.com’ adlı sözlüklerden ne oranda ve ne sıklıkta
yararlandıkları, bunların dışında sözlüklere başvurup başvurmadıkları sorulmuş, sözlüklerin doğru ve
etkili kullanılıp kullanılmadığı, sözlüklerden yararlanılmaya çalışılırken zorlukların yaşanıp yaşanmadığı
sorularına cevap aranmış, sözlüklerden en üst düzeyde fayda sağlanabilmesi için ne tür önlemlerin
alınması gerektiği konusunda öğrencilerin görüş bildirmeleri istenmiştir.

Bulgular
‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve DasSözlük/ ‘dassozluk.com’ Adlı Sözlüklerin İçerik
Analizine İlişkin Bulgular
Bu çalışma kapsamında yapılan içerik analizinden elde edilen veriler Deutsch-Türkisch Wörterbuch
/‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve ‘dassozluk.com’ adlı sözlüklerin bilinen klasik sözlüklerden
farklı özellikler gösterdiklerini gözler önüne sermiştir. Şöyle ki;
Deutsch-Türkisch Wörterbuch (http://www.beluka.de/)
Deutsch-Türkisch Wörterbuch adlı sözlük Almanca-Türkçe ve Türkçe-Almanca olmak üzere iki yönde de
kelimelerin ve cümlelerin çevirisini sağlar. Bu sözlükte ‘Teknik Konular’ ve ‘Genel Konular’ başlığı altında
iki önemli bölüme yer verilmiştir. Bu sözlükte bir sözcüğün sadece anlamına yer verilmemiştir. Aynı
zamanda deyimlere ve sözcükler ile birlikte kullanılan edatlara da yer verilmektedir.
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Kaynak: Deutsch-Türkisch Wörterbuch/'beluka.de' (http://www.beluka.de/)

DasSözlük/dassozluk.com (http://dassozluk.com/)
2008 yılının son aylarından başlayarak Mart 2014 yılına kadar ‘CafeUni’ adı altında yüz binlerce
kullanıcıya ulaşmış olan Tükçe-Almanca ‘CafeUni’ yeni bir teknik alt yapı ve isimle, ‘DasSözlük’ adıyla
kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmiştir. ‘DasSözlük'de aranan Almanca kelimelerin nasıl yazıldığı
tam bilinmediği durumlarda sözcükler otomatik olarak tamamlanır ve sözlüğün bu özelliği ile
kullanıcıların işi bir hayli kolaylaşmış olur. Türkçe-Almanca çeviri yapan çevirmenler, yalnızca sözlükten
değil, aynı zamanda forumda yer alan 25 binden fazla üstün kaliteli bilgi kaydından da faydalanabilirler.
‘DasSözlük’, gerek içeriği, gerekse hızı gelişen 1999 yılından günümüze kadar devam eden bir dizi sözlük
çalışmasının bir ürünüdür ve internetteki en kapsamlı Türkçe-Almanca sözlüklerden biri konumundadır.

suupso.de (https://www.suupso.de/)
‘suupso.de’ sadece bir sözlük değil, aynı zamanda her geçen gün yeni kullanıcı sayısı hızla artan bir
haberleşme ve yardımlaşma platformu forumudur. Çok sayıda profesyonel çevirmen ve kullanıcı,
forumda, Türkçe ve Almanca çeviri konularında fikir alış-verişinde bulunmakta, karşılıklı olarak
yardımlaşmaktadır. Aralarında saygın dilbilimci ve uzman çevirmenlerin de bulunduğu forum
kullanıcıları, bu forumda yardım talep eden şahısların kısa metinlerini vakitleri elverdiği sürece ücretsiz
olarak tercüme etmekte, Türkçe-Almanca çeviri konusundaki değerli bilgilerini kullanıcılarla
paylaşmaktadırlar.
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tr.pons.com (http://tr.pons.com/%C3%A7eviri)
15 Ekim 2008 tarihinden beri reklamlarla kendini finanse eden çevrimiçi sözlük ‘tr.pons.com’
www.pons.eu web sayfasında kullanıcılara ücretsiz olarak hizmet sunmaktadır. İlgili web sayfasında
kullanıcılar Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, Slovence, Türkçe,
Portekizce, Yunanca ve Latince dillerinde yaklaşık 12 milyon kelime ve deyimden
faydalanabilmektedirler. PONS 32 dilli online sözlük yanı sıra aynı zamanda ‘PONS Almanca Yazım
Kuralları Sözlüğü’ ve online sözlük sektöründe tek olarak ‘Yabancı Dil Olarak Almanca Sözlüğü’nü de
kullanıma sunmaktadır.
PONS kullanıcıları için diğer önemli bir özellik ise kelime ve deyimlerin nasıl telaffuz edildiğini
öğrenebilmeleridir. Sesli sözlük işlevi her kavramda hoparlör işaretine basılmasıyla devreye girer ve ilgili
sözcük gerek çıkış dilinde gerekse hedef dilde dinlenebilir.
Resimli sözlük, kavramları bir bağlam içerisinde göstermektedir. Kavramlar görsel ve tematik bir çerçeve
içinde gösterilmiştir. Çevrimiçi sözlükte arama yapan herkes doğrudan PONS Sözlük Yazı İşleriyle iletişim
kurabilir ve dönüt alabilir. ‘Open Dictionary’, kısaca ‘OpenDict’te her bir kullanıcı PONS’da eksik olan
kavramları ekleyebilir ve PONS Yazı İşlerine gönderebilir. Yazı işleri girilen kavramları kontrol eder ve
böylece her bir kullanıcı kendi girdiği PONS kavramını resmi veriler arasında bulabilir.

Anket Sonuçları
6 sorudan oluşan ve 30 gönüllü Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencisine
uygulanan anketten elde edilen veriler, öğrencilerin sözlüğe gereksinim duyduklarında internetteki
Deutsch-Türkisch Wörterbuch/‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve DasSölzlük/‘dassozluk.com’ adlı
sözlükleri pek kullanmadıklarını, %70'nin bu sözlüklerin dışındaki bazı sözlükleri tercih ettiklerini ortaya
koymuştur. Şöyle ki;
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İlk soruda internetteki Deutsch-Türkisch Wörterbuch /‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve
DasSözlük/‘dassozluk.com’ adlı sözlüklerden hangisinin kullanıldığı sorulmuş, bunun dışında sözlükler
kullanılıyor ise bunların yazılması istenmiştir. Veriler ‘tr.pons.com’ adlı sözlüğün diğerlerine göre daha
fazla tercih edildiğini ortaya koymuştur (%40). Geri kalan diğer üç sözlüğün kullanma yüzdeleri oldukça
düşüktür (‘dassozluk.com’ %30, ‘beluka.de’ % 20 ve ‘suupso.de’ %15). Tablo 1'de de görüleceği gibi
veriler öğrencilerin %70'inin listede yer alan sözlüklerin dışında bazı sözlükleri tercih ettiklerini
göstermiştir.
Tablo1: Aşağıdaki Almanca sözlüklerden hangilerini kullanıyorsunuz sorusuna alınan yanıtların dağılımı (n=30)
Çevrimiçi
Kullananlar
Kullananlar
Kullanmayanlar
Kullanmayanlar
Toplam
Toplam
Kullanılan
Sözlükler
n
%
n
%
n
%
beluka.de
6
20
24
80
30
100
tr.pons.com
12
40
18
60
30
100
suupso.de
5
15
25
85
30
100
dassozluk.com
9
30
21
70
30
100
Diğer
20
70
10
30
30
100

Tablo 2: Aşağıdaki Almanca sözlüklerini ne sıklıkta kullanıyorsunuz sorusuna alınan yanıtların dağılımı (n=30)
Günde
Günde Bir
Haftada
Haftada
Ayda
Ayda Bir
Yılda
Yılda
Birkaç
Defa (%)
Birkaç
Bir Defa
Birkaç
Defa (%)
Birkaç
Bir
Defa (%)
Defa (%)
(%)
Defa (%)
Defa
Defa
(%)
(%)
beluka.de
03
05
07
10
10
13
20
15
tr.pons.com

40

35

30

25

30

25

20

25

suupso.de

15

20

15

20

20

30

20

15

dassozluk.com

30

35

35

40

35

25

20

25

Diğer

12

5

13

05

05

07

20

20

Sözlüklerin ne sıklıkta kullanıldığı ile ilgili ikinci soruya verilen cevaplar, çevrimiçi Almanca yabancı dil
sözlüklerinden ‘tr.pons.com’un en çok kullanılan sözlük olduğunu, ‘dassozluk.com’un ise en çok
kullanılan ikinci sözlük olduğunu ortaya koymuştur (bkz. Tablo 2).
Öğrencilerin, kullandığınız sözlüklerden nasıl yararlanıyorsunuz şeklindeki 3. soruya verdikleri cevaplar 5
ana başlık altında toplanmıştır:






Ne anlama geldiğini bilmediğim kelimeleri araştırıyorum.
Almanca kelimenin Türkçedeki anlamına bakıyorum.
Kelimenin diğer anlamlarına bakıyorum.
Yazılışını bilmediğim kelimelere bakıyorum.
Derslere destek olması için veya bilmediğim kelimelerin anlamlarına bakıyorum.

Bu sözlüklerin size faydaları aşağıdakilerden hangileri olabilir şeklindeki 4. soruya öğrencilerin %60'ı
‘kelimenin anlamına bakıyorum’ cevabını vermiştir. Öğrencilerin %40'ı ‘Kelime bilgimi geliştirir”, %20'si
ise ‘yazılışını bilmediğim kelimelere bakıyorum’ cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin üçü (%10) ‘Sesli
duyarak nasıl söylenmesi gerektiğini öğrenirim.’ ve %10'u ‘Sesli duyarak nasıl söylenmesi gerektiğini
öğrenirim.’ şıkkını işaretlemişlerdir (bkz. Tablo 3).
Tablo 3: Bu sözlüklerin size faydaları aşağıdakilerden hangileri olabilir sorusuna alınan yanıtların dağılımı (n=30)
Seçenekler
n
%
a) Kelimenin anlamını öğrenirim.
18
60
a) Kelimenin doğru yazılışını öğrenirim.
6
20
c) Kelime bilgimi geliştirir.
12
40
d) Sesli duyarak nasıl söylenmesi gerektiğini öğrenirim.
3
10
e) Konuşma becerimi geliştirir.
3
10
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Tablo 4: Sözlük kullanımında karşılaştığınız zorluklar nelerdir şeklindeki 5. soruya alınan yanıtların dağılımı (n=30)
Seçenekler
n
%
a) Düzensiz fiillerin köklerinin değişmesi
3
10
b) Kısaltmaları anlamama
6
20
c) Çevrimiçi kullanım zorunluluğu
12
40
d) Site tasarımı
1
03
e) Klavye uyumsuzluğu
3
10

Anket uygulanan öğrenciler sözlük kullanımında en çok karşılaştıkları zorluk olarak ‘çevrimiçi kullanım
zorunluluğunu’ göstermişlerdir. Öğrenciler 5. soruya cevap verirken bazı yerlerde veya şartlarda internet
bağlantısına sahip olunamaması nedeniyle internetteki sözlüklere erişmenin mümkün olmadığını
belirtmiştir. Diğer bir sorun ise öğrencilerin internetteki sözlük sitelerindeki kısaltmaların anlamını
bilmemeleridir. Basılı sözlüklere oranla çevrimiçi sözlüklerde daha farklı ve daha çok sayıda kısaltmaların
bulunması öğrencilerin çevrimiçi sözlükleri kullanırken zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Öğrencilerin
%10'u klavye uyumsuzluğunu bir sorun olarak görürken, 3 öğrenci (%10) düzensiz fiillerin farklı
zamanlarda köklerinde değişiklikler olmasına rağmen bunların sözlüklerde sadece çekimlenmemiş
mastar hallerinin verilmiş olmasını bir sorun olarak göstermiştir. Bir öğrenci ise (%3) sitenin tasarımının
sitenin kullanımında zorluklar yarattığını belirtmiştir.
Sözlük kullanımının kolaylaştırılması ve etkin kullanımın sağlanabilmesi için önerileriniz nelerdir
şeklindeki 6. soruya öğrenciler birbirinden farklı cevaplar vermiştir. Şöyle ki;
Öğrenciler sözlük uygulamalarını akıllı telefonlarına indirerek kullanmalılar. (Ö1)
Kelimelerin karşılıkları İngilizce de verilmeli ve bu yolla akılda kalıcılığı arttırılmalıdır. (Ö2)
Cümleleri arama kolaylığı sağlanmalıdır. (Ö3)
Klavye uyumsuzluğu giderilmelidir. (Ö4)
Hedef kitleye ve amaca uygun sözlük seçilmelidir. (Ö5)

Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü üçüncü sınıf Almanca öğrencilerinin
çevrimiçi sözlükleri kullanma alışkanlıkları belirlenmeye çalışılmış, veriler öğrencilerin internet
ortamındaki yabancı dil sözlüklerin yararlı olduğunu düşündüklerini, ancak bu sözlükleri nasıl
kullanacaklarını tam bilemediklerini ve amaca en uygun sözlükleri seçmede deneyimli olmadıklarını, bir
kelimenin anlamını vermek yanı sıra çok sayıda farklı hizmetler sunan Deutsch-Türkisch Wörterbuch
/‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve DasSözlük/‘dassozluk.com’ adlı sözlüklerden pek de haberdar
olmadıklarını açıkça ortaya koymuştur. Otuz öğrenciye uygulanmış olan anket sonucunda öğrencilerin
çevrimiçi sözlüklerin çoğunu tanımadıkları görülmüştür. Veriler öğrencilerin çoğunlukla bir kelimenin
anlamını öğrenmek için sözlük kullandıklarını ortaya koymuştur. Öğrenciler sözlüklerin kullanımı
sırasında bazı zorluklar ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Şöyle ki;





bazı kelimelerin köklerinin değişmesine rağmen sadece çekimlenmemiş mastar hallerinin verilmesi
sözlüklerdeki kısaltmaların anlaşılamaması,
site tasarımlarının kolay anlaşılır olmaması
dijital ortamdaki sözlüklerin kullanılabilmesi için mutlaka çevrimiçi olma zorunluluğu

Bu çalışma kapsamında uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, çevrimiçi
sözlüklerin bilinçli kullanılmadığı hipotezini doğrulamıştır. Araştırma sonuçları, iki dilli sözlük kullanımı
ihtiyacı doğduğunda öğrencilerin basılı sözlükler yerine basılı sözlüklere oranla daha geniş bilgi ve hizmet
sunan dijital sözlükleri kullanmaları ve ihtiyaca göre en uygun sözlükleri seçebilmeleri ve etkin bir
biçimde kullanabilmeleri için daha hazırlık sınıfından başlayarak lisans eğitimi süresince de öğrencilere
sözlük seçimi ve kullanımı hakkında eğitim verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
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EK
GÖRÜŞME FORMU
Yabancı dil öğrencilerinin yetersiz olduğu konuların başında sözlük kullanımı gelmektedir. Bu nedenle Almanca
öğrenen, Almancayı sözlü ve yazılı iletişimde kullanan veya çeviri yapan öğrencilerin internetteki sözlük kullanımları
hakkında bilgi edinebilmek için bu anket hazırlanmıştır. Elde edilecek veriler etik kurallara uyulmak kaydıyla bilimsel
bir çalışmada kullanılacaktır.
Katkınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Aytaç ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN

1.

Aşağıdaki Almanca sözlüklerden hangilerini kullanıyorsunuz?

beluka.de
tr.pons.com
suupso.de
dassozluk.com
Diğer:…....................

2.

Aşağıdaki Almanca sözlüklerini ne sıklıkta kullanıyorsunuz?
Günde
Birkaç
Defa

Günde
Bir
Defa

Haftada
Birkaç
Defa

Haftada
Bir
Defa

Ayda
Birkaç
Defa

Ayda
Bir
Defa

Yılda
Birkaç
Defa

Yılda
Bir
Defa

beluka.de
tr.pons.com
suupso.de
dassozluk.com
Diğer:……….

3.

Kullandığınız sözlüklerden nasıl yararlanıyorsunuz?

4.

Bu sözlüklerin size faydaları aşağıdakilerden hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek tercih edilebilir.)
a) Kelimenin anlamını öğrenirim.
b) Kelimenin doğru yazılışını öğrenirim.
c) Kelime bilgimi geliştirir.
d) Sesli duyarak nasıl söylenmesi gerektiğini öğrenirim.
e) Konuşma becerimi geliştirir.

5.

Sözlük kullanımında karşılaştığınız zorluklar nelerdir? (Birden fazla seçenek tercih edilebilir.)
a) Güçlü / düzensiz eylemlerin değişken kökleri
b) Kısaltmaları anlayamama
c) Çevrimiçi kullanım zorunluluğu
d) Site tasarımı
e) Klavye uyumsuzluğu

6.

Sözlük kullanımının kolaylaştırılarak etkin kullanımının sağlanabilmesi için önerileniz nelerdir?
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DİL, KÜLTÜR VE ÇEVİRİBİLİM
Gonca GÜVEN AKIN
goncaguven@gmail.com
İnsanlık yeryüzünde var olmaya başladığı ilk günden bu yana kendini ifade etme yolları aramıştır. Bunun
en önemli göstergesi olarak da önce sözlü; daha sonrasında ise yazılı iletişim kanalları kullanılmıştır. Bu
gerçekten yola çıkarak çeviri etkinliğinin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Özellikle yazının ilk
olarak ortaya çıktığı zamandan (M.Ö. 3000) itibaren Doğu ile Batı uygarlıkları arasındaki kültürel
iletişimin başlamasına ön ayak olan çeviri faaliyetleri hem birbirine yabancı olan halkları yakınlaştırmış
hem de medeniyetler arası kültürel alışverişi hızlandırmıştır. Çağımızda ise Sosyal Bilimler içerisinde
önemli bir konuma sahip olan kültür olgusu çeviri alanında da kendini göstermeye başlamıştır. Yetmişli
yıllar ile birlikte çeviribilimde ortaya çıkan yeni kuramlar filolojik yaklaşımların öngördüğü kaynak odaklı
yaklaşımdan uzaklaşmış; erek toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak kültür odaklı yaklaşıma yönelmeye
başlamıştır. Öyle ki kültür eksenli bu anlayışa göre çeviri yalnız diller arasında yapılan bir dil aktarımı
değil; aynı zamanda kültürün ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı konumuna yükselmiştir.
Bilindiği üzere çeviri faaliyetleri uzun yıllar dilbilim, karşılaştırmalı edebiyat gibi bilimlerin alt dalı olarak
görülmüş ve bu nedenle bilim dalı olma konusunda kuramsal ve uygulama ilişkisi üzerine sorunlar
yaşamıştır. Çeviribilimin aynı zamanda kültür aktarımında da önemli bir işlevinin olması bu bilim dalını
kültürbilime daha da yaklaştırmıştır. Öyle ki James Holmes’un Çeviribilimin Adı ve Doğası (The Name and
Nature of Translation Studies) adlı bildirisini sunması ile 1970’li yıllara kadar hüküm süren ve çeviriyi
bilim dışı sayan düşünce şekli yerini disiplinlerarası bir alana bırakmıştır.
“Birbirinden ayrı iki tarihsel dönem olarak nitelendirilen modernite ve post modernite arasındaki kırılma
noktasını oluşturan 70’li yıllar gerçekten de sanatsal estetik ve kültür üzerine yaşanan tartışmalardan
toplumla ilgili kuramsal çözümlemelere ve bilim felsefesindeki paradigma dönüşümlerine kadar oldukça
geniş bir alanı kapsamaktadır” (Selçuk, 2011: 3878). İşte bu kırılma Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında
olduğu gibi çeviribilimi de yakından etkilemiştir. Bu dönemde James Holmes, Lawrence Venuti, Hans J.
Vermeer, Susan Bassnett, Andre Lefevere gibi çevriyi kültür ekseninde değerlendiren çeviribilimciler
alanı dilbilimin ortaya koyduğu nesnellik olgusundan çıkartıp kültürel alt yapı üzerine kurmuşlardır.
Böylece metinden kültüre geçiş ile çeviri çalışmalarının odak noktasında erek yazın metinleri yer almaya
başlamıştır. Diğer bir deyişle artık “çeviri, hedef kültürün ve o kültürdeki çeşitli gruplarının beklentilerine
ve isteklerine yanıt verecek şekilde yeniden biçimlenmiştir” (Aksoy, 2000: 53).
Geçmişe baktığımızda dilbilimsel anlayış içerisinde sıkışıp kalmış olan çeviri çalışmalarında ne aktarım
yapılan (erek) kültür ne de hedef kitlenin önemi söz konusu idi (Bkz. Şimşek, 2013: 258). Dilbilimciler için
sadece dilsel bir aktarım olarak görülen çeviri alanının daha sonraları Holmes, Hermans, Venuti, Vermeer
gibi çeviribilimciler sayesinde zamanla kendi özerkliğini kazanması alanın bilim olma yolunda önemli bir
aşama kaydettiğini gösterir (Bkz. Aksoy, 2000: 52). Başka bir deyişle; “çeviriye sadece yüzeysel yapı ve
metiniçi ilişkileri çözmek amaçlı yaklaşan dilbilim” (Yazıcı, 2005: 76); yerini yukarıda bahsettiğimiz isimler
yanında Gideon Toury, Hans Hönig, Paul Kussmaul, Mary Snell-Hornby, Erich Prunc, Katharina Reiss gibi
çeviribilimcilerin kültür odaklı incelenmelerine bırakmıştır. Yine Hans J. Vermeer’in Skopos kuramı, Justa
Holz-Mänttäri’nin çeviri eylemi kuramı ve Itamar Even-Zohar’ın çoğul dizge kuramı kültür odaklı
çalışmaların öncüleri olarak tanımlanabilir (Bkz. Şimşek, 2013: 260).
Her alanda olduğu gibi çeviri alanında da kültürel farlılıklar ve toplumun benimsediği değerler, çeviri
metinlerini etkileyebilmektedir. Çeviri eğitiminin yetmişli yıllarda Batı ve Doğuda farklı bir gelişim çizgisi
izlenmesi bunun en iyi kanıtıdır (Pym, 1998: 34-35; akt. Yücel, 2007: 147). Bu bağlamda Vermeer kültürü
“bir toplumun ya da bireyin sergilediği davranışları yönlendiren normların, uzlaşımların ve kanıların
(değer hükümlerinin) bütünüdür.” şeklinde tanımlar (Vermeer, 1986: II vd, çev. Ekeman, 2008: 42).
Buradan hareketle devingen bir yapıya sahip olan kültür kavramı toplumları değiştirebildiği gibi sosyal
bilim dallarını da etkileyebilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz üzere yetmişli yılların kültürel değişimi ve
bu bağlamda çeviribilimde ortaya çıkan yeni kuramlar filolojik yaklaşımların öngördüğü kaynak metnin
dokunulmazlığı konusundaki eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda yeni kuramların doğuşu
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ile çeviri artık erek kültür için oluşturulan bir etkinlik olarak görülmeli ve bu nedenle çeviribilimin
inceleme alanı da çeviri metinleri olmalıdır. Diğer bir deyişle “erek kültürü kaynak kültür için üretilmiş
metin ilgilendirmez, erek kültür metni çevirisi üzerinden alımlar” (Eruz, 25.11.2014). Çeviriyi erek
kültürdeki bağlamı içinde inceleyen ve ilk toplumsal dilbilim kuramcılarından Edward Sapir ve öğrencisi
Benjamin Lee Whorf’un ileri sürdükleri hipotezlerine göre farklı dillerde konuşan insanların dünyayı farklı
algıladıkları ve farklı düşündükleridir. Bu hipotezin dayandığı iki temel prensip ise şu şekildedir: Birincisi
“dilbilimci determinizm” olarak da bilinir: Bu prensip dilin düşünme şeklimizi belirlediğini bildirir. İkincisi
ise “dilbilimci görecelik” olarak bilinen ve bir dilde düğümlenen ayrımların herhangi bir diğer dilde
bulunmadığıdır (a.g.e., 60).
Dilbilimsel görelilik hipotezi (Linguistic Determinism) olarak da bilinen ve Sapir–Whorf hipotezi olarak
tanınan bu hipotez Humboldt’un çok daha önceleri ileri sürdüğü ve “hipoteze göre bir anadilde bulunan
sözcüksel yapıların tümü bireylerin dünyaya bakış açılarını ve görüşlerini şekillendirir” savına
dayanmaktadır (Güven, 2012: 56).
Yukarıda değindiğimiz bu iki prensibi İspanyol çevirmen ve yazar Raquel de Pedro da şu şekilde özetler:
“Sapir ve Whorf’a göre her dil; o dili konuşanların dünyayı algılayış ve yorumlayış biçimidir ve bu
hipotezin kabulü şunları gerektirir:
a. Her dil topluluğunda o topluluğa özgü terimler vardır.
b. İki veya daha fazla dil topluluğunda ortak kavramlar vardır, fakat bu ortak kavramlar
her dilde farklı yan anlamlara sahiptir.
c. Her dil topluluğu gerçekliği kendi dil kodlarına göre, farklı bir biçimde yapılandırır”
(Pedro, 1999: 553; çev. Kurt, 2012: 613).
Sapir ve Whorf, hipotezlerinde elbette metnin çevrilebilirliğinin imkânsız olduğunu söylememektedirler.
Sadece çeviri sürecinde yukarıda değinilen hususların da göz önünde bulundurulmasından yana
olmuşlardır.
Dilbilimsel görelilik hipotezinde yer alan bir diğer kavram da “dil içi dünya görüşü” dür (intralingual
world view). Whorf’un ortaya attığı ve “temelde insanların dünyayı içinde yaşadıkları topluma göre
gördükleri” (Yazıcı, 2005: 70) anlamına gelen bu kavram tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Öyle ki;
her dili kendine has toplumsal bir olgu olarak görürsek bu dilin ekinsel (kültürel) bağlamda da ele
alınması gerekir. İşte bu noktada Sapir ve Whorf bizi çeviride iki önemli sorunsala götürür ve bunlar
“çevrilebilirlik” , “çevrilemezlik” kavramlarıdır.
Sapir ve Whorf’un dili üretken bir yapı olarak toplumla ilişkilendirmesi Humboldt’un görüşlerini akla
getirir. “Her dilde özel bir dünya görüşü vardır” (İmer, 1987:213) diyen Wilhelm von Humboldt
“insanların dünyayı olduğu gibi değil anadillerinin sunduğu biçimde gördüğünü” savunur (Yazıcı, 2005:
70). Böylesi bir düşünce elbette akıllara başka bir dilde iletişim kurulamayacağını getirebilir. Başka bir
deyişle “çevrilemezlik” kavramını gündeme taşıyabilir. Fakat ana dilde de olsa Humboldt’un dili devingen
ve üretken olarak görmesi çeviri alanına olduğu kadar toplumsal dilbilimin oluşumuna da katkı
sağlamıştır (a.g.e., 70).
Çevrilebilirlik (translatability) ve çevrilemezlik (untranslatability) kavramlarının içeriğine bakacak olursak
bu konuda çeviribilimcilerin farklı görüşlere sahip olduklarını görürüz. Metnin çevrilebilirliği üzerine
görüşleri ile adından söz ettiren Walter Benjamin “Çevirmenin Görevi” (The Task of The Translator)
başlıklı makalesinde bu konuyla ilgili olarak: “çevirmenin görevinin başka bir dilin etkisi altındaki saf dili
kendi dilinde serbest bırakmak; metni yeniden yaratırken herhangi bir çalışmaya hapsolmuş dili
özgürleştirmektir” (Pedro, 1999: 553; çev. Kurt, 2012: 614) der.
Benjamin’in metnin çevrilebilirliği üzerine düşüncelerinin Esra Akcan’ın “Çeviri’de Modern Olan” adlı
çalışmasında da yer aldığını görürüz. Akcan burada Benjamin ile yapısalcılık sonrası görüşleri ile öne
çıkan Jaques Derrida’yı karşılaştırır ve onların görüşlerini iki temel üzerine oturtur: Derrida’ya göre
metnin çevrilemezliği Babil Kulesi mitine benzetilebilir. Evrensel dilin dillerin çeşitlendirilmesiyle
parçalanmış olması, insanoğluna cezadır. Çeviri de, bu tamamlanmamışlığın ve eksik kalmışlığın bir
sonucudur ve aynı dil içinde dahi, anlamı sabitlemek mümkün değilken, anlamın başka bir dile
problemsiz bir biçimde çevrilmesi mümkün değildir. Benjamin’e göre ise, çeviri özgün metnin hayatta
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kalması için gereklidir ve çevirinin yapılabiliyor olması diller arasında bir yakınlık olduğunu
göstermektedir. (Akcan, 2009:15; Akt. Baydan 2011: 139). Buradan hareketle; Derrida’nın diller
arasındaki farklılığı öne çıkarak çevirinin imkânsızlığına işaret ederken; Benjamin’in tüm dillerin uyumlu
olabileceğine, hepsinin paylaşabileceği ortak bir çerçevenin mümkün olduğuna değindiğini görürüz.
“Çevrilemezlik” konusunda John Catford’un da görüşlerine yer vermek gerekir. O, bu konuya ilişkin iki
ayrımdan bahseder. Bunlardan birincisi dilbilimsel diğeri ise ekinsel (kültürel) çevrilemezliktir.
Dilbilimsel çevrilemezlik kaynak dile özgü dilsel öğelerin erek dilde bulunmamasından kaynaklanır.
“Örneğin muğlaklık, söz oyunları gibi olguların çevrilen dilde olmayışı çeviride sorunlara yol açmaktadır”
(Pedro, 1999: 553; çev. Kurt, 2012: 617). Ekinsel (kültürel) çevrilemezlik ise işlevsel olarak kaynak dile
özgü kültürel öğelerin hedef kültürde olmamasıdır. (a.g.e, 617). Örneğin; Türkçede yer alan “hoş bulduk,
geçmiş olsun” gibi ifadelerin İngilizcede tam bir karşılığının olmayışı ekinsel çevrilemezliğe örnek olarak
verilebilir. Yine akrabalık bağlarını göstermek için kullanılan bazı kelimelerin (elti, bacanak, yenge… vb.)
İngilizcede olmaması çeviriyi sınırlandıran unsurlardandır.
Ne var ki Catford’un öne sürdüğü çevrilemezlik olgusu göstergebilimin dilbilimsel yaklaşımıyla
çürütülmeye çalışılmıştır. “Ödünçleme” (loaning-borrowing) adı altında öne sürülen bu yeni kavram ile
özellikle kültürel çevrilemezlik olgusu yıkılmaya çalışılmıştır. Örneğin; İngilizcede yer alan “desktop”
kelimesinin Türkçeye “masaüstü” olarak çevrilmiş olması güzel bir ödünçleme örneğidir. Yine aynı şey
“honeymoon” kelimesinin dilimize “balayı” şeklinde çevrilmiş olması için de geçerlidir.
Yirminci yüzyılda çeviri anlayışının gelişmesiyle çevrilebilirlik/ çevrilemezlik kavramları üzerine yapılan
tartışmaların büyük ölçüde sona erdiği görülmektedir.
Öyle ki; günümüz çevirmenlerinin
karşılaşabildikleri ve çevrilemez özellikte gördükleri kavramlar için başvurabilecekleri başka yöntemler de
olduğu bir gerçektir (Yazıcı, 2005: 72). Bunlar sırası ile yerelleştirme ve yabancılaştırma stratejileridir.
Antik çağdan bu yana çeviribilim içerisinde önemli bir yere sahip olan yerelleştirme (domestication,
localization) ve yabancılaştırma (foreignization) stratejilerine kuramsal anlamda ilk olarak 1813 yılında
Friedrich Schleiermacher’in değindiğini görürüz. “Yazarı okura, ya da okuru yazara götürmek” diye
tanımladığı bu iki stratejide Schleiermacher çeviriyi iki kültür arasındaki farklar üzerine temellendirir. Bu
anlamda kaynak odaklı çeviri yaklaşımını savunan Schleiermacher kültürel unsurları bir kenarda bırakan
ve kaynak metnin çevirisinde sadakati öne çıkaran yaklaşımı ile kültür eksenli çeviri kuramının karşısında
yer alır. Fakat onun çeviri ediniminde yorumlama ve anlama yetilerine verdiği önem çeviribilime getirdiği
katkı olarak da gösterilebilir.
Schleiermacher’den yıllar sonra, 1995 yılında yayımladığı Çevirmenin Görünmezliği (The Translator’s
Invisibility) adlı yazısı yanında Lawrence Venuti’nin de ayrıntılı ve kuramsal anlamda bu stratejilere yer
verdiğini görürüz. Venuti “kaynak metni, erek dilin normlarına uygun olarak ve akıcı bir biçimde çevirmek
olarak tanımladığı ‘”yerelleştirme” stratejisini; kaynak metnin bazı yabancı unsurlarını tutarak erek dilin
normlarını zorlayan bir biçimde çevirmek olan “yabancılaştırma” kavramının karşısına koyar” (Berk,
2001: 49). Yine, çeviribilimin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra kültürel ve politik olguları da içine
almaya başlaması; Venuti’nin bir diğer kitabı olan Çeviri Skandalları’nda da (The Scandals of Translation:
Towards an Ethics of Difference) yer alır. Eserde “yerelleştirme” ve “yabancılaştırma” stratejilerini
örnekleri ile açıklamaya çalışan Venuti; politik gücü nedeniyle yerelleştirme stratejisinin karşısında yer
alır. Venuti’nin “yerelleştirme” konusundaki mesafeli duruşunu Berk (2001) şu şekilde özetler:
“Yerelleştirme stratejisinin antik Roma’dan beri kullanıldığı bilinmektedir. Latin çevirmenler,
sadece kaynak kültüre özgü işaretleri silmekle kalmamış, Roma kültürüne eklemeler yaparak
ve Yunan şairlerin adlarını kendilerininkiyle değiştirerek çevirilere aslen Latince yazılmış
süsü vermişlerdir. Yerelleştirme stratejisi modern öncesi çağlardan başlayarak, özellikle
Fransız ve İngiliz gibi baskın kültürlerde de kullanılmıştır. Lawrence Venuti, ayrıntılarıyla
yerelleştirmenin, Anglo-Amerikan kültürde, …saldırgan bir biçimde tek dilli, yabancıyı kabul
etmeyen, yabancı metinleri görünmez bir şekilde İngiliz dilinin değerleriyle donatan ve
okuyuculara kendi kültürlerini bir başka kültürde tanıyarak narsis bir deneyim sağlayan akıcı
çevirilere alışkın” olmaları yüzünden egemen bir çeviri stratejisi olarak kullanıldığını
göstermiştir.”
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Görüldüğü üzere Venuti ideolojik açıdan malzeme olabilecek yerelleştirme stratejisinin karşısındadır.
Yabancılaştırma stratejisini savunmasının sebebi ise; erek metin dizgesinin, farklı öğelerin katılımıyla
zenginleşeceğini düşünmesidir.
Özetle Venuti’ye göre, çeviri “…. erek dizgenin erek kültürdeki tarihsel olaylara ve toplumsal konumlara
bağlı unsurların, değerlerini, inançları ve temsil biçimlerini ortaya çıkardığı için her zaman ideolojiktir.
Erek kültürün çıkarlarına hizmet eden bir çeviri, erek metnin dilsel ve kültürel farklılıkları için ideolojik bir
karardır” (Yazıcıoğlu, 2003: 151).
Çeviri, genellikle sanıldığından çok daha fazla karmaşık, açıklanması güç, bilmece gibi bir olgudur.
Kültürler arası bir bilgi dönüştürme olayı olduğu için, dilden dile kuru bir bilgi ya da anlam aktarımı olarak
nitelendirilmesi yanlış olur (Bkz. Demirezen, 1990: 115). Bu nedenledir ki iki dil arasında yapılan çeviride
sözcüksel, sessel, sözdizimsel kayıpların olması kaçınılmazdır. Özellikle eşdeğer sözcüklerin
bulunamaması belki de çeviride kayıp sorunsalının en önemli noktasını oluşturmaktadır.
İngilizcede yer alan zengin kelime dağarcığını düşünecek olursak Türkçeye çevirme konusunda oldukça
fazla sorun yaşandığı görülür. Örneğin; İngilizcede farklı spor dallarının oynandığı yer için “(golf) course,
(tennis) court, (football) pitch, (baseball) stadium, (hockey) rink” gibi kelimeler kullanılırken bunların
karşılığında Türkçede kullanılabilecek “saha” dışında fazla bir kelime bulamayız. Yine “Fransızca “sen”
anlamına gelen “tu” zamirinin İngilizcede “you” olarak çevrilmesi “sen” mi yoksa “siz” mi anlamına
geldiği konusunda çevirmeni sıkıntıya sokabilmektedir” (Hatim ve Munday, 2004: 31). Buradan
hareketle; iki dil arasındaki farklılıklar elbette çeviride eşdeğerliliği yakalamayı zorlaştırabilmektedir ama
her ne kadar çeviride kayıplar sorunu kaçınılmazdır desek de çevirmenin görevi kaynak metinden fazla
uzaklaşmadan olabildiğince güvenilir, yeterli ve doğru çeviri yapmak olmalıdır. Ancak bu şekilde çeviri ile
iki farklı kültürü birbirine yaklaştırmak mümkün olabilecektir (Bkz. Demirezen, 1990: 115).
Çeviri alanında kayıp sorununu dilbilimsel açıdan açıklamaya çalışan bir diğer isim de Eugene Nida’dır.
1960’lı yıllarda ortaya koyduğu kaynak metne dayalı “biçemsel eşdeğerlik” ve erek kültüre yönelik olan
“devingen eşdeğerlik” kavramları ile Nida “dilin yüzeysel düzeneğini çözüp derin anlama inerek erek
metnin yüzeysel yapısına ulaşmayı hedeflemiştir” (Yazıcı, 2005: 82).
Nida’nın kuramını belli normlarda kuramsallaştıramaması eleştirilere neden olsa da erek ekini göz önüne
alması ve devingenliği çeviri sürecine katması açısından önemli bir isimdir. Nitekim “yaptığı
tanımlamalardaki eksiklikler, zamansal ve ekinsel farklılıklar yanı sıra metinselliği de içine alan çeviri
kavramlarıyla kimi zaman çelişir. Örneğin, günümüz okurunu göz önüne alarak devingen eşdeğerliği
sağlanmak uğruna epik türdeki Homeros çevirilerinin düzyazı olarak çevrilmesi zamansal ve ekinsel
farklılıklar kadar erek metnin biçimsel özellikleri açısından da çeviride kayba yol açar” (a.g.e., 82).
Aksoy (2000) “çeviriler bir boşluk içinde üretilemez; çeviri hem özgün metnin dilbilimsel verilerinin iz
düşümü, hem de çevrildiği kültürün unsurları ve beklentilerinin izlerini taşıyan bir üründür” der. Buradan
hareketle çevirinin hedef kültürün ve o kültürdeki çeşitli grupların beklentilerine ve isteklerine yanıt
verecek bir şekilde biçimlendirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Öyle ki; çeviri, çeviri sürecini yönlendiren
koşullar içinde oluşur. Kültürün çeviriden çeşitli beklentileri vardır ve bu beklentiler, çevrilecek olan
metnin konumu ile de ilintilidir.
Sonuç olarak tarihsel süreçte yaşanan kültürel dönüşümler ve sosyal bilimler alanında yaşanan
gelişmeler hem kültürbilim dalını hem de çeviribilimi derinden etkilemiştir. Çeviride geleneksel, dilbilimci
kuramsal bakış açıları, kültürel dönüşüm etkisiyle, bambaşka bir yöne kaymıştır. Böylelikle çeviri artık
dilsel bir aktarım olmaktan çıkıp, içerisinde toplumsal ve kültürel öğeleri barındıran disiplinlerarası bir
bilim dalına dönüşmüştür.
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ÖZET
Dil ile kültür arasındaki güçlü bağ pek çok dil eğitimi bilim çalışmasının odak noktasını oluşturmuş, bazı çalışmalarda
yabancı dil eğitim ve öğretim sürecinde dil ve kültür etkileşimi konusu birbirinden oldukça farklı bakış açıları ile ele
alınırken, bazı araştırmalarda öğrencilerin bir dili öğrenirken dil ile kültür arasındaki güçlü ve gerçek bağı anlama ve
öğrenebilmesi için öğretim materyallerinin çeşitli ‘kültürel öğeler’i içermesinin son derece önemli olduğu
düşüncesinden hareketle çeşitli ölçütler doğrultusunda yabancı dil ders kitapları incelenmiş ve ilgili öğretim
materyallerinde kültürel öğelere ne ölçüde ve nasıl yer verildiğine bakılmış, bazı bilim insanları ders
materyallerindeki kültürel öğeleri bilimsel bir çerçeve içerisinde inceleyebilmek için ölçek geliştirirken, bazıları ise
Ekmekçi (2014) gibi oldukça spesifik çalışmalar yaparak farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin İngilizce
öğretim materyallerindeki kültürel öğelere ilişkin tepkilerini belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışmada daha önce
Ekmekçi'nin (2014) çalışmalarında kullanmış olduğu 18 maddeden oluşan beşli likert ölçeği uygulanmak suretiyle
ortaöğretim öğrencilerinin Schritt für Schritt Deutsch A.1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki hedef dil kültür
öğelerine ilişkin tepkilerinin belirlenmesi amaçlanmış, milli kültür öğelerinin yabancı dil ders kitaplarında bulunup
bulunmaması gerektiği sorusuna cevap aranmıştır. Veriler 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tekirdağ’da bulunan
Özel Aden Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yukarıda sözü edilen ölçeğin uygulanması
suretiyle elde edilmiştir. 60 katılımcıdan elde edilen veriler ilk önce tablolara işlenerek daha sonra pasta grafikler
yardımı ile görselleştirilmiş ve betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın
sonucunda öğrencilerin Ekmekçi'nin (2014) çalışmasındaki sonucun aksine Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim
A.1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabında hedef dil kültürel öğelere çok az yer verildiği görüşünde oldukları ve
öğrendikleri dilin konuşulduğu ülkenin kültürünü merak ettikleri için hedef dil kültürel öğelere öğretim
materyallerinde daha fazla yer verilmesi gerektiği görüşünde oldukları ve Almanca ders kitaplarındaki kültürel
öğelerin ortaöğretim öğrencilerine daha uygun, gerçekçi ve motive edici özellikte olması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 düzeyi Almanca kitabı, dil, kültürel öğeler, öğrenci
tepkileri
ABSTRACT
The Investigation of Secondary School Students’ Attitudes Towards Cultural Components in the Course Book
“Schritt Für Schritt A1.1”. The strong relationship between language and culture has been main focus of several
scientific research. In some studies, the relationship between language and culture in the process of foreign
language teaching has been investigated through various points of view. Other studies have centered the idea of
including crucial cultural elements in the materials to teach students the relationship between language and
culture. In this respect, they have examined foreign language teaching course books in accordance with various
criteria and tried to find out to what extent those cultural elements were included in teaching materials. Some
researchers have developed scales to investigate cultural elements in teaching materials more scientifically. On the
other side, some of them, like Ekmekçi (2014), have conducted specific studies and tried to reveal university
students’ attitudes towards cultural components in English language teaching materials. In this study, with its 18
items, a five point Likert scale, which was previously used in the studies of Ekmekçi (2014), was applied and
secondary school students’ attitudes towards cultural components of target language in the course book “Schritt
für Schritt Deutsch A.1.1” were aimed to be investigated. At the same time, the question of whether cultural
components need to be included in language teaching course books was discussed. The data was collected through
th
th
the scale presented above during the academic years of 2016-2017. The scale was applied to the 9 and 10 grade
students at Private Aden Anatolian High School in Tekirdağ. The data collected from 60 students was presented as
tables, visualized as pie charts and interpreted via method of descriptive analysis. According to the results of the
study, unlike the findings of Ekmekçi (2014), the students revealed that cultural components were slightly included
in the course book “Schritt für Schritt Deutsch A.1.1”. They also reflected that those components need to be
included more as they desire to learn the culture of the target language. Furthermore, the study suggests the idea
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that cultural components should be presented in a style which is more realistic, motivating and appropriate for the
target students.
Keywords: Schritt für Schritt Deutsch Secondary Level A1.1 German Course Book, Language, Cultural Components, Students’
Attitudes

Giriş
Dil eğitim öğretim faaliyetlerine bakıldığında veya bir yabancı dili öğretme, öğrenme, ölçme ve
değerlendirmeye ilişkin araştırmalar ve yayınlar ile ilgili literatür taraması yapıldığında, “Dil kültürün
aynasıdır.”, “Bir milletin diline bakılarak o milletin kültürü incelenebilir.”, “Kültürde olan her şey dilde
karşılığını bulur.”, “Dil ve kültür kavramları birbirlerini destekleyici niteliktedir.” ve “Kültürün gelişmesiyle
dil, dilin gelişmesiyle kültür gelişir.” gibi çok sayıda sık sık tekrarlanan söylemlere rastlamak mümkündür.
Nitekim dil ile kültür arasındaki bu güçlü bağ pek çok dil eğitimi bilim çalışmasının odak noktasını
oluşturmuş, bazı çalışmalarda yabancı dil eğitim ve öğretim sürecinde dil ve kültür etkileşimi konusu
birbirinden oldukça farklı bakış açıları ile ele alınırken, bazı araştırmacılar öğrencilerin bir dili öğrenirken
dil ile kültür arasındaki güçlü ve gerçek bağı anlaması ve öğrenebilmesi için öğretim materyallerinin
çeşitli kültürel öğeleri içermesinin son derece önemli olduğu düşüncesinden hareketle çeşitli ölçütler
doğrultusunda yabancı dil ders kitapları incelenmiş ve ilgili öğretim materyallerinde kültürel öğelere ne
ölçüde ve nasıl yer verildiğine bakmış (Bkz. Çelik ve Erbay, 2013; Genç, 2004; Koçak, 2014; Maden ve
Çarıkçı, 2017; Saraç ve Arıkan, 2010), Arıkan ve Saraç (2010) gibi bazı bilim insanları ders
materyallerindeki kültürel öğeleri bilimsel bir çerçeve içerisinde inceleyebilmek için ölçek geliştirirken,
bazıları ise Ekmekçi (2014) gibi oldukça spesifik çalışmalar yaparak farklı bölümlerde okuyan üniversite
öğrencilerinin İngilizce öğretim materyallerindeki kültürel öğelere ilişkin tepkilerini belirlemeye çalışmış,
gruplar arasında anlamlı farklar olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan literatür
taraması Ekmekçi'nin (2014) yapmış olduğu benzer bir araştırmanın daha başka kurumlardaki
öğrencilere görüş sormak suretiyle Almancayı yabancı dil olarak öğretmeyi hedefleyen Türkiye’de
basılmış Almanca ders kitapları ile ilgili yapılmadığını ortaya koymuştur.
Bu çalışma ile Ekmekçi'nin (2014) çalışmalarında kullanmış oldukları 18 maddeden oluşan beşli likert
ölçeğini ortaöğretim kurumlarında Almanca öğrenen öğrencilere uygulamak suretiyle “Schritt für Schritt
Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki” hedef dil kültür öğelerine ilişkin tepkilerinin
belirlenmesi ve milli kültür öğelerinin yabancı dil ders kitaplarında bulunup bulunmaması gerektiği
sorusuna cevap aranmıştır. Schritt für Schritt Deutsch Schülerbuch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca
Ders Kitabı bir araştırma1 kapsamında daha önce Maden ve Kula (2017) tarafından incelenip içerdiği

1

Maden ve Kula (2017) Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabının Kültürlerarasılık
Bağlamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi başlıklı çalışmalarında ders materyaline ilişkin çok sayıda veri elde etmişlerdir.
Şöyle ki; Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabının Milli Eğitim bakanlığı tarafından 20162017 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle devlet okullarında orta öğretim kademesinin 9. ve 10. sınıflarında ders kitabı olarak
okutulması kabul edilmiştir. Ata Yayıncılık tarafından Özgün Matbaacılıkta 2016 yılında basılmış olan kitabın yazarı Nuran
Öztürk Çelen’dir ve Schritt für Schritt Deutsch Schülerbuch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabı, Schritt für Schritt
Deutsch Arbeitsbuch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Çalışma Kitabı, Schritt für Schritt Deutsch Schülerbuch Ortaöğretim
A1.1 Düzeyi Öğretmen Kılavuzu Kitabı ve bir adet CD'den oluşmaktadır. Schritt für Schritt Deutsch Schülerbuch Ortaöğretim
A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabı 128 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta 8 adet ana konu yer almaktadır (1 Themenkreis: Ich und
meine Kontakte, 2 Themenkreis: Schule und Unterricht, 3 Themenkreis: Persönlichkeiten und Eigenschaften, 4 Themenkreis:
Ernährung und Gesundheit, 5 Themenkreis: Die Jugendlichen, 6 Themenkreis: Gesund und Munter mit Sport, 7 Themenkreis:
Natur und Mensch ve 8 Themenkreis: Reisen). Her ana başlık altında 3 ünite olmak üzere 24 ünite bulunmaktadır. Kitabın ilk
sayfasında kitapla ilgili genel bilgiler, ardından İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi
bulunmaktadır. Daha sonraki sayfada kitap süresince kullanılan sembollerin ne anlama geldiği Türkçe ve Almanca olarak
verilmiş, ardından kitapta yer alan ana başlıklar ve alt başlıklar sıralanmıştır. Her ana ünitenin başında ve tüm sayfalar süresince
içeriği destekleyici resimler bulunmakta, her ana konu ayrı bir renk ile temsil edilmekte, ilgili renkteki bir şerit ile üniteler
süresince sayfaların üst kısmında yer almaktadır. Her ana konunun sonunda öğrencilerin konuları ne ölçüde öğrendiklerini
kontrol edip kendi kendilerini değerlendirebilecekleri çoktan seçmeli testlerin bulunduğu bölümlere yer verilmiştir. Kitabın
sonunda kitap içerisinde işlenmiş olan bütün dilbilgisi konularının tekrar edildiği bir bölüme ve kitap içerisinde geçmiş olan tüm
kelimelerin alfabetik sıralamaya gore Almanca olan bir listeye yer verilmiştir. Kitabın en son sayfasında Almanya’nın
eyaletlerinin ve üzerlerinde eyaletlere ait olan armaların ve bayrakların bulunduğu bir Almanya haritası vardır. Kitaptaki konu
anlatımları öğrenci seviyesine uygundur ve basitten zora doğru bir sıralama vardır ve dinleme, yazma, konuşma gibi bölümlerle
şekillendirilmiştir. Konu anlatımlarında kullanılan dil sadece Almancadır. Daha çok diyalog niteliğindeki metinler kısa ve
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kültürel öğeler bakımından değerlendirildiği için bu çalışmada ayrıca bir kitap inceleme ve değerlendirme
bölümüne yer verilmemiştir.

Yöntem
Veriler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tekirdağ’da bulunan Özel Aden Anadolu Lisesinde 9. ve 10.
sınıfta öğrenim gören toplam 60 öğrenciye Ekmekçi'nin (2014) daha önce çalışmalarında kullanmış
olduğu 18 maddeden oluşan beşli likert ölçeği uygulanmak ve iki adet de açık uçlu soru sormak suretiyle
toplanmıştır. Öğrenciler 18 maddeye ‘Kesinlikle Katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’
ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ şeklindeki şıklardan bir tanesini işaretlemek suretiyle cevap vermişlerdir.
Cevaplandırılmayan soru adedi ise ‘Boş’ hanesine yazılmak suretiyle değerlendirme yapılmıştır. Son iki
soru ise açık uçlu soru olup öğrencilerin kullandıkları kitaplarda kültürel öğeler hakkında kendi
yorumlarını ve düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Sorular Türkçe dilinde sorulmuştur. Veriler önce
tabloya işlenmiş, ardından pasta grafikler ile yüzdelik dilimler halinde görselleştirilerek, betimsel analiz
yöntemi ile yorumlanıp, değerlendirilmiştir.

Bulgular
Bu bölümde Özel Aden Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıflarında okuyan toplam 60 öğrenciden alınan sonuçlar
ilk önce tablolara işlenmiş (Bkz. Tablo 1), ardından her değerin bir toplama yaptığı katkıyı sağlayan pasta
türü grafikler yardımı ile uygulanan beşli likert ölçekte sıralanan 18 adet maddenin her birine
öğrencilerin verdikleri tepkiler yüzdelik dilimler halinde görselleştirilmiştir.

kurgulanmıştır. Ders kitabında konuyu pekiştirici özellik taşıyan ve tüm becerileri bütünleşik bir yöntem ile geliştirmeyi
hedefleyen alıştırmalara ve etkinliklere yer verilmiştir. 96 sayfadan oluşan ve ders kitabında olduğu gibi çok sayıda görseller ile
desteklenmiş olan alıştırma kitabında da ders kitabındaki sıralama doğrultusundaki konu başlıklarıyla ilintili alıştırmalar yer
almıştır. Bu öğretim materyalinde dilbilgisi doğrudan doğruya ve açık olarak verilmemektedir. Ünite içlerinde sayfanın herhangi
bir yerinde yeni dilbilgisi konuları renkli etiketler halinde yansıtılmaktadır. Kitapta sözlü iletişim becerisinin geliştirilmesi
birincil amaç olarak belirlenmiştir. Kitap her konuda öğrencileri hem birbirleriyle hem de sınıf içerisinde sözlü iletişim kurmaya
imkan sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Kitapta yer alan kültür öğelere bakıldığında ise bir taraftan hedef kültüre ait okul ve
eğitim yaşantılarına ve aile kurumuna ait bilgilere ve gündelik yaşam ile ilgili bilgilere yer verildiği, ancak bunun yanı sıra bu
kitapta hemen hemen aynı oranda milli değerlerin de bulunduğu, yer yer Almancanın ana dili olarak konuşulduğu İsviçre ve
Avusturya’ya da çok sınırlı da olsa değinildiği, hatta daha başka ülkelere has bilgilerin verilmesi suretiyle genel bir kültür bilgisi
birikiminin sağlandığı ve en önemlisi sayıca çok olmasa da ‘Kültürlerarasılık’ bağlamında kütürler arasında karşılaştırmayı esas
alan düzenlemelere de gidilmiş olduğu görülmektedir. Bu çalışma sonucunda Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1
Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki hedef dilin konuşulduğu ülkelere has kültürel öğelerin sayılarının çok düşük kaldığı sonucuna
varılmıştır.
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Kitaptaki konular ve içerikler dünya
görüşümle uyumlu.
Kitapta Alman kültürüne ait özel günler
ve isimler dil gelişimime katkı sağlıyor
Kitapta Alman kültürüne ait öğeler
kültürel kaynaşmalara neden oluyor.
Kitapta Alman kültürünü yansıtan
bölümler dil öğrenimimde olumsuz
sonuçlar yaratıyor.
Kitaptaki kültürel öğeler yabancı dil
öğrenen
bir
birey
olarak
gereksinimlerimi karşılıyor.
Kitaptaki kültürel öğeler genellikle
gerçekci.
Kitaptaki kültürel öğeler ilginç ve motive
edici.
Kitaptaki kültürel öğeler hedef kültürle
ilgili önyargılarımı yeniden düşünmemi
sağlıyor.
Kitaptaki
kültürel
öğeler
kendi
kültürümle hedef kültür arasında
gözlem,
analiz,
karşılaştırma
ve
değerlendirme yapmamı sağlıyor.
Kitaptaki okuma parçaları hem Türk
kültürünü hem de Alman kültürünü
yansıtıyor.
Kitaptaki dinleme bölümleri hem Türk
kültürünü hem de Alman kültürünü
yansıtıyor.
Kitaptaki diyaloglar hem Türk kültürünü
hem de Alman kültürünü yansıtıyor.
Kitaptaki diyalog bölümlerinde Türk
kültürü ve Alman kültürü arasında büyük
fark var.
Kitapta sadece Türk kültürüne ait öğeler
kullanılmalı.
Kitapta sadece Alman kültürüne ait
öğeler kullanılmalı.
Kitapta kültüre ait öğeler bulunmamalı,
sadece dilbilgisi bölümleri bulunmalı.
Kitaptaki diyaloglarda geçen ifadeler
Türk kültüründe de aynen kullanılıyor.
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TOPLAM

2

f
24

Kesinlikle
katılmıyorum

Kitapta kültür ile ilgili ifadeler günlük
hayatta kullanabileceğimiz ifadelerdir.

Kararsızım

1

Katılıyorum

Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim
A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki
Kültürel Öğelere İlişkin Maddeler

Kesinlikle
katılıyorum

Soru

Katılmıyorum

Tablo 1: Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi
Almanca Ders Kitabındaki Kültürel Öğelere İlişkin Tepkilerinin Dağılımı (n=60)
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Kitapta kültür ile ilgili ifadeler günlük hayatta kullanabileceğimiz
ifadelerdir.

15%

5%
40%

Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.

22%

Kararsızım.
Katılmıyorum.

18%

Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 1. ‘Kitapta kültür ile ilgili ifadeler günlük hayatta kullanabileceğimiz ifadelerdir’ şeklinde ifade edilmiş olan
birinci maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 1'de “Kitapta kültür ile ilgili ifadeler günlük hayatta kullanabileceğimiz ifadelerdir” şeklinde ifade
edilmiş olan 1. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin dağılımı yüzdelik dilimler olarak gösterilmiştir. Grafik
1'de de görüleceği gibi Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin %40'ı Schritt für
Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki kültür ile ilgili ifadeleri günlük hayatta
kesinlikle kullanabileceklerini, %18'i ise bu söyleme katıldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin beşte biri
kültür ile ilgili ifadeleri günlük hayatta kullanamayacağını ifade etmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin %15'i
bu söyleme katılmadığını, %5'i ise kesinlikle katılmadığını belirtmiştir. Bu tür ifadeleri günlük hayatta
kullanıp kullanamayacağı hususunda kararsız kaldıkların belirtenlerin oranı ise %22'dir.
Kitaptaki konular ve içerikler dünya görüşümle uyumlu.

13%

5%
45%

10%

Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.
Kararsızım.

27%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 2. ‘Kitaptaki konular ve içerikler dünya görüşümle uyumlu.’ şeklinde ifade edilmiş olan 2. maddeye ilişkin
öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 2’de öğrencilerin %72'si Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders
Kitabındaki konuların ve içeriğin kendi dünyaları ile kesinlik uyumlu olduğunu, %10'u kitapta yer alan
konu ve içeriklerin kendi dünya görüşü ile uyumlu olup olmadığı konusunda kararsız olduğunu, %18'i ise
konu ve içeriklerin kendi dünya görüşü ile uyumlu olmadığını belirtmiştir.
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Kitapta Alman kültürüne ait özel günler ve isimler dil gelişimime
katkı sağlıyor.
1%
12%

20%

Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.

25%

Kararsızım.
42%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 3. ‘Kitapta Alman kültürüne ait özel günler ve isimler dil gelişimime katkı sağlıyor.’ şeklinde ifade edilmiş olan
3. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 3 öğrencilerin yarıdan fazlası (%62) kitapta Alman kültürüne ait özel günler ve isimlerin dil
gelişimlerine katkı sağladığını düşündüğünü, dörtte biri ise kitapta Alman kültürüne ait özel günler ve
isimlerin dil gelişimlerine katkı sağlayıp sağlamadığı konusunda kararsız olduğunu belirtmiş, katkı
sağlamadığını düşünenlerin oranın ise beşte birden az olarak tespit edilmiştir.
Kitapta Alman kültürüne ait öğeler kültürel kaynaşmalara neden
oluyor.

12%

15%

Kesinlikle Katılıyorum.
21%

Katılıyorum.
Kararsızım.

40%
12%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 4. ‘Kitapta Alman kültürüne ait öğeler kültürel kaynaşmalara neden oluyor.’ şeklinde ifade edilmiş olan 4.
maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

‘Kitapta Alman kültürüne ait öğeler kültürel kaynaşmalara neden oluyor’ şeklinde ifade edilmiş olan 4.
maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımının yer aldığı Grafik 4'de de
görüleceği gibi öğrencilerin çoğu (%52) Alman kültürüne ait öğelerin kültürel kaynaşmalara yol
açmadığını düşünmekte, %36’sı Alman kültürüne ait öğelerin kültürel kaynaşmalara neden olacağını
düşünmektedir. Bu konuda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise %21'dir.
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Kitapta Alman kültürünü yansıtan bölümler dil öğrenimimde
olumsuz sonuçlar yaratıyor.

18%

22%

Kesinlikle Katılıyorum.
13%

Katılıyorum.
Kararsızım.

29%

Katılmıyorum.

18%

Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 5. ‘Kitapta Alman kültürünü yansıtan bölümler dil öğrenimimde olumsuz sonuçlar yaratıyor’. şeklinde ifade
edilmiş olan 5. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 5’teki veriler, ‘Kitapta Alman kültürünü yansıtan bölümler dil öğrenimimde olumsuz sonuçlar
yaratıyor.’ şeklindeki ifadeye öğrencilerin nerdeyse yarısına yakınının katılmadığını (%47), %18'inin bu
söyleme ilişkin tepki vermede kararsız olduğunu, %40'ının ise Alman kültürünü yansıtan bölümlerin dil
öğrenimine olumsuz katkıları olduğunu düşündüğü göstermiştir.
Kitaptaki kültürel öğeler yabancı dil öğrenen bir birey olarak
gereksinimlerimi karşılıyor.
5% 3% 0%
Kesinlikle Katılıyorum.

20%

Katılıyorum.
72%

Kararsızım.
Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 6. ‘Kitaptaki kültürel öğeler yabancı dil öğrenen bir birey olarak gereksinimlerimi karşılıyor.’ şeklinde ifade
edilmiş olan 6. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 6'da da görüleceği gibi öğrencilerin nerdeyse tamamına yakını (%92) kitaptaki kültürel öğelerin
yabancı dil öğrenen bir birey olarak öğrencilerin gereksinimlerini karşıladığını düşündüğünü belirtmiştir.
Kitaptaki kültürel öğelerin gereksinimleri karşılamadığını düşünenlerin oranı ise %3'tür. Bu söylem
karşısında kararsız olduklarını belirtenlerin oranı ise %5'dir.
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Kitaptaki kültürel öğeler genellikle gerçekçi.

13%

27%

Kesinlikle Katılıyorum.

17%

Katılıyorum.
Kararsızım.

8%

Katılmıyorum.

35%

Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 7. ‘Kitaptaki kültürel öğeler genellikle gerçekçi.’ şeklinde ifade edilmiş olan 7. maddeye ilişkin öğrenci
tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 7'de yer alan verilerden de görüleceği gibi öğrencilerin yarısından fazlası, % 62'si kitaptaki kültürel
öğelerin genellikle gerçekci olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %17'si bu iddiaya katılmadığını,
%13'ü kesinlikle katılmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %8'i ise ‘Kararsızım’ seçeneğini işaretlemiştir.

Kitaptaki kültürel öğeler ilginç ve motive edici.
3%
3%
7%

Kesinlikle Katılıyorum.
23%

64%

Katılıyorum.
Kararsızım.
Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 8. ‘Kitaptaki kültürel öğeler ilginç ve motive edici.’ şeklinde ifade edilmiş olan 8. maddeye ilişkin öğrenci
tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 8'de yer alan verilerden de görüleceği gibi, öğrencilerin çoğu (%87) kitaptaki kültürel öğelerin
ilginç ve motive edici olmadığını belirtmiştir. Kültürel öğelerin ilginç ve motive edici olduğunu
düşünenlerin oranı ise %10'dur. Grafik kararsızların oranının %3 olduğunu göstermektedir.
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Kitaptaki kültürel öğeler hedef kültürle ilgili önyargılarımı
yeniden düşünmemi sağlıyor.
3%
12%

38%

15%

Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.
Kararsızım.
Katılmıyorum.

32%

Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 9. ‘Kitaptaki kültürel öğeler hedef kültürle ilgili önyargılarımı yeniden düşünmemi sağlıyor.’ şeklinde ifade
edilmiş olan 9. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 9'daki veriler, öğrencilerin nerdeyse dörtte üçünün (%70) kitaptaki kültürel öğelerin hedef
kültürle ilgili önyargılarını yeniden düşünmesini sağladığını düşündüklerini göstermiştir. Kitaptaki kültürel
öğelerin öğrencilerin hedef kültürle ilgili önyargıları yeniden düşünmesini sağlamadığını düşünenlerin
oranı ise %15'dir. Bu madde ile ilgili kararsız kalanların oranı ise %15'dir.
Kitaptaki kültürel öğeler kendi kültürümle hedef kültür arasında
gözlem, analiz, karşılaştırma ve değerlendirme yapmamı sağlıyor.

18%

5%

23%

Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.
Kararsızım.

20%
34%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 10. ‘Kitaptaki kültürel öğeler kendi kültürümle hedef kültür arasında gözlem, analiz, karşılaştırma ve
değerlendirme yapmamı sağlıyor.’ şeklinde ifade edilmiş olan 10. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik
dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 10'da da görüleceği gibi öğrencilerin %57'si kitaptaki kültürel öğelerin kendi kültürü ile hedef
kültür arasında gözlem, analiz, karşılaştırma ve değerlendirme yapmasını sağladığını düşünmektedir.
Öğrencilerin beşte biri bu söyleme karşın kararsız kaldığını belirtirken, sadece %23'ü kitaptaki kültürel
öğelerin öğrencilerin kendi kültürü ile hedef kültür arasında gözlem, analiz, karşılaştırma ve
değerlendirme yapmasına olanak sağlamadığını düşündüğünü ifade etmiştir.
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Kitaptaki okuma parçaları hem Türk kültürünü hem de Alman
kültürünü yansıtıyor.

17%

21%

Kesinlikle Katılıyorum.
15%

Katılıyorum.
Kararsızım.

30%

17%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 11. ‘Kitaptaki okuma parçaları hem Türk kültürünü hem de Alman kültürünü yansıtıyor.’ şeklinde ifade
edilmiş olan 11. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 11 öğrencilerin yarısının (%51) kitaptaki okuma parçalarının hem Türk kültürünü hem de Alman
kültürünü yansıtmadığını düşündüğünü göstermektedir. Okuma parçalarının hem Türk hem de Alman
kültürünü yansıttığı kanısında olanların oranı ise %32'dir. Kararsız olanların oranı ise %17'dir.
Kitaptaki dinleme bölümleri hem Türk kültürünü hem de Alman
kültürünü yansıtıyor.

8%

15%

30%

Kesinlikle Katılıyorum.
22%

Katılıyorum.
Kararsızım.

25%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 12. ‘Kitaptaki dinleme bölümleri hem Türk kültürünü hem de Alman kültürünü yansıtıyor.’ şeklinde ifade
edilmiş olan 12. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 12'de de görüldüğü gibi kitaptaki dinleme bölümlerinin hem Türk kültürünü hem de Alman
kültürünü yansıttığını düşünen öğrencilerin oranı (%37) ile bu kanıda olmayan öğrencilerin oranı (%38)
yüzde bir farkla nerdeyse aynıdır. Bu konuda fikir beyan edemeyenlerin ve kararsız kalanların oranı ise
%25'dir.
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Kitaptaki diyaloglar hem Türk kültürünü hem de Alman
kültürünü yansıtıyor.

17%

18%

18%

Kesinlikle Katılıyorum.
17%

Katılıyorum.
Kararsızım.
Katılmıyorum.

30%

Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 13. ‘Kitaptaki diyaloglar hem Türk kültürünü hem de Alman kültürünü yansıtıyor.’ şeklinde ifade edilmiş olan
13. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 13, kitaptaki diyalogların hem Türk kültürünü hem de Alman kültürünü yansıtıp yansıtmadığı
konusunda kararsız kalanların oranının oldukça yüksek olduğunu ve bu oranın %30'larda olduğunu gözler
önüne sermiştir. İki kültürün de diyaloglarda yansıtıldığını düşünen öğrencilerin oranı ile
düşünmeyenlerin oranı ise birebir aynıdır. Bu oran %35'dir.
Kitaptaki diyalog bölümlerinde Türk kültürü ve Alman kültürü
arasında büyük fark var.

25%

27%

Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.
18%

23%
7%

Kararsızım.
Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 14. ‘Kitaptaki diyalog bölümlerinde Türk kültürü ve Alman kültürü arasında büyük fark var’ şeklinde ifade
edilmiş olan 14. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 14, anketi dolduran öğrencilerin yarısının kitaptaki diyalog bölümlerinde Türk kültürü ve Alman
kültürü arasında büyük farkların olmadığını düşündüğünü, fark olduğunu düşünenlerin oranının ise % 43
olduğunu göstermektedir. Diyalog bölümlerinde Türk kültürü ve Alman kültürü arasında büyük farkların
olup olmadığına karar veremeyenlerin oranı ise %7'dir.
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Kitaptaki sadece Türk kültürüne ait öğeler kullanılmalı.
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Kesinlikle Katılıyorum.
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Katılıyorum.
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Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 15. ‘Kitapta sadece Türk kültürüne ait öğeler kullanılmalı’ şeklinde ifade edilmiş olan 15. maddeye ilişkin
öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 15, öğrencilerin yarıdan fazlasının (%59) kitapta sadece Türk kültürüne ait öğelerin kullanılmaması
gerektiği düşüncesinde olduğunu ortaya koymuştur. Sadece Türk kültürüne ait öğelerin kullanılması
gerektiğini düşünen öğrencilerin oranı sadece %19'dur. Kararsızların oranı ise %17'dir.
Kitaptaki sadece Alman kültürüne ait öğeler kullanılmalı.

18%

12%
Kesinlikle Katılıyorum.
23%

27%

Katılıyorum.
Kararsızım.

20%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 16. ‘Kitapta sadece Alman kültürüne ait öğeler kullanılmalı.’ şeklinde ifade edilmiş olan 16. maddeye ilişkin
öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 16 kitapta sadece Alman kültürüne ait öğelerin kullanılması gerektiğini düşünen öğrencilerin
sayısının sadece Alman kültürüne ait öğelerin kullanılmasını uygun bulmayan öğrencilerden daha düşük
olduğunu göstermektedir. Sadece Alman kültürüne ait öğeler kullanılmalı diyenlerin oranı %35 iken,
sadece Alman kültürüne ait öğelerin kullanılmaması gerektiğini düşünenlerin oranı %45'dir. Kararsızların
oranı ise tüm öğrencilerin beşte biri oranındadır (%20).
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Kitapta kültüre ait öğeler bulunmamalı, sadece dilbilgisi
bölümleri bulunmalı.
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Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.
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Kararsızım.
Katılmıyorum.

23%

Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 17. ‘Kitapta kültüre ait öğeler bulunmamalı, sadece dilbilgisi bölümleri bulunmalı.’ şeklinde ifade edilmiş
olan 17. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 17, bir kitapta sadece dilbilgisi konularının olmasını öğrencilerin yarısından fazlasının uygun
bulmadığını (%55) göstermektedir. Kitapta kültüre ait öğeler bulunmamalı, sadece dilbilgisi bölümleri
bulunmalı söylemine katılanların oranı ise %18'dir. Grafik 17'den bu konuda ‘Kararsızım’ seçeneğini
işaretleyenlerin oranının %27 olduğu anlaşılmaktadır.
Kitaptaki diyaloglarda geçen ifadeler Türk kültüründe de aynen
kullanılıyor.

13%

29%

23%

Kesinlikle Katılıyorum.
Katılıyorum.
Kararsızım.
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20%

Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.

Grafik 18. ‘Kitaptaki diyaloglarda geçen ifadeler Türk kültüründe de aynen kullanılıyor.’ şeklinde ifade edilmiş olan
18. maddeye ilişkin öğrenci tepkilerinin yüzdelik dilimler halinde dağılımı (n=60)

Grafik 18, kitaptaki diyaloglarda geçen ifadelerin Türk kültüründe de aynen kullanıldığını düşünen
öğrencilerin %49 oranında olduğunu, kitaptaki diyaloglarda geçen ifadelerin Türk kültüründe aynen
kullanılmadığını düşünen öğrencilerin ise oranının %46 olduğunu göstermektedir. ‘Kararsızım’ seçeneğini
işaretleyenlerin oranının ise %15 olduğu görülmektedir.

Sonuç
Yabancı dil ders kitaplarının çeşitli düzenlemeleri, öğrencilerin istek ve arzularını bazı durumlarda
karşılayamamaktadır. Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabının analiz
sonucu bu öğretim materyalinin kültürel öğeler bakımından öğrenciler üzerinde olumlu ve verimli bir
etki bırakmadığını ortaya koymuştur. Kitapta daha fazla kültürel öğenin bulunması gerektiği, öğrencilerin
istekleri üzere belirlenmiştir.
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Araştırmanın sonucunda, Ekmekçi'nin (2014) tespitlerinin aksine hedef dilin konuşulduğu ülkenin
kültürel öğelerine daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma neticesinde elde
edilen veriler daha önce Maden, Kula ve Çalışkan'ın 2017 yılında varmış oldukları Schritt für Schritt
Deutsch A.1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabında hedef dil kültürel öğelere çok az yer verildiği sonucunu bir
daha teyit etmiştir. Bu çalışmanın sonunda elde edilen verilerden hareketle Almanca ders kitaplarındaki
kültürel öğelerin ortaöğretim öğrencilerine daha uygun, gerçekçi ve motive edici özellikte olması
gerektiği sonucuna varılmıştır. Ancak kesin bir yargıya varmak için bu çalışma kapsamında yapılan bu
araştırmanın farklı okullarda, farklı bölgelerde ve farklı sınıflarda uygulanarak bu çalışmanın sonucunun
genel geçer bir sonuç olup olmadığı incelenmelidir. Buna ek olarak çeşitli okullar ve grupların bu
konudaki görüşlerinde önemli bir farkın olup olmadığına da bakmakta yarar vardır.
Günümüzün eğitim amaçlarının başında gelen iletişimsel yaklaşıma ve okullarda kullanılan kitaplara
bakıldığında, sözlü iletişim becerisi ve hedef dilin kültür aktarımının ön planda olduğu görülmektedir. Bir
yabancı dil öğrenmenin aynı zamanda bir kültür öğrenmek olduğu görüşünden hareketle yabancı dil
öğrenen kişiler, aynı zamanda o dilin dünyasına girip o ülkenin farklılıkları hakkında bilgi sahibi
olmaktadırlar. Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabında hedef
kültürün gerektiğinden daha az bir şekilde öğrencilere yansıtıldığı, Almancayla ilk defa karşılaşan kişilerin
meraklarının giderilmemekte olduğu, öğrencilerin sorularına cevap bulamadığı ve kendi kültürü ile hedef
dilin konuşulduğu ülkenin veya ülkelerin kültürünü karşılaştıracak, benzer ve farklı yönlerini bulabilecek,
empati yapabilecek yeterli sayıda bilgiye ve etkinliğe yer verilmediği tespit edilmiştir. Sözü geçen ders
kitabında, yabancı olanı anlamayı dolayısıyla yanlış anlaşılmaları önleyecek ve olması gerektiği gibi bir
iletişimde bulunabilme becerisini geliştirecek türde erek dilin konuşulduğu kültürün kültürel değerlerine
hatta bunun da ötesinde iletişime girilen kişilerin sözel olmayan mesajlarını anlayabilme becerisini
geliştirecek türde bilgi ve etkinliklere hemen hemen hiç yer verilmemiştir. Bu kitap kültürel öğeler
bakımından öğrenciler tarafından oldukça yetersiz bulunmuş, öğrenciler hedef kültürün arka planda
kaldığını ve yabancı dili öğrenirken aynı zamanda o dilin “dünyasına” girmek istediklerini belirtmişlerdir.
Bu sonuçlara göre yabancı dil ders kitaplarındaki farklı düzenlemelerin öğrencilerin o dile bakış açısını ve
motivasyonlarını etkilediği kanaatine varılmıştır.
Ders kitabının konu gidişatı ve iç tasarımı beyan edildiği gibi A1.1 seviyesine göre tasarlanmış fakat
kitabın orta öğretim ve lise seviyesine hitap ettiği göz önüne alınırsa kitap içerisinde kullanılan resimlerin
genelinin çocuksu olduğu ve daha çok küçük yaştaki öğrencilere hitap ettiği fark edilmiştir. İçindeki
resimlerden dolayı kitabın ortaokul ve liseden ziyade ilkokul öğrencileri için daha uygun olacağı
düşünülmektedir.
Sayfa başına düşen metin sayısıyla resim sayıları kıyaslandığında resimlerin kitap içerisinde çok fazla yer
aldığı ve resimlere göre metinlerin daha az yer kapladığı düşünülmektedir. Öğrenciler kitap içerisinde
hedef dilin kültürünü ele alan konuların yeterince ele alınmamış olduğunu ve bu öğretim materyalinde
‘kültürlerarasılık’ kavramına pek de önem verilmediğini belirtmişlerdir.
Yazarlar ders kitabı hazırlama sürecinde belirlenen hedef kitleye uygun bilgiler ve aynı kitlenin
motivasyonunu düşürmeyecek bir şekilde kültürel öğeleri ders kitaplarına eklemelidirler. Bu sayede
Almanca diliyle yeni tanışmaya başlayan öğrencilerin kendi kültürleri ile hedef kültür arasında
karşılaştırma yaparak empati kurmaları ve kültürel öğelerle ilgili var olan ön yargılarını yıkmalarına
yardımcı olunmalıdır.
Öğretmenler ise yabancı dil derslerinin işlenmesi ve ders kitaplarının kullanımı sırasında kültür
aktarımında dikkatli davranmalıdırlar. Bir ülkede kültürel olarak kabul edilebilir görülebilen bir olgu yada
davranış diğer bir ülkede kültürel açıdan uygunsuz görülebilmektedir. Yabancı dil dersi öğretmenleri
hedef kültürün aktarımı esnasında öğrencilerin kendi ülkelerinden örnekler vermeli, böylelikle
öğrencilerin karşılaştırma yaparlarken hem hedef kültürü hem de kendi kültürlerini içselleştirmeleri
sağlanmalıdır.
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ABSTRACT
This study aimed to find out the effect of process-based writing approach on EFL students’ writing achievement,
writing anxiety and foreign language learning motivation. This study used one-group pretest-posttest experimental
design. The participants of this study were 20 voluntary English preparatory program students at Usak University
who were chosen according to convenience sampling method. The research data were gathered in the spring
semester of 2015-2016 academic year. From the beginning to the end of the writing process, an instruction
designed according to the principles of process-based writing approach was used. The writing curriculum covered
different types of paragraph writing. Prewriting, drafting, revising, editing stages were implemented for each
paragraph type in accordance with process-based writing approach. Feedback sessions with students were realized
regularly, as well. In the research, quantitative data were collected through students’ paragraphs, writing
assessment rubric, Writing Anxiety Instrument, and Foreign Language Learning Motivation Scale. In this study, data
were analyzed by using both descriptive and inferential statistical analysis techniques. According to the results of
Wilcoxon signed-rank test, process-based writing approach had a significant effect on EFL learners’ writing
achievement and positive effect on writing anxiety. In addition, it was unearthed that process-based writing
approach had little effect on EFL learners’ foreign language learning motivation. The results of the study were
discussed and suggestions were proposed.
Keywords: Process-based writing, writing achievement, writing anxiety, motivation.
ÖZET
Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımının Yabancı Dil Öğrenicilerinin Yazma Başarısı, Yazma Kaygısı ve Motivasyonları
Üzerine Etkisi. Bu çalışmada süreç odaklı yazma yaklaşımının yabancı dil öğrencilerinin yazma başarısı, yazma
kaygısı ve yabancı dil öğrenme motivasyonuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada tek grup ön testson test deneysel desen kullanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcılarını Uşak Üniversitesi İngilizce hazırlık
programında öğrenim gören ve uygun örnekleme yöntemine göre seçilen 20 gönüllü hazırlık programı öğrencisi
oluşturmuştur. Araştırma verileri 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Yazma sürecinin başından
sonuna kadar süreç odaklı yazma yaklaşımının ilkelerine göre tasarlanmış bir öğretim gerçekleştirilmiştir. Yazma
programı farklı paragraf yazma türlerini kapsamaktadır. Süreç odaklı yazma yaklaşımına uygun olarak her paragraf
türü için ön yazım, taslak hazırlama, düzeltme, düzenleme aşamaları gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerle de düzenli
olarak geri bildirim oturumları gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel veriler, öğrencilerin paragrafları, dereceli
yazma puanlama anahtarı, Yazma Kaygısı Ölçeği ve Yabancı Dil Öğrenme Motivasyon Ölçeği aracılığıyla
toplanmıştır. Bu çalışmada, veriler hem betimleyici hem de yordamsal istatistik analiz teknikleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Wilcoxon işaretli sıralar testinin sonuçlarına göre, süreç odaklı yazma yaklaşımı yabancı dil öğrencilerinin
yazma başarısı üzerinde anlamlı, yazma kaygısı üzerinde ise olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca, süreç odaklı yazma
yaklaşımının yabancı dil öğrencilerinin yabancı dil öğrenme motivasyonu üzerinde çok az etkisi olduğu ortaya
çıkmıştır. Çalışmanın sonuçları tartışılarak öneriler getirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Süreç odaklı yazma, yazma başarısı, yazma kaygısı, motivasyon

Introduction
In recent years, a considerable bulk of research have focused on the psychological aspects of
foreign/second language (L2) learning such as motivation and anxiety. Various researchers have
indicated that motivation (Dörnyei, 1998; Gardner, 2007; Oxford & Shearin, 1996) and anxiety (Gkonou,
2011; Horwitz, Horwitz & Cope, 1986; MacIntyre & Gardner, 1989) are significant factors in L2 learning
process.
Motivation is a factor that learners need to maintain throughout the learning process to succeed in L2
(Dörnyei, 1998). Foreign language learning motivation provides “the primary impetus to initiate learning
the L2 and later the driving force to sustain the long and often tedious learning process” (Dörnyei, 1998:
117). Ebata (2008) discusses that self-confidence, experience of success and satisfaction and good
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relationships among learners and between teacher and learners are three factors that have an essential
role in ensuring motivation.
Anxiety is also one of the factors that could affect the process of L2 learning. Studies done in L2
classroom settings have revealed that students have a considerable amount of foreign language
classroom anxiety as well as anxiety in productive skills, namely writing and speaking. Cheng, Horwitz &
Schallert (1999) assert that foreign language classroom anxiety is a more general type of anxiety about
learning a foreign language with a strong speaking anxiety element, whereas foreign language writing or
speaking anxiety is a language-skill-specific anxiety. The results of various studies have suggested the
negative effects of anxiety on both learner motivation and academic achievement as well as on
teachers’ attitudes towards that skill and the practices they use in their own classes (Cheng, 2002;
Gkonou, 2011; Horwitz et al., 1986).
Since language educators aim to develop foreign language proficiency in four skills, writing anxiety
should be attached enough importance as the other skills. Writing anxiety emerged in the literature as
‘writing apprehension’ (Daly & Miller, 1975) and they pioneered writing anxiety research by developing
an instrument to measure writing anxiety. Writing anxiety is defined as “the dysfunctional anxiety that
many individuals suffer when confronted with writing tasks” (Cheng, 2002, p.647). Writing anxiety is
common among first, second and foreign language writers (Daly & Miller, 1975) and it may discourage
learners to practice writing skills. Thus, it is important for teachers to find effective solutions to
encourage learners to write effectively. In L2 writing courses, product-based and process-based writing
approaches have been used so far.
Product-based writing approach focuses on writing tasks in which the learner imitates, copies and
transforms teacher supplied models and the primary goal of product-based writing approach is to form
an error-free text (Sun & Feng, 2009). In product-based writing approach, a teacher’s duties are to
identify the writing topic that students will write about, bring writing types to the class, which students
can use as examples, and evaluate the written product. By the end of the writing process, teachers who
evaluate their students’ written products as a whole miss the opportunity to identify at which stage
their students faced difficulties. As a result, students imitate the writing samples and their writing skills
do not develop sufficiently (Arıcı & Kaldırım, 2015).
On the other hand, Nunan (1991) states that the process-based writing approach focuses on the fact
that competent writers do not produce final texts in their first attempt but writing is a long and
demanding process, in which the final text emerges through successive drafts. Namely, process-based
writing approach focuses on how a text is written rather than the final product and teaching occurs
during the writing process (Rusinovci, 2015). Nunan (1991) also points out that in process-based writing
approach, in the first instance the focus is on quantity rather than quality, and writers are expected to
convey their ideas on paper without worrying too much about formal correctness. This approach also
encourages learners to perform collaborative group work as a way of enhancing their motivation and
developing positive attitudes towards writing.
Vanderpyl (2012) proposes that process-based writing approach includes five steps: prewriting, drafting,
revising, editing and publishing. The process approach is not linear; it is cyclical and fluid. Learners spend
significant time to perform related tasks within each step and revisit previous steps as necessary.
Multiple revisions and feedback sessions with teachers and peers take place before submitting final
products. Ariza-Martinez (2005) lists the advantages of process-based writing as:









It focuses on the process (not on the final product).
It offers a variety of techniques.
The teacher plays the role of guide, facilitator, and reader.
The student’s role is one of sharing and collaborating.
Grammar is a tool (a means, not an end).
Meaning is essential (not form).
It is a creative process.
Evaluation and feedback are given permanently (not only at the end).
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Graham & Sandmel (2011) conducted meta-analysis of 29 experimental and quasi-experimental studies
on process-based writing approach and revealed that process-based writing improved the overall quality
of writing produced by students; however, it did not enhance students’ motivation.
Arıcı & Kaldırım (2015) and Bayat (2014) investigated the effect of the process writing approach in
Turkish on writing success and anxiety of pre-service teachers and found that the process writing
approach had a significant effect on writing success and anxiety. In addition, Tabak & Göçer (2013)
evaluated the writing skill of sixth and eighth grade Turkish language teaching curriculum in terms of
product and process approaches and found that the curricula employed a process-based approach in
writing. Kelemen (2006) sought to examine if the use of a process writing model curriculum improved
the writing performance of students and revealed that the curriculum had a statistically significant
effect on the students’ overall grade; however, it created little difference in the perceptions of students
towards writing. In their study, Alodwan & Ibnian (2014) indicated that the process writing approach
had positively affected students’ essay writing skills in EFL and recommended attaching more emphasis
on the pre- writing stage due to its vital role in the writing process. Hung & Young (2015) aimed to
explore the effectiveness of using e-readers to facilitate EFL students' process-based academic writing
and found that e-readers facilitated students’ academic writing process compared to conventional
paper-based materials. Asrining-Tyas (2012) discusses the use of portfolio assessment in process-based
academic essay writing instruction and asserts that by combining portfolio assessment and processbased writing instruction, the activities and assessment will focus on both the process and product and
the use of portfolio assessment can arouse students’ learning motivation and facilitate students’
learning process.
In the study conducted by Zerey (2013), it was uncovered that the causes for writing anxiety ranged
from linguistic difficulties and fear of negative evaluation to lack of self-confidence and insufficient past
experiences. Similarly, Aljafen (2013) identified the causes of writing anxiety as weakness of students’
past English education, their lack of confidence in writing and fear of evaluation. Besides, Alnufaie &
Grenfell (2013) found that lack of generating ideas, the care about accuracy, and the follow of teacher’s
expectations were the most stressful strategies in writing that caused anxiety. Gkonou (2011) related
writing anxiety to students’ attitudes to writing classes, self-derogation when writing in English, and fear
of negative evaluation.
Furthermore, Kurt & Atay (2007) aimed to find out the effects of peer feedback on the writing anxiety of
Turkish prospective teachers of English. As a result of the study, it was found that peer feedback group
experienced significantly less writing anxiety than the teacher feedback group. Wu (2015) investigated
the effects of blog-supported collaborative writing on writing performance, writing anxiety and
perceptions of EFL college students and found that traditional collaborative writing was more effective
than blog-supported collaborative writing in decreasing the writing anxiety of the EFL college students
with weaker English ability and little writing experience. Yavuz-Erkan & Iflazoglu-Saban (2011)
investigated whether writing performance of EFL students is related to writing anxiety, self-efficacy in
writing, and attitudes towards writing, and found negative correlation between writing anxiety and
writing performance as well as between writing anxiety and writing self-efficacy.
Liu & Huang (2011) examined the relationship between English learning motivation, foreign language
anxiety and performance in English, and found negatively significant correlation between English
learning motivation and foreign language anxiety and that both English learning motivation and foreign
language anxiety were significantly correlated with students’ performance in English. Tsai & Chang
(2013) investigated the inner motivation and English language class anxiety of EFL learners in terms of
majors, gender and language proficiency and concluded that English learning anxiety impacted English
learning motivation in terms of majors and gender; however, English learning anxiety had little effect on
motivation in terms of language proficiency especially for intermediate group students. Takahashi
(2010) investigated if writing anxiety were related to foreign language learning motivation, selfperceived English proficiency and actual proficiency and found that writing anxiety was negatively
related to all the variables. Alico (2016) aimed to explore the writing anxiety of English language learners
and its causes, determine the language learning motivation of learners and its contributory factors as
well as to draw a connection between the writing anxiety and language learning motivation of learners.
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It was found as a result of this study that students had low writing anxiety and that grammar, fear of
negative evaluation and lack of topical knowledge were the primary reasons for writing anxiety. Besides,
they had high integrative (holding favorable attitudes to the target language/culture) and instrumental
motivation (for passing examinations, financial rewards or future career) and there was a significant
relationship between writing anxiety level and language learning motivation level. Hashemian & Heidari
(2013) investigated if a relationship between motivation/attitude and success in L2 writing existed and
found that there was no relationship between the participants with instrumental type of motivation and
success in L2 academic writing whereas there was a relationship between the participants with
integrative type of motivation and the writing skill. Zhang et al. (2014) examined the effects of blogmediated peer feedback on learners’ motivation, collaboration, and course satisfaction in a second
language writing course and found that blog-based peer feedback had a statistically significant positive
correlation with learners’ motivation, collaboration, and course satisfaction.

The Aim and Significance of the Study
The current study aimed to find out the effect of process-based writing approach on EFL students’
writing achievement, writing anxiety and foreign language learning motivation. Hence, the research
questions were posed as in the following:
1. Is there a significant difference between pre-test and post-test writing achievement scores of
students who were exposed to process-based writing approach?
2. Is there a significant difference between pre-test and post-test writing anxiety scores of students
who were exposed to process-based writing approach?
3. Is there a significant difference between pre-test and post-test foreign language learning
motivation scores of students who were exposed to process-based writing approach?
The process-based writing approach considers the needs of students than the treatments that do not
respond to the needs of students. By conducting this study, the problems that students face while
learning English and writing in English such as organizing their ideas, writing without making
grammatical mistakes, and having anxiety in writing can be determined clearly by the course instructor
through following the steps of process based writing. In this way, students’ anxiety can be determined
and compensated immediately by the instructor.
Although process-based writing approach has been shown to play a significant role in enhancing
students’ English writing achievement and decreasing writing anxiety in the literature (Arıcı & Kaldırım,
2015; Bayat, 2014), these studies were mostly related to Turkish language and the participants in those
studies were generally elementary school students or university students. However, there is little
research about the writing achievement, writing anxiety and foreign language learning motivation of
preparatory class students. Furthermore, there should be more studies relating to writing anxiety of
especially non-native speakers of English. By conducting such a research, the degree of writing anxiety
and motivation of low-English-proficient students at university level can be investigated.
Moreover, as stated previously, there are many research related to motivation, anxiety and
achievement separately; however, there is little research investigating the effect of process based
writing design on writing achievement, writing anxiety and foreign language learning motivation of
preparatory class students altogether. Furthermore, this study is important because it is an
experimental design investigating if process-based writing approach plays a significant role in increasing
students’ writing achievement and motivation, and reducing students’ writing anxiety. Finally,
instructors of preparatory classes can also benefit from the results of this study in designing English
writing curriculum at universities.
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Method
Research Design
This study used one-group pretest-posttest design in order to investigate the effect of process-based
writing approach on students’ writing achievement, writing anxiety and foreign language learning
motivation. In one-group pretest-posttest design, a single group is involved; it is pretested, exposed to
the experimental treatment , and then tested again (posttest) (Cohen, Manion & Morrison, 2011;
Creswell, 2009; Gall, Gall & Borg, 2007; Wallen & Fraenkel, 2013). The instruction designed according to
process-based writing approach was defined as the independent variable; however, students’ writing
achievement, writing anxiety and motivation were defined as the dependent variables.

Participants
In this study, convenience sampling method was employed. A convenience sample is a group of
individuals who conveniently are available for study and is used when selecting a random sample is
difficult and sometimes impossible (Wallen & Fraenkel, 2013; Gall et al., 2007). The participants of this
study were 20 voluntary English preparatory program students at Usak University. There were 8 female
and 12 male students. Although students were all learning English in the preparatory program, they
were from different departments. The participants of the study were pre-intermediate students in the
preparatory program.

Data Collection Tools and Procedures
The research data were gathered in the spring semester of 2015-2016 academic year. In the research,
quantitative data were collected. The following data collection tools were used to find answers to the
research questions.
Students’ Paragraphs: From the beginning to the end of the process, an instruction designed according
to the principles of process-based writing approach was used. The writing curriculum covered: “How to
write a paragraph”, “Descriptive paragraph”, “Opinion paragraph”, “Narrative paragraph”, “Process
paragraph”, “Problem/Solution paragraph” and “Compare and Contrast paragraph”. The
implementation lasted fourteen weeks and each topic was focused on for two weeks. Prewriting,
drafting, revising, editing stages were implemented for each paragraph type in accordance with processbased writing approach. Feedback sessions with students were realized regularly, as well.
During the first week of classes, students wrote a paragraph about a given topic as pre-test and
students’ paragraphs were assessed. After the treatment process, students wrote a paragraph about
another topic as post-test. This treatment was conducted by the first author of this study who had 10
years of experience in EFL teaching.
Writing Assessment Rubric: In order to assess the paragraphs written by students, a writing assessment
rubric of Cambridge ESOL (2016) was used. This rubric has four sections: content, organization, grammar
and vocabulary, which are all important elements of writing. It assesses students’ paragraphs out of five
points. After the implementation, the paragraphs of students were graded by taking the rubric into
consideration. Upon the completion of grading by one of the researchers, an expert who was not
included in the study scored students’ paragraphs. As a result, two experts came up with an agreement
upon the total score of each student. According to Miles & Huberman (1984), for the inter rater
reliability coefficient the number of agreements is divided by the number of agreements and
disagreements. The inter rater reliability coefficient was found 0.89, which indicated high reliability.
Writing Anxiety Instrument: Writing Anxiety Instrument is a 26 items, one factor instrument. It was
developed by Daly & Miller (1975) and accounted for 46% of the total variance. All the items were
placed on a 5-point Likert scale ranging from “strongly agree” to “strongly disagree”. Scores may range
from a low of 26 to a high of 130. The split half technique was used to obtain the reliability of the
instrument and found .94. Test-retest reliability of the instrument over a week was found .92. Students
completed “Writing Anxiety Instrument” both as pre and post-test.
Foreign Language Learning Motivation Scale: The 16-item Foreign Language Learning Motivation Scale
was directly adopted and developed from the Motivation Test Battery (Gardner & Lambert, 1972). All
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the items were placed on a 5-point likert scale ranging from “strongly agree” to “strongly disagree”.
Students completed “Foreign Language Learning Motivation Scale” both as pre and post-test.
All the instruments were piloted with nine students to check the clarity of the questions, make sure the
adequacy of the application duration, and check reliability (internal consistency of the test).

Data Analysis
Multiple data analysis techniques were used for data analysis. For the analysis of the data, SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) 22.0 was used. Data collected from students’ paragraphs, Writing
Anxiety Instrument and Foreign Language Learning Motivation Scale were analyzed by using descriptive
and inferential statistical analysis techniques. In the study, the Wilcoxon signed-rank test was used in
order to investigate if there were statistically significant differences between the pre and post writing
achievement, writing anxiety and motivation scores of students who were exposed to process-based
writing approach.
In order to make comparisons between the groups, non-parametric tests need to be used when the
sample size is less than 30, and parametric tests are required to be used when the sample size is more
than 30 (Pallant, 2005). Hence, in this study, Wilcoxon signed-rank test, which is a non-parametric test,
was conducted.

Findings
Firstly, descriptive statistics related to the writing achievement scores, writing anxiety and foreign
language learning motivation scores were indicated in Table 1.
Table 1. Mean and standard deviation for writing achievement, writing anxiety and foreign language learning
motivation scores
Variables
M
SD
Pre-Writing Achievement*
1.40
.68
Post-Writing Achievement
2.75
.72
Pre-Writing Anxiety
78.90
19.07
Post-Writing Anxiety
71.50
10.88
Pre-Motivation
60.50
6.89
Post-Motivation
60.55
10.93
* Total score of the writing achievement is 5

As shown in Table 1, the average measure of the writing achievement score was found M = 1.40, SD =
.68 for pre-test and M = 2.75, SD = .72 for post-test. While the average measure of the writing anxiety
score for pre-test was M = 78.90, SD = 19.07, the average measure of the anxiety score for post-test was
M = 71.50, SD = 10.88. Finally, the average measure of the foreign language learning motivation score
for pre-test was M = 60.50, SD = 6.89 and M = 60.55, SD = 10.93 for post-test.
The results obtained from Wilcoxon signed-rank test were presented in Table 2 to answer the 1st, 2nd
and 3rd research questions.
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Table 2. Pre-test and post-test results for writing achievement, writing anxiety and foreign language learning
motivation scores
Sum of

Post- W. Achievement
Pre- W. Achievement

Post- W. Anxiety
Pre- W. Anxiety

Post-Motivation
Pre-Motivation

Ranks

N

Mean Rank

Ranks

Negative Ranks

0

.00

.00

Positive Ranks

18

9.50

171

Ties

2

Total

20

Negative Ranks

12

12.50

150

Positive Ranks

8

7.50

60

Ties

0

Total

20

Negative Ranks

11

Positive Ranks

8

Ties

1

Total

20

9
11.38

z

p

-3.83

.00*

-1.68

.09

-.16

.87

99
91

According to results of Wilcoxon signed-rank test, conducted to determine whether there was a
significant difference between the pre and post writing achievement, writing anxiety and motivation scores of
students, a significant difference between the pre and post writing achievement scores of students was obtained
(z = −3.83, p < .05). This difference is significant z = −3.83, p=0.01 and r=.85, which is much larger than typical effect
size according to Cohen (1988). On the other hand, there was decrease in the writing anxiety scores of students;
however, it was not statistically significant (z = −1. 68, p > .05). Finally, there was a little increase in the foreign
language learning motivation scores of students though it was not statistically significant (z = − .16, p > .05). The
table also shows that post-writing achievement scores of 18 students, out of 20, were greater than their prewriting achievement scores. Moreover, pre-writing anxiety scores of 12 students, out of 20, were higher than their
post-writing anxiety scores. Finally, foreign language learning motivation scores of 11 students for pre-test were
higher than their foreign language learning motivation for post-test.

Conclusion and Discussion
This study aimed to find out the effect of process-based writing approach on EFL students’ writing achievement,
writing anxiety and foreign language learning motivation. Hence, three research questions were posed.
The present study indicated that process-based writing approach had a significant effect on EFL learners’ writing
achievement. There are also some other studies that conclude that process-based writing has a significant effect
on students’ writing achievement (Alodwan & Ibnian, 2014; Arıcı & Kaldırım, 2015; Bayat, 2014; Kelemen, 2006;
Sheir, Zahran & Koura, 2015; Vanderpyl, 2012). Giving learners the opportunity to improve their writing through
effective pre-writing stages and regular feedback sessions might have resulted in this result.
It was unearthed as a result of this study that EFL students had higher levels of writing anxiety before beginning
process-based writing when compared to the post-test writing anxiety scores. Similarly, in Zerey’s (2013) study, it
was indicated that pre-service EFL teachers had high and average level of writing anxiety. Besides, in Aljafen’s
(2013) study, students in EFL science colleges were found to have moderate writing anxiety. The research findings
of the current study also revealed that process-based writing approach had a positive effect on writing anxiety.
There was reduction in students’ writing anxiety which was in line with the findings of Arıcı & Kaldırım (2015),
Bayat (2014) and Kelemen (2006). As also suggested by Gkonou (2011), instructors should implement writing
teaching strategies that will grow enjoyment of EFL writing. It is important to alleviate students’ fears about
producing written work in L2. Process-based writing could help students incorporate skills at a natural pace by
setting various writing sessions and breaking writing tasks into smaller manageable units rather than forcing
students to write a perfect one in their first draft.
Moreover, it was unearthed that process-based writing approach had little effect on EFL learners’ foreign language
learning motivation. This finding is consistent with Kelemen’s (2006) study, which indicated that process-based
writing had little effect on students’ perceptions toward writing. It may take time for students to get motivated
because of their low writing achievement and higher writing anxiety at the beginning, which may account for this
result.
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As can be seen from the results, process-based writing is effective with regard to writing achievement and anxiety.
The steps of process writing may have aided students to write better and feel less anxious about writing. Thus, it is
important for EFL teachers to follow these steps in writing courses, which may greatly improve the quality of any
writing.
The current study had some limitations. This study is a weak experimental design with only single group. The
researchers did not know if any differences between the pre-tests and the post-tests were due to the experimental
treatment. For this reason, the addition of a control group which does not receive the treatment could be
suggested. In this way, researchers would believe more strongly that any change that occurred between the pretests and the post-tests resulted from the treatment.
This study was also limited to the data obtained from 20 preparatory class students studying at Usak University in
the spring semester of the 2015-2016 academic year. The findings from this study were limited to the student
profile and environment of the selected university. Moreover, since the sample size was limited to 20 students, it
might not reflect the general population so generalizing the results of the study to other contexts should be
realized carefully.
For further research, the effect of process-based writing approach on writing achievement, writing anxiety and
motivation of different grade level EFL students at other universities, grade levels and contexts may be
investigated.
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DER L1-LESEKONTEXT ALS BRÜCKENFUNKTION IM L3-LESEPROZESS. EINE QUALITATIVE
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Handan KÖKSAL1, Emine TOK2
1

Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, handankoksal@trakya.edu.tr
2
Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, etok@uludag.edu.tr
ZUSAMMENFASSUNG

Aktuelle Forschungen über Bildung bemühen sich um qualifizierte Erstsprachkenntnisse. Dies hat eine
fächerübergreifende Funktion, weil gut entwickelte Erstsprachkenntnisse Ausgangspunkt des Weiterlernens sind.
Die Kenntnis zum Leseverstehen in der Erstsprache wird dabei als Basisqualifikation bewertet. Das
Erstsprachenniveau steht mit dem Fremdsprachenniveau in Beziehung und ist sogar eine Voraussetzung. Der
Leseunterricht in der Erstsprache (L1), der Ansatz, die Lesestrategien, die Aufgabentypen zum Leseverstehen und
die Textsortenkompetenz reflektieren sich beim Lernen des Leseverstehens bei der ersten Fremdsprache und bei
den Folgefremdsprachen. An dieser Stelle könnte der L1-Leseprozess beim Erlernen einer Fremdsprache eine
Brückenfunktion einnehmen. In diesem Umfeld wurde zum Leseverstehen im Tertiärsprachenlernkontext eine
Praxis erprobt. Dabei war es wichtig zu untersuchen, wie L3-Studierende sich mit Texten im L1-Unterricht
auseinandersetzten. Ziel dieser Arbeit ist es, den L3-Leseprozess durch den L1-Lesekontext zu erklären. Der L2Prozess wurde dabei implizit thematisiert. Diesbezüglich wurden den Studierenden der Deutschlehrerausbildung
der Universitäten Trakya und Uludağ, im Studienjahr 2016-2017 Fragen zum L1-Lesekontext gestellt. Es wurden
fünf Fragen, die aus Lesetheorien abgeleitet wurden, erstellt und durch qualitative Erhebungsverfahren bearbeitet,
ihre Frequenzwerte abgelesen und anteilhaft bewertet. Dabei war ein Vergleich zwischen beiden Universitäten
unwichtig, sondern es wurde mehr Wert auf die Reflexionen der Lerner insgesamt gegeben. Aus der
Untersuchung, die sich als Forschungsdesign an die erklärende Fallstudie lehnt, konnte festgestellt werden, dass
Probanden sich beim L3-Leseprozess nach den Schemata des L1-Leseunterrichts richten. Aus der Untersuchung
werden Vorschläge für den L1-Leseunterricht abgeleitet, wobei die Begriffe ‚Lerntradition‘ und ‚Sprachenlernen‘
zur Diskussion gestellt werden. Dabei wurde die Kooperation zwischen Abteilungen unterstrichen, die Sprache als
Lerngegenstand haben.
Schlüsselwörter: Leseverstehen in der Erstsprache, Tertiärsprachenunterricht, Leseverstehen.
ÖZET
L1-Okuma Bağlamının Alman Dili Eğitimi L3-Okuma Sürecindeki Konumu. Nitel Bir İnceleme. Eğitim araştırmaları
ana dil eğitiminin daha nitelikli olabilmesi için çağdaş yaklaşımlar sunmaktadır. Ana dilde okuma eğitiminin
sağlanması temel yeterlilikler çerçevesinde görülmektedir. Ana dil eğitiminin yeterlilik düzeyi yabancı dil
eğitimindeki yeterlilik düzeyi ile ilintilidir, hatta ön koşulu niteliğindedir. Ana dilde (L1) okuduğunu anlama dersi,
yaklaşımı, okuma stratejileri, okuduğunu anlamaya yönelik alıştırma türleri, metin türü edinci, okuma türleri gibi
yeterliliklerin düzeyi birinci yabancı dilde (L2) okuduğunu anlama dersine de yansımaktadır. İkinci yabancı dil
dersinde (L3) tüm bu yeterliliklere farklı yaklaşılmalıdır. İkinci yabancı dil olarak Almanca dersinde okuma
becerisine yönelik uygulanan bir yaklaşım denemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, L3-okuma sürecini L1okuma bağlamıyla açıklamaya çalışmaktır. Bu doğrultuda Trakya ve Uludağ Üniversitelerinde 2016-2017 eğitimöğretim bahar yarıyılında, Alman Dili Eğitimi bölümünde okuyan öğrencilere L1 okuma bağlamlarına yönelik sorular
yöneltilmiştir. Araştırmacıların çağdaş okuma kuramlarına dayandırarak oluşturduğu beş açık uçlu soru ile elde
edilen veriler, nitel bir yaklaşım doğrultusunda kodlanarak işlenmiş, sıklıklarına bakılmış ve yüzdelik dilimlerle
değerlendirilmiştir. Durum çalışması deseninde oluşturulan incelemede, elde edilen verilere göre katılımcıların L3okuduğunu anlama yaklaşımı için L1-okuduğunu anlama dizgelerini tercih ettikleri saptanmıştır. İkinci yabancı dil
eğitiminde ‘öğrenme gelenekleri’ ve ‘dil eğitimi’ kavramlarının tartışıldığı çalışmada, L1-okuduğunu anlama bağlamı
için öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Ana dilde okuduğunu anlama, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi, okuma becerisi

Einführung
Sprache, die eine große und entwickelte Systematik beinhaltet, fungiert als kommunikative Brücke
zwischen Menschen. Um mit solch einer Brücke, Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und
Ländern aufnehmen zu können, ist eine einheitliche Sprache Voraussetzung. Daher lernen Menschen in
modernen Kulturen eine oder mehrere Fremdsprachen. Die Perspektive, dass Sprachen lern- und
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lehrbar sind, ist für Fachpersonen im Gebiet untersuchungswürdig. Bei mehreren Fremdsprachenlernund lehrprozessen und bei Fremd- und Zweitspracherwerbssequenzen erweitert sich dieser
Forschungsbedarf. Die Tertiärsprachentheorie bildet in diesem Kontext eine wichtige Basis. Wie die
Sprachen sich beeinflussen, welche Sprachkonstellation zum effektiveren Lernen gewinnbringend ist
und welche methodisch- und didaktischen Leitlinien daraus erzielbar sind, um systematischer Lernen zu
können, bilden dynamische Themenkreise. Bei solchen Untersuchungen wird das Augenmerk besonders
auf die Folgefremdsprachen gerichtet. In diesem Punkt ist es interessant, die L2 und die L3 in Hinsicht
auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu vergleichen. In welchem Umfang die L1 dabei steht, ist bei
dieser Denkstruktur erheblich. Der Aneignungsprozess der L1 und der Folgefremdsprache(n) kann dabei
auch deutliche Unterschiede aufweisen. Der Spracherwerbsprozess bei der L1 wird dem
Sprachlernprozess der Folgefremdsprache(n), mit der Begründung „Lernen geschieht nie ohne Erwerb“
(Hufeisen, 2003: 97), übergeordnet. Auch Coşkun, Köksal und Tuğlu (2014) geben in ihrer Untersuchung
der L1 ein besonderes Augenmerk. Sie untersuchten bei Türkisch-, Englisch- und
Deutschlehramtskandidaten das Leseverstehen türkischer Sachtexte aus unterschiedlichen
Leseperspektiven.
Die Sprachbeherrschung bzw. Sprachkompetenz der L1 setzt eine Lese-, Schreib- und
Verstehenskompetenz voraus, um ein schriftliches Produkt lesen, einen schriftlichen Gedanken zu
erzeugen und verstehen zu können. Im L1-Unterricht werden diese Grundbausteine gesetzt. Wie man in
der L1 für die Sprache Türkisch die muttersprachliche Lese- und Schreibschulung vermitteln sollte,
beruht auf Elementarwissen im Feld, die man sich aneignen kann (vgl. dazu auch Arıcı, 2008; Akyol,
2005; Öz, 2005; Keskinkılıç, 2002 und Cemaloğlu, 2000). Für eine effektive Sprachbeherrschung jedoch,
spielt die Leseverstehenskompetenz eine große Rolle und ist daher Voraussetzung auf der allgemeinen
Bildungslaufbahn. Diese Wichtigkeit tritt auch in den bislang durchgeführten PISA-Studien hervor, zumal
diese Kompetenz eine der drei Hauptdomänen ist, die die muttersprachlichen Fertigkeiten der Schüler
bewertet (OECD, 2017). Daher kann gesagt werden, dass das Lesen und Verstehen von Texten eines der
wichtigsten Voraussetzungen für eine Sprachbeherrschung ist. Das Leseverstehen sukzessiv einführen,
aus konstruktivistischen Lerntheorien profitieren, Lese- und Lernstrategien anwenden, sollten einige
Leitlinien für den L1-Unterricht sein. Die Tätigkeit ‚Lesen‘ kann als eines der effektivsten und
sprachlernfördernden Fertigkeiten bezeichnet werden. Laut Sever ist Lesen ein Prozess, in dem
Geschriebenes, Wörter, Sätze, Interpunktionen und weitere Glieder gesehen, wahrgenommen und
aufgefasst werden (vgl. Sever, 2004; zitiert nach Mert, 2014). Odabaş, Odabaş und Polat (2008)
bezeichnen Lesen als ein Ganzes, in dem, gemäß grammatischer Regeln, Verschriftlichtes mit
Sinnesorganen aufgenommen wird. Demirel (2011) interpretiert Lesen als eine Aktivität, in der kognitive
Handlungen und motorische Fertigkeiten kooperieren. Da das Lesen eine Fertigkeit ist, differenziert das
Lehrverfahren im Gegensatz zu Wortschatz und Grammatik. Für die Fertigkeit Lesen kann daher keine
rigide Lehrprogression vorgesehen werden, zumal das Lehren des Lesens nicht als ein leichtes Verfahren
bezeichnet werden kann. An dieser Stelle ist es wichtig anzudeuten, dass bei der Vermittlung der
Fertigkeit Lesen der wissenschaftliche Diskurs effektive Befunde abgeben kann. Aufgrund ihrer
universellen Breite wird der Leseförderung in jeder Sprache eine Gewichtung gegeben, die nicht zu
unterschätzen ist. Doch in welchem Niveau die nachgewiesenen Qualifikationen zum Leseverstehen
sind, hängt auch von den gesamten bildungspolitischen Richtlinien ab. Die Sprachbeherrschung in der L1
ist Prämisse für effektives Fremdsprachen- und Folgefremdsprachenlernen. Derman (2002) zufolge,
denkt der Mensch zunächst in der Muttersprache, eignet sich Lerngewohnheiten in dieser an und stützt
sich beim Lernen einer fremden Sprache an diese Gewohnheiten. Dieser Gedanke bildet die
Ausgangsidee dieser Studie. Da die Sprache selbst als Phänomen und Ausgangspunkt beim
Sprachenlernen betrachtet wird, besteht laut Durmuşçelebi (2013) eine Verbindung zwischen der L1 und
den Fremdsprachen. Wenn die nötigen Lesequalifikationen in L1 nicht genügend nachgewiesen werden
können, tritt die Frage auf, ob es die Verpflichtung einer L2 bzw. L3-Lehrkraft ist, diese fehlende
Kompetenz zu schulen. Damit das deklarative Wissen und das daraus abgeleitete prozeduale Wissen
verarbeitet werden kann, müsste logischerweise erst von einem handfesten deklarativen Wissen
gesprochen werden.
Wie beim Erwerben der L1, steht auch beim Lernen einer Fremdsprache das Lesen im Mittelpunkt und
wird als Fundament des Fremdsprachenlernens bezeichnet. Hufeisen und Neuner fassen das Lesen im
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Tertiärsprachenunterricht, was man aber auch auf den L1 und L2- Unterricht generalisieren kann, wie
folgt auf: “ … Lesen (Input) erhält im Anfangsstadium ein größeres Gewicht als die produktive Seite wie
Sprechen und Schreiben (Output), denn die Lernenden müssen in einer langen Expositionsdauer viel
Sprache hören und lesen, um die Sprache verstehens- und aussprachemäβig aufnehmen zu können.
Lernende verstehen immer mehr, als sie zu produzieren im Stande sind“ (Hufeisen und Neuner, 2005:
116). Daraus kann auch abgeleitet werden, dass Lesen in der Fremdsprache dem Schreiben voran
gestellt wird.
Jeder Sprachenlernende verfügt bereits über individuelle Lesegewohnheiten und nimmt diese in die
jeweils zu lernende Fremdsprache mit, somit auch die Lernkultur, die Wortschatzarbeit und die
Satzbaumuster. “Fremdsprachliches Lesen setzt generell Lesekompetenz in der Muttersprache voraus
und diese wiederum die Verfügbarkeit von mehreren, dem eigentlichen Lesen‚ vorgeordneten
Fertigkeiten“ (Gibson & Levin, 1989: 5f; zitiert nach Meißner, 2013: 10). Auch Cameron zufolge,
beeinflussen die Leseerfahrungen in der L1 die L2. Das Gehirn sucht in der fremden Sprache automatisch
nach Ähnlichkeiten zwischen L1 und L2 und versucht vorhandene Erfahrungen in der L1 umzusetzen (vgl.
Cameron 2005; zitiert nach Durmuşçelebi, 2013). Auch Aebersold und Field (1997) nach, werden
Lerntraditionen in der L1 auf die L2 übertragen. Daher ist die Lesefertigkeit bzw. Gewohnheit in der L1
ein Faktor für die Entwicklung der L2 und L3 (vgl. ebd). Trotz der Übereinstimmung der Bedingungen im
Leseverstehen in L1 und der Fremdsprache, fassen Sprachenlernende den Lesevorgang in einer fremden
Sprache als eine neue Erscheinung auf. Im Gegensatz zu Gibson, Levin, Cameron, Aebersold und Field,
vertritt August (2006) die Meinung, dass im Unterschied zum systematischen Lernen des Lesens und der
Sprachfertigkeiten in der Muttersprache, Sprachenlernende im Leseprozess der L2 eine kognitive
Struktur aufweisen und daher das Lesenlernen in einer Fremdsprache einem anderen Verfahren als in
der L1 durchzogen wird.

Ziel, Methode und Datenerhebung
Ziel dieser Untersuchung ist es, den L3-Leseprozess anhand des L1-Lesekontextes erklären zu können.
Die Ausgangsfrage war dabei: Über welchen Lernkotext verfügen Studierende der
Deutschlehrerabteilung als L3-Lerner über das L1-Lesen? Des Weiteren wurden folgende Leitfragen
erstellt: Welche Fragetypen, welche Textsorten, welche Lesestrategien und welche Lesestile wurden im
L1-Unterricht behandelt? und wie verlief die Unterrichtsgestaltung mit Texten? Um eine signifikante
Verbindung zwischen der Lesekompetenz in der L1 und der L3 festlegen zu können, wurde ein
halbstrukturierter Fragebogen mit offenen Fragen erstellt und eingesetzt. Um von den Gütekriterien die
Validität zu sichern, wurde die Erstellung des Fragebogens an Westhoff’s Ansatz (2005) anlehnend
vollzogen. Bei der Durchführung der Umfrage wurde darauf geachtet, dass sich die Ziele der Arbeit mit
den Fragen in der Umfrage einigen, sodass auch die Reliabilität gesichert wird. Weil die Fragen an die
Probanden gestellt wurden, die man zuvor nicht unterrichtet hatte, kann das Verfahren als eine objektiv
durchgeführte Arbeit gekennzeichnet werden. Dieser Untersuchung diente ein halbstrukturierter
Fragebogen mit fünf offenen Fragen als Erhebungsinstrument, bei dem Mehrfachnennungen möglich
waren. “Bei einem Fragebogen mit offenen Fragen jedoch, gibt es eine Reihe von standardisierten
Fragesets und die befragte Person ist frei diese Fragen auf gewünschte Art und subjektiv zu antworten”
(Yıldırım und Şimşek, 2016: 130). Die an dieser Untersuchung teilnehmende Probandengruppe setzt und
begrenzt sich aus 56 Studierenden der Deutschlehrerabteilung der erziehungswissenschaftlichen
Fakultät der Trakya und Uludağ Universität zusammen. Die Versuchspersonen verbinden, dass sie
Studierende im ersten Studienjahr des Sommersemesters 2016-2017 sind. Da in Vorbereitungsklassen
die Studierenden an fertigkeitsintegrierenden Lehrveranstaltungen teilnehmen, ist es zugunsten dieser
Untersuchung, die Durchführung an einer isolierten Lehrveranstaltung zu vollziehen. In dieser
Untersuchung wurde die Probandengruppe anhand eines ‚Kriterienauswahlverfahrens‘, welches dem
bewussten Auswahlverfahren der qualitativen Studie zugeordnet werden kann, bestimmt. Bei diesem
Auswahlverfahren sind die Kriterien dem Forscher selbst überlassen. Der Forscher kann in diesem Fall
diese Kriterien selbst bestimmen oder eine zuvor bestimmte Kriterienliste anwenden, so Yıldırım und
Şimşek (2016). Im Rahmen des Auswahlverfahrens dieser Untersuchung gilt; der Unterrichtsbesuch in
einer Sekundarstufe in der Türkei im Fach Türkisch, Student/in im ersten Studienjahr an der
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Deutschlehrerabteilung der Trakya oder Uludağ Universität zu sein und das Belegen des Seminares
‘Leseverstehen’, als Auswahlkriterium. Der geforschte Einflussfaktor der Lesekompetenz in L1 fußt auf
qualitativer Forschungsebene und ist eine fenomenographische Fallstudie. Yıldırım und Şimşek (2016)
zufolge ist das Hauptmerkmal einer qualitativen Fallstudie das detaillierte Forschen einer oder einiger
Fälle. Während dieser Forschung werden Faktoren eines Falles mit einer ganzheitlichen
Herangehensweise angegangen wobei man sich auf den Einfluss von Fall und Faktoren fokussiert. Saban
und Ersoy (2016) bezeichnen fenomenographische Untersuchungen als ein induktives und
beschreibendes Verfahren und konzentrieren sich auf menschliche Erfahrungen, die zum Ausdruck
gebracht und definiert werden.

Datenauswertung
Probandenverteilung

Uludağ Universität
46%

Trakya Universität
54%

Grafik 1: Probandenverteilung

Die Grafik 1 veranschaulicht die Probandenverteilung der an dieser Untersuchung teilnehmenden
Studierenden. 30 Studierende der Trakya Universität (fortan TU) und 26 Studierende der Uludağ
Universität (fortan UU) waren an dieser Untersuchung beteiligt.
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Grafik 1: Prozentuale Anteile zu der durchgeführten Frage- und Aufgabentypologie in L1

Aus der Grafik 2 ist zu entnehmen, dass in voruniversitären Bildungseinrichtungen, im L1-Unterricht die
Texte zu 54 % mit multiple-choice, zu 34% mit offenen Fragen und zu 57% mit geschlossenen Fragen
bearbeitet werden. Sowie an der TU als auch an der UU sind diese Frage- und Aufgabentypologien von
den Probanden die meist erwähnten. Demgegenüber wurden Lückentexte, richtig-falsch Aufgaben,
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Textfortsetzung und die Aufgaben mit teilnehmendem Gespräch gering bearbeitet. Multiple-choice
Aufgaben sind eine Testart, in der der Befragte die richtige Antwort aus mehreren Optionen ankreuzen
muss. Öncü zufolge, können diese Art von Aufgaben das Lernverfahren von einfachen bis schweren
Themen auswerten, das Abmessen der Fähigkeit jedoch, das Wissen zu organisieren und
zusammenzusetzen ist mit dieser Aufgabentypologie begrenzt (vgl. Öncü, 2003; zitiert nach Gökduman,
2017). Offene Fragen unterscheiden sich im Vergleich zu geschlossenen Fragen. Während geschlossene
Fragen eine konkrete Antwort verlangen, gibt es bei offenen Fragen keine definitiv richtige oder falsche
Antwort. Offene Fragen bzw. Aufgaben werden lediglich zur Abschätzung der Denkweise der Person
gestellt. Laut Klein animieren offene Fragen das Bemerkungs- und Problemlösevermögen eines
Lernenden, wobei bei geschlossenen Fragen die Antworten begrenzt sind (vgl. Klein, 2000; zitiert nach
Gökduman, 2017).
Sichtet man das Schulbuch der 11. Klassen „Türk Edebiyatı“ (Türkische Literatur) (Komisyon, 2016),
werden die Aussagen der Probanden bestätigt, zumal die Frage- und Aufgabentypologie stets aus diesen
erwähnten Typen besteht (siehe ebd. S. 10, 18, 25, 26 ff.). Die unten aufgeführte Seite ist ein Auszug aus
diesem Schulbuch, wo sichtbar wird, dass die Themen und Texte mit richtig-falsch Aufgaben (Frage 1),
Lückentext (Frage 2), Zuordnungsaufgaben (Frage 3), multiple-choice Aufgaben (Frage 4) und einer
offenen Aufgabe (Frage 5) bearbeitet werden.

Abbildung 1: Auszug aus dem Schulbuch „Türk Edebiyatı“
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Grafik 2: Bearbeitete Textsorten im L1-Unterricht

Die Grafik 3 veranschaulicht die Verteilung der Textsorten, die allgeimein im L1-Unterricht behandelt
wurden. Es fällt auf, dass 35% der Probanden der UU die Textsorten nicht detailliert benannt, sondern
unter dem Überbegriff ‘Texte im Lehrwerk’ gruppiert haben. Greift man auf das benannte Lehrwerk
zurück, ist festzustellen, dass die Textsorten generell aus literarischen Texten bestehen. In der Abbildung
2 kann man im ernannten Lehrbuch unter der Kategrie ‘Inhaltsverzeichnis’ (İçindekiler) die Textsorten
vorfinden.

Abbildung 2 Auszug des Inhaltsverzeihnisses aus dem Schulbuch “Türk Edebiyatı”

Aus dem Inhaltsverzeichnis des Schulbuches ist zu entnehmen, dass in der Lektion IV Informationstexte
behandelt werden. Betrachtet man jedoch diese Lektion näher an, so fällt auf, dass diese eine
literarische Sprache haben, d.h. diese Textsorten sind kein Auszug aus dem alltäglichen Leben. Auch die
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prozentuale Verteilung der TU zeigt, dass zu 53% literarische Texte im Unterricht behandelt wurden.
Wenn man bedenkt, dass die in der Tabelle aufgeführten Romane, Essays, Geschichten und Gedichte
auch zur literarischen Textgruppe gehören, so kann man generieren, dass der L1-Unterricht in
voruniversitären Bildungseinrichtungen hauptsächlich mit Hilfe von literarischen Textsorten abläuft. Im
Gegensatz zur literarischen Textsorte, ist der Prozentanteil von Fachtexten sehr gering, welche
widerrum im Schulbuch nicht anzutreffen sind. Alltägliche Texte jedoch wurden von Probanden nicht
erwähnt, wovon man ableiten kann, dass diese im L1-Unterricht gering benutzt wurden, welches auch
das Schulbuch bestätigt.
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Grafik 3: Kenntnisse der Probanden zu den Lesestrategien in L1

Schaut man sich die Grafik 4 an, so fällt auf, dass sich die Aussagen der Probanden zur Kategorie‚
Lesestrategie‘ im Gegensatz zu Grafik 2 und 3 enorm verringert haben. Sowie aus der Grafik 4, als auch
von den Aussagen der Probanden kann man erschließen, dass keine Strategien angewandt wurden oder
dieser Begriff fremd ist. Einige Aussagen sind wie folgt: (Die türkischsprachigen Aussagen wurden in das
Deutsche übersetzt) “Wir haben nur gelesen” („Sadece okurduk”) (UU), “Wir haben keine benutzt”
(“Kullanmazdık”) (UU), “Reines Lesen” (“Düz okuma”) (UU), “Ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran
erinnern, dass wir eine bestimmte Strategie angewandt haben, wir haben einfach aus den Lehrbüchern
gelernt” (“Açıkçası belli bir strateji kullandığımızı hatırlamıyorum, ders kitaplarından dümdüz ders
çalışırdık”) (UU), “Ich habe keine Vorstellung was Lesestrategien betrifft. Ich bin mir nicht sicher, ob man
uns so etwas gelehrt hat” (“Okuma stratejileri konusunda hiçbir fikrim yok. Öğrettiklerine emin değilim”)
(TU), (“Ein Schüler las den Text laut vor und keiner beachtete ihn und hörte ihm zu. Fand der Unterricht
statt? Ja.”) (“Aramızdan bir öğrenci sesli şekilde bütün metni okurdu, kimse saygı duymaz, dinlemezdi.
Ders işlendi mi işlendi işte”) (TU), “Wir haben keine Lesestrategien angewandt” (“Okuma stratejisi
kullanmazdık”) (TU). Aus der Grafik ist zu entnehmen, dass die meisten angewandten Lesestrategien;
das Trennen vom Wichtigen und Unwichtigen‘ und ‚wichtige Stellen im Text unterstreichen‘ sind.
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Grafik 4: Anteile zu den Lesestilen in L1

Die Grafik 5 zu den Lesestilen zeigt, dass die Probanden der UU keine konkrete Vorstellung zum Thema
‚Lesestil‘ aufzeigen konnten. Sie haben diese Rubrik entweder nicht beantwortet oder keine zutreffende
Antwort gegeben. Auch wurde die Rubrik ‚Lesestil‘ oftmals mit der Rubrik ‚Lesestrategie‘ verwechselt.
Dies bestätigt, dass den Probanden die Vorstellung zu den Lesestilen fehlt. Einige Aussagen sind wie
folgt; „Sie (die Lehrkraft) hat ihn (den Text) ohne Lesestil bearbeitet“ („Okuma türü kullanmadan ele
alırdı”) (UU), “Sie (die Lehrkraft) hat literarische Texte benutzt, weil diese viel schwieriger zu Verstehen
waren” (“Edebi metinler ele alırdı, anlaması daha uğraştırıcı olduğu için”) (UU), “Wir haben nur gelesen,
haben ihn (den Text) nicht analysiert” (“Sadece okurduk, incelemezdik”) (UU), “Wir haben zum
Leseverstehen keine bestimmte Strategie benutzt” (“Okuma anlamaya yönelik belli bir strateji
kullanmazdık”) (UU), “Generell wurde still gelesen und die Lehrkraft hat uns den Text erklärt” (“Genelde
kişiler kendi içinden okuyordu ve hoca metni anlatıyordu”) (TU) und “Wir wussten nicht Bescheid, ob ein
Stil benutzt wurde” (“Tür kullanıyorsa da biz bilmiyorduk”) (TU).
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Grafik 5: Aussagen der Probanden zur Unterrichtsgestaltung der Lehrkräfte im L1- Unterricht

Die Grafik 6 visualisiert die Verteilung der Unterrichtsgestaltung der Lehrkraft im L1- Unterricht. Einen
signifikanten Unterschied zwischen lehrer- und lernerzentrierter Unterrichtsgestaltung ist nicht
vorzufinden.

Bewertung und Diskussion
Greift man auf die Feststellung von Gibson und Levin zurück (vgl. ebd.), so kann man erneut betonen,
dass das Lesen in einer fremden Sprache, Lesekompetenz in der Muttersprache voraussetzt. Die
erlernten Strategien vereinfachen und ermöglichen somit dem Lernenden, fremde Texte leichter zu
entschlüsseln und zu erfassen. Werden diese erlernten Lesestrategien in der L2 ausgeübt und geprägt,
so ist es ein zeitsparendes und unkompliziertes Verfahren den Textinhalt in der L3 zu erfassen. Werden
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diese Strategien jedoch bei der L1 nicht gelehrt, so ist es „die Aufgabe“ der L2 ggf. der L3-Lehrkraft,
diese an den Lernenden weiterzuleiten.
Anders als bei einem Fragebogen mit einer Likert-Skala, konnten wir mit einem halbstrukturierten
Fragebogen mit offenen Fragen die Antworten der Probanden durch nähere Aussagen deutlicher
erfassen. Durch diese schriftlichen Antworten hatten die Probanden die Möglichkeit einen
Selbstreflexionsprozess zu durchlaufen. Aufgrund einer strikten Aufgabenabfolge und eines literarischen
Textsortimentes dominiert bei Lehramtsstudierenden eine gewisse Abhängigkeit von
Lehr/Lerntraditionen aus der L1. Wegen der Frage- und Aufgabentypologie im L1-Unterricht fällt es
ihnen schwer, einen Text andersartig anzugehen. Im Fragebogen fehlen bzw. wurden Antworten zu
Lesestil und Lesestrategien häufig fehlerhaft beantwortet. Dies lässt sich auf viele Faktoren, wie z.B.
Lehrtradition der Lehrkräfte, Eigenschaften des Schulbuches und das Bildungssystem zurückführen.
Wenn man bedenkt, dass Lehrwerke für Deutsch als zweite Fremdsprache reichlich authentische Texte
beinhalten und Studierenden diese Textsorte im L1-Unterricht nicht bekannt ist, fällt es ihnen schwer,
diese je nach Intention anzugehen. Aufgrund literarischer Texte und der Frage- und Aufgabentypologie
fällt es ihnen schwer, verschiedene Lesestile zu entwickeln und auf verschiedene Aufgabentypologien zu
reagieren (vgl. dazu Funk u.a. 2014; aber auch Neuner, Krüger und Grewer, 2000; und auch Doyé, 1992).
Es ist zu konstatieren, dass der Leseprozess in der L1 eine qualitative Auswirkung und entscheidende
Rolle beim Lesen sowohl in L2 als auch in L3 haben. Schließlich ist in Bezug auf die Hauptfrage zu sagen,
dass Studierende über einen geringen und begrenzten Lernkontext über das Lesen in der L1 verfügen.
Sie sind sich oft nicht bewusst, dass bestimmte Sprachlern- bzw. Lesestrategien in weitere Sprachen
übertragbar sind. Auch sind sich die Lernenden deren Wert und Funktion weniger bewusst und gehen
daher die Folgefremdsprache als ein komplett neues Phänomen an. Werden die Grundbausteine zur
Textverständnis nicht in der L1 gesetzt, so ist es möglich, dass Lernende nicht in der Lage sind, eine
Information aus einem fremden Text zu entnehmen.

Schlussfolgerung und Vorschläge
Das Textverstehen im muttersprachlichen Kontext bildet eine Basis für gängige L2 und L3-Lernenden.
Textlinguistische Perspektiven (vgl. Brinker, Cölfen und Pappert, 2014), strategieorientiertes Bearbeiten
im Umfeld des Autonomen Lernens (vgl. Bimmel und Rampillon, 2004), aus konstruktivistischen
Lerntheorien profitieren (vgl. Ballweg u.a., 2013), das Leseverstehen sukzessiv einführen,
lernerorientierte Unterrichtsverfahren und Kompetenzentwicklungen sind einige von weiteren
Ausblicken der aktuellen Forschung des Leseverstehens. Deshalb sind auch diese Leitlinien von einem
L1-Unterricht zu erwarten. Die kleine und sehr begrenzte Forschung zeigte jedoch, dass dies nicht
weitgehend der Fall war. Es hat sich dabei herauskristallisiert, dass die Schulung der Lesekompetenz in
L1 mehr eine ‚traditionelle Lernkultur‘ reflektiert. Diese Aussage kann man von den Ergebnissen der
Umfrage ableiten. Die meist erwähnten Frage- und Aufgabentypologien der Probanden in
voruniversitären Bildungseinrichtungen sind Folgende: Multiple-choice (54 %), offene Fragen (34%) und
geschlossene Fragen (57%). Die ernannten Textsorten sind hauptsächlich ‚Texte im Lehrwerk‘, die bei
näherer Betrachtung des Lehrbuchs ‚literarische Texte‘ (53%) sind. Lesestrategien werden bearbeitet,
aber nur begrenzt, das Trennen vom Wichtigen und Unwichtigen‘ und ‚wichtige Stellen im Text
unterstreichen‘ sind die meist angewandten Lesestrategien. Ein Resultat zur Verwendung der Lesestiele
anzugeben ist sehr schwierig, da dieser Begriff entweder mit dem Begriff Lesestrategien verwechselt
wurde oder die Vorstellung zu den Arten von Lesestilen fehlte.
An dieser Stelle müsste auf die Zusammenarbeit der Abteilungen hingewiesen werden, die Sprache als
Lerngegenstand haben. Leseverstehen fächerübergreifend bearbeiten wäre auch eine Initiative, die
Leseerfolg versprechen kann. Das bewusste Umgehen mit muttersprachlichen Qualifikationen im
Allgemeinen könnte dem lebenslangen Lernen gerecht werden, sodass erst dann von einem effektiven
L2-Lernen und von einem Tertiärsprachenlernen die Rede sein kann.
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IDENTIFYING THE TEACHER’S ACTION ZONE THROUGH OBSERVATION: REFLECTIVE
PRACTICE
Semahat AYSU
Okt., Namık Kemal Üniversitesi, saysu@nku.edu.tr

Introduction
According to Ellis (1985 cited in Richards and Lockhart, 2007:138) interaction between the teacher and
the students or from student to student in the classroom is so important that language learning depends
on “the quality of this interaction”. They also add that a teacher’s aim is certainly to make all the
students participate in the class but he/she sometimes interacts with some students more than the
others but he/she is unaware of his/her mistake. For example the teacher has an interaction with girls
more than boys or with the students at the front row more than the students at the back row. The term
which explains this situation very well is called as “the teacher’s action zone” and this zone consists of
“those students with whom the teacher regularly enters into eye contact, those students to whom the
teacher addresses questions and those students who are nominated to take an active part in the lesson”
(Richard and Lockhart, 2007:139).
Wang and Castro (2010) point out in their study that the studies which investigated the effect of active
participation of learners on the second language acquisition and the results showed that participation
affect the language learning positively. Therefore, it is important to get the learners involved in the
classroom participation.
Consequently, it could be stated that the students who are out of teacher’s action zone will suffer from
inadequate interaction with the teacher, they will not participate in the activities actively and even their
motivation to learn language may decrease since they do not have much opportunity for the interaction.
For this reason, it is important to know about his/her action zone for a teacher in order to create whole
class interaction and participation.

The aim of the study:
The goal of this study is to investigate the interaction between the language teacher researcher and her
students in the classroom. Furthermore, it is aimed to find out her action zone in the classroom. It is
attempted to find out answer for the following research question.
How wide is the teacher’s action zone?

Literature Review
Interaction and Participation in the Classroom
Interaction in the language classroom between teacher and the students is used “as a tool to construct
meaning and develop consensus” (Li, 2011: 147). Yu (2008:48) supports that “classroom interaction can
facilitate students’ language development and communicative competence” Furthermore, Interaction
Hypothesis proposes that second language learners come across some problems in the flow of
communication and if they have opportunity to talk about it, they can acquire that language (Ellis, 1990
cited in Yu, 2008:48). Certainly this is the role of the teacher as a leader not only in teacher-centered
learning but also learner-centered learning to provide equal opportunity to interact or to participate, to
communicate and to talk for all students in the classroom (Dörnyei & Murphey, 2003 and Hadfield, 1992
cited in Galajda, 2012:89).
Wang and Castro (2010) found out in their study that interaction in the classroom and consequently
language output make the students notice the language forms. Interaction also affects their foreign
language learning effectively. Similarly, Yu (2008) states that “classroom interaction is considered a
productive teaching technique” and he continues to explain the importance of interaction in the
classroom “L2 learners acquire linguistic knowledge and ability through the interaction” and it motivates
the students (Yu, 2008: 49). Moreover, Wong-Fillmore also emphasized the importance of interaction
Sayfa 374

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

between the teacher and the students and added that this affects the second language learning
positively (Wong-Fillmore, 1982 cited in Wang and Castro, 2010:176)
This is stated by Ellis that “interactive input is more important than non-interactive input (Ellis, 1994
cited in Wang and Castro, 2010: 176). For this reason the use of interactional task in the classroom could
draw all students’ attention and provides classroom participation (Wang and Castro, 2010).
Furthermore, the techniques which help to raise the interaction in the classroom are noted by Yu (2008)
and he suggests “moving chairs and having students face each other. During lecture, the teacher can
move to different parts of room, or teach from the back and have students write on the board” (Yu,
2008: 50).

Reflective Practice in Language Classrooms
Reflective practice is defined as “teachers must subject their own teaching beliefs and practices to
critical examination” and consequently a teacher can reflect on not only his/her own teaching process in
order to improve but also his/her learners learning process in order to facilitate their learning (Farrell,
2011:265). Lisle (2006) also notes that the aim of reflective practice is to improve “practice and
learning” and make changes in teaching (Lisle, 2006: 118). Dewey stated three characteristics of
reflective teachers: They are “open-mindedness, responsibility and wholeheartedness” (Dewey, 1933
cited in Farrell, 2008:1).
There are many ways to reflect on what the teachers do in the classroom. They could be listed as
follows: journals, lesson reports, surveys and questionnaires, audio or video recording of lessons,
observation and action research (Richard and Lockhart, 2007:6-15). Furthermore, it is “an opportunity
for the teachers to develop a critically reflective stance to their own teaching” (Richards, 1998: 147).
According to Farrell (2011:266) “one of the most common ways of reflecting on classroom teaching is to
engage in classroom observations”. He adds that observation could be conducted either by a video and
audio recorder or peer observer and he supports the peer observation particularly for the inexperienced
teachers (novice teachers) since they cannot be objective for their own teaching and consequently it will
be more helpful for ‘professional development’ as well (Farrell, 2011: 266).

Methodology
Data Collection Procedure
According to Farrell (2011) observation could be implemented either by a video and audio recorder or
with peer observer. In this study observation form by the peer observer as a tool of investigation was
used.
First of all, the teacher lectured about housekeeping department of a hotel in a vocational English
language class. Teacher talked about the organization chart of housekeeping department and taught
room items in a hotel. And then some dialogues which involved the guest’s problems, complaints or
requests were studied. During the class teacher directed questions to the whole class to elicit what the
students knew about the department of housekeeping such as “How can we say that room item in
Turkish?”,“Did you work as a housekeeper in your training last summer?”, “Can you give some examples
from your experiences?”, “Did you face any problems or complaints like that?” and students also
participated in the role play activities being a housekeeper or a guest while the dialogues were studying.
Although these students are studying Tourism and Hotel Management Program, they are in vocational
school and they did not study English in prep class. Therefore, teacher could not carry out the whole
lesson in English and she often asked Turkish meaning of the words or she often used the native
language of students.
A colleague of the teacher observed her interaction in the classroom using seating chart observation
form in order to reveal her action zone in the classroom based on the study provided by Richards and
Lockhart (2007:140), which is presented in the Appendix part.
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Results
Figure 1 below shows the teacher’s action zone in the classroom, which is recorded by one of the
colleagues of the teacher according to the seating plan in the classroom. This figure illustrates the
interaction between the teacher and all students and individual students. Furthermore, it demonstrates
the interaction between individual students and the teacher.

questions directed to the class
by the teacher

Figure 1: Seating chart observation form

Consequently, it couldIn Figure 1 above “M”, “F” and “E” represent male student, female student and
empty desk, respectively. Moreover,
shows the teacher’s interaction with student and
demonstrates the student’s interaction with teacher. In the class the teacher interacted twenty eight
times with the classroom as a whole and this interaction was with fourteen students although there
were 19 students. In fact, the teacher tried to make all students participate in the classroom but five
students were overlooked by the teacher. In this study teacher’s action zone is limited to the middle
aisle of the classroom. Furthermore, during the class the teacher was not aware of the mistake that she
interacted much with only two students.
Be noted that teacher interaction was not restricted to a few students according to the Figure 1 above.
However, there were 3 students who were the dominant students of the classroom. One of them was
female who sat at the front row and she interacted with the teacher nineteen times in total by asking
questions or answering. The other was male and he sat at the second row and he interacted with
teacher twenty eight times in total. The third student who interacted with the teacher was a male
student and he sat at the last row and his interaction with the teacher was nine times. Apparently, the
common characteristics of these students was that they were in the middle of the classroom. This is the
teacher’s action zone. In other words, since the teacher taught from the front of the class these
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students sat in the close proximity to the teacher (Adams and Biddle, 1970 cited in Richards and
Lockhart, 2007: 139).

Conclusion And Discussion
In this study it was revealed that teacher’s action zone is restricted to the middle aisle of the student.
This study supported the views of Richards and Lockhart (2007: 139), which discuss the teacher’s action
zone and add that “this zone includes the middle front row seats and the seats up the middle aisle”.
Another finding of this current study is that there were three students participating in the lesson actively
although teacher tried to interact with all students directing questions to the whole class. Similarly, the
study of Farrell (2011) which investigated teacher’s interaction with students using seating chart
observation form revealed that the teacher in the classroom was not aware of the restriction of her
interaction with only one of students. The teachers stated that she intended to make all the learners
participate in the class actively. However, the results of study were not the same like the intent of
teacher.
This present study revealed the teacher’s action zone and classroom teacher was aware of her mistake,
she will make all learners take part in the lesson in her future classes making her interaction zone larger
since it is well known that foreign language learners do not have any chance to use the target language
outside the classroom and they can practice particularly in the classroom. Therefore, sustaining the
equal interaction among the learners and making the teacher’s action zone larger will help this (Wang
and Castro, 2010). For the future implications, classroom teacher is aware that she should enlarge her
action zone for the whole class participation and interaction.
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Observation form (This is the example from Richards and Lockhart, 2007:140).
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ÖZET
Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki kültürel
öğelere ilişkin tepkilerinin belirlenmesi, kültürel öğeleri algılamalarında bulundukları sınıf düzeyinin ve okul
türlerinin etkisinin olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Veriler 2016-2017 eğitim öğretim yılında Edirne’de
bulunan Edirne Sosyal Bilimler Lisesi ve Tekirdağ’da bulunan Özel Aden Anadolu Lisesinde 11. ve 12. sınıflarda
öğrenim gören öğrencilere daha önce Ekmekçi'nin (2014) çalışmalarında kullanmış olduğu bir ölçek uygulanmak
suretiyle toplanmış, ders kitabındaki kültürel öğelerin öğrencilerin dünya görüşleriyle uyuşup uyuşmadığı, hedef
dile ait özel gün ve isimlerin dil gelişimlerine katkısı olup olmadığı, bu öğelerin hedef kültürle olan etkileşimlerinde
yararlı olup olmadığı, Alman kültürüne ait öğelerin kültür kaynaşmalarına neden olup olmadığı, kültürel öğelerin dil
öğreniminde olumsuz etki yaratıp yaratmadığı, bireylerin gereksinimini karşılayıp karşılamadığı, kültürel öğelerin
gerçekçi, ilginç ve motive edici olup olmadığı, hedef kültürle ilgili önyargılar konusunda düşünmeyi sağlayıp
sağlamadığı, kültürler arasında gözlem, analiz, karşılaştırma ve değerlendirme yapmaya olanak sağlayıp sağlamadığı
ve okuma bölümlerinin ve diyalogların hem Türk hem de Alman kültürünü yansıtıp yansıtmadığı, kitaplarda sadece
Alman kültürünün mü, yoksa sadece Türk kültürünün öğelerinin mi bulunması gerektiği ve diyaloglarda geçen
ifadelerin Türk kültüründe de aynen kullanılıp kullanılmadığı sorularına cevap aranmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde t-testi uygulanmıştır. Likert tipi sorulara uygulanan t-testi sonuçları iki okul öğrencilerinin kitap
hakkında yaptığı değerlendirmede anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Bu çalışma kapsamında ayrıca sorulan iki
adet açık uçlu soruya ilişkin öğrenci görüşleri ise ders kitaplarındaki kültürel öğelerin hem hedef dilin hem de ana
dilin konuşulduğu ülkeleri ve halkları kapsayacak şekilde dengeli bir şekilde düzenlenmesi gerektiği sonucunu
ortaya koymuştur. Araştırmadan çıkan diğer önemli bir sonuç, öğrencilerin bu kitabın görsel unsurlar ile ve duyma
metinleriyle, filmler ve videolar ile desteklenmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını belirtmiş olmalarıdır.
Anahtar sözcükler: Deutschkasten ortaöğretim A1.2 düzeyi Almanca ders kitabı, dil, kültürel öğeler, öğrenci
görüşleri
ABSTRACT
This study aims to determine the attitudes of secondary school students to the cultural elements in the
Deutschkasten Secondary School A1.2 Level German Language Course Book and to determine whether their
perceptions of these cultural elements are affected by their class level and school types. The data were collected
from the students who were studying in the 11th and 12th grade at Edirne Social Sciences High School in Edirne
and at Aden Anatolian Private High School in Tekirdağ in the 2016-2017 academic years , by applying a scale that
had been used by Ekmekçi (2014). The answers were sought for the questions like whether the cultural elements
in the course book match with students’ philosophy of life, whether important dates and names in the target
language contribute students’ language skills, whether those elements are helpful when students engage with
target culture, whether elements in German culture lead any cultural adaptation, whether cultural elements have
any negative impacts on language learning, whether they meet individual requirements, whether they are realistic,
interesting and motivating, whether they encourage to think on prejudices towards target culture, whether they
provide opportunity to observe, analyze, compare and evaluate the cultures, whether reading passages and
dialogues reflect both Turkish and German culture, whether only German or Turkish cultural elements should be
included in the course books, and whether the statements in the dialogues were used as the same as in Turkish
culture. The data were analyzed through t-test. The results of t-test applied on the likert type survey show there is
a significant difference between the evaluations of students from the schools. In the scope of this study, the
students’ replies to the two open ended questions reflected that cultural elements in the course books should be
organized in a well-balanced style regarding both target language and students’ mother tongue. Another
important result of the study is that this course book needs to be enriched via visual materials, listening sections,
movies and videos.
Keywords: Deutschkasten Secondary Level A1.2 German Course Book, Language, Cultural Elements, Students’
Attitudes
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Giriş
Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dil öğrenmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Ancak dil öğrenmenin temel amacı eskiden olduğu gibi artık sadece dilbilgisi kurallarını ezberlemek ve
ana dilden erek dile ve erek dilden ana dile kelime kelimesine çeviri yapmak ve çeviri yaparken bu
kuralları eksiksiz ve hatasız kullanmak değil, öğrenilen dili konuşan kişilerle iletişim kurabilmektir.
Konuşma ve anlama üzerine kurulu iletişim yetisini kullanabilmek ise, bir taraftan dilbilgisi kurallarını, öte
yandan ise etkileşime girilen kişilerin yaşadıkları topluma ilişkin kültürel değerlerini bilmekle
mümkündür. İletişim bu kapsamda dili konuşanların sözel olmayan mesajlarını da anlamayı gerektirir.
Öğrencilerin bu yeteneklerini geliştirebilmeleri için ise öğretim materyallerinin çeşitli kültürel öğeleri
içermesi son derece önemlidir. Ancak Türkiye’de yapılan kitap inceleme ve değerlendirme çalışmaları
bugüne kadar Türkiye’de yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ders kitabı olarak kabul edilen bazı kitapların bu temel unsuru göz
ardı ettiğini ortaya koymuştur (Bkz. Başaran, 2013; Baykara, 2010; Cangil Erişkon, 1996; Genç, 2004;
Koçak, 2014; Maden, 2005a ve 2005b; Sakarya, 1989; Ünver, 2005; Ünver, 2009; Ünver ve Genç, 2013).
Oysa Biechele ve Padró (2003), Bischhof, Kessling ve Krechei (1999), Hu (2008), Kaufmann, Zehnder ve
Vanderheiden (2007) ve Neuner ve Hunfeld (2007) öğrencilerin küresel dünyada sağlıklı iletişim
kurabilmeleri için artık yabancı dil derslerinde sadece Türkçeye ‘Kültürbilgisi’ olarak çevrilmiş olan
‘Landeskunde’ kavramına uygun hedef dilin konuşulduğu ülkenin günlük yaşamına ve kültürüne ilişkin
coğrafi, tarihsel, sayısal, istatistiksel vs. gibi bilgiler verilmesini dahi yeterli görmeyip, bunun yanı sıra
Türkçede ‘Kültürlerarasılık’ olarak karşılık bulan ‘Interkulturalität’ kavramına uygun, öğrencinin kendi
kültürü ile hedef dilin konuşulduğu kültürün bir sentezini yapabileceği etkinliklere de öğretim
materyallerinde yer verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Günümüzde artık ders kitaplarında bunun da
ötesinde Türkçeye 'yabancı olanı anlama' olarak çevrilen 'Fremdverstehen' kavramı altında sözcüklerin
düz anlamlarının yanı sıra içinde bulunulan kültürden, duygu, düşünce ve psikolojik durumdan kaynaklı
yan anlamların da verilmesi gerektiği savunulmaya başlanmış, yabancı dil öğrenen bir kimsenin bir
görseli, bir hal veya hareketi gördüğünde bunun kendi kültüründe olduğu kadar hedef dilin konuşulduğu
kültür veya kültürlerde ne anlama geldiğini de bilmesi gerektiği, Almanca konuşulan ülkelerde bir
sözcüğün, görselin, ses veya hareketin o halk arasında nasıl bir çağrışım yapabileceğini de öğrenmesi
gerektiği düşünülmektedir (Bkz. Altmayer & Koreik, 2010a ve 2010b; Ghobeyshi & Koreik, 2003;
Krumm,1998; Hakanen, 2017; Schweiger,/Hägi &Döll 2015). Yabancı dil derslerinde ve yabancı dil
öğretim materyallerindeki kültürel öğelere ilişkin benimsenen bu yeni bakış, bu bağlamda yapılan kitap
inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yanı sıra çok daha farklı bilimsel çalışmaların yapılmaya
başlanmasına da yol açmış, Avrupa’da yeni de olsa kültür bilgisi edinim sürecinin uzun yıllar
gözlemlendiği, kitaplardaki kültürel öğelerin dili öğrenenler tarafından nasıl algılandığı ve kültür bilgisi
ediniminin nasıl gerçekleştiği, hangi düzeylere ulaştığı, içeriklerin öğrenmeye etkisinin ne olduğu, kişisel
özelliklerin yabancı dil kitaplarında dil yanı sıra verilmek istenen kültüre ilişkin bilgileri öğrenmede nasıl
etkili olduğu sorularına cevap arayan çalışmaların Schweiger, Häge ve Döll'ün (2015) de belirttiği gibi, hız
kazandığı görülmüştür.
Oysa bu çalışma kapsamında yapılan literatür taraması, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların daha
çok ders kitabı incelemesi niteliğinde olduğunu göstermiş, dil öğrenenlerin yabancı dil derslerinde
kültürel öğelere ilişkin görüşlerinin alındığı çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olduğunu, İngilizce öğretim
materyalleri ile ilgili benzer bir çalışmanın 2014 yılında Ekmekçi tarafından yapıldığı, ancak Almanca
öğretim materyalleri ile ilgili, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
2016-2017 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul ettiği ve okullarda yaygın
olarak kullanılan en güncel kitap olan Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabı
(Çelen ve Zabun, 2016a, 2016b ve 2016c) ile ilgili bu kapsamda bir çalışmanın henüz yapılmadığını ancak
bir ders kitabı inceleme ve değerlendirme çalışmasının 1 yapılmış olduğunu ortaya koymuştur.

1

Maden, Balkan ve Çalışkan (2017) tarafından yapılan çalışmada Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders
Kitabında ülkebilgisini yansıtan öğeler incelenmiş, değerlendirilmiş ve somut bazı veriler elde edilmiştir. Şöyle ki;
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Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders
Kitabındaki kültürel öğelere ilişkin tepkilerinin belirlenmesi, kültürel öğeleri algılamalarında bulundukları
okul türlerinin etkisinin olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca milli kültür öğelerinin yabancı
dil ders kitaplarında bulunup bulunmaması gerektiği sorusuna cevap aranmıştır.

Yöntem
Bu çalışmada veriler, daha önce Ekmekçi'nin (2014) İngilizce öğretim materyalleri üzerine yapmış olduğu
çalışmalarında kullanmış olduğu 18 maddeden oluşan beşli likert ölçeğinin 2016-2017 eğitim öğretim
yılının sonunda Edirne’de bulunan Edirne Sosyal Bilimler Lisesi (50 Katılımcı) ve Tekirdağ’da bulunan Özel
Aden Anadolu Lisesi (40 Katılımcı) 11. ve 12. sınıflarında Almanca öğrenen öğrencilere uygulanması
suretiyle toplanmış, Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki kültürel öğelere
iki okuldaki öğrencilerin tepkilerinin ne olduğu ve yapılan değerlendirmelerde okullar arasında anlamlı
bir farkın olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır.
Toplanan anketlerdeki her bir madde için öğrencilerin “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”,
“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde belirttikleri görüşler 1’den 5’e kadar
sayısal değerlere dönüştürülmüş, öğrencilerin okul bazında cevapları üzerinde bağımsız örneklemler ttesti uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde farklı okullardaki öğrencilerin soru bazında
belirttikleri görüşlerde istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir.
İlgili çalışma için sıfır hipotez her iki okuldaki grupların kitap için yaptığı sayısal değerlendirmenin
ortalamasının eşit olması şeklindedir. (H0: μ1 = μ2) Yine aynı gruplar için alternatif hipotez iki okuldaki
grupların kitap için yaptığı sayısal değerlendirmenin ortalamasının aynı olmadığı şeklindedir. (H0: μ1 ≠ μ2)

Bulgular
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi ve Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesinde 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin
Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki kültürel öğelere ilişkin tepkilerinin
frekans dağılımı Tablo 2 ve Tablo 3'de verilmiştir.
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi ve Tekirdağ Özel Aden Lisesi öğrencilerinden seçilen örneklemin
Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabı ile ilgili değerlendirme yaptığı likert tipi
anketin tüm maddelerini içeren ortalama hesaplandığında Tekirdağ Özel Aden Lisesi’nden elde edilen
ortalama puanın (M=3,79, SD= 1.01, n=40) Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’nden elde edilen ortalama
puandan (M=3,19, SD= .99, n=50) yüksek olduğu görülerek sıfır hipotez reddedilmiştir. Buna göre,

Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabı Ata Yayıncılık tarafından Özgün Matbaacılıkta 2016 yılında
basılmıştır. Yazarları Nuran Öztürk Çelen ve Oya Akay Zabun‘dur. Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders
Kitabı, Öğrenci Kitabı, Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuzu Kitabı ve bir adet CD'den oluşmaktadır. Deutschkasten Schülerbuch
Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabı 128 sayfa ve 8 ana konu başlığından oluşmaktadır. Her ana konu içerisinde 3
ünite, kitabın tümünde toplamda 24 ünite bulunmaktadır. Kitap Türkiye’deki devlet okullarında Almanca derslerinde okutulmak
üzere hazırlandığı için kitabın en başında Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Atatürk resmi
bulunmaktadır. Ardından ‘DACH LÄNDER’ başlığı altında Almanca konuşulan ülkelere ait bir haritaya yer verilmiştir. Kitap
ayrıca en son sayfalarda dilbilgisine bir bakış bölümü, alfabetik bir kelime listesi ve bir de kaynakça içermektedir. Kitabın hedef
kitlesi 11. ve 12. sınıflarda öğretim gören ortaöğretim öğrencileridir. Kitap Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine
(Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) uygun olarak A1.2 seviyesinde hazırlanmıştır. Kitap,
somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan bilinen günlük ifadeler içermekte ve birincil derecede iletişimsel yetinin
geliştirilmesini hedefleyen bildirişimsel-işlevsel yöntem ilkelerince hazırlanmış, aynı zamanda çok sık olmasa da yer yer kültür
karşılaştırmalarına imkân sağlayan bir düzenlemeye sahiptir. Kitapta Türkiye ve Türkiye’nin şehirleri, bayramlar ve özel günler,
günlük hayatta insanlar, bilim, teknik, sanat gibi konular ele alınmaktadır. Bu kitapta bir taraftan hedef dilin konuşulduğu ülkenin
günlük yaşamına ve kültürüne ilişkin Türkçede ‘Ülke Bilgisi’ olarak karşılık bulan ‘Landeskunde’ kavramı bağlamında coğrafi,
tarihsel, sayısal, istatistiksel vs. gibi bilgilere yer verilmiş iken öte yandan öğrencinin hedef dilin konuşulduğu ülkelerin kültürü
ile kendi kültürünün bir sentezini yapabileceği düzenlemelere gidilmiş ve günümüzde Türkçeye ‘Kültürlerarasılık’ olarak
çevrilen ‘Interkulturalität’ kavramına uygun etkinlik ve alıştırmalara da yer verilmiştir. Ancak bunların sayısı oldukça sınırlıdır.
Fotoğraflar ve metinler aracılığı ile kültür ve ülke bilgisi bir taraftan eğitsel bir işlev üstlenmiştir öte yandan öğrenciye
karşılaştırma yapma olanağı sağlamaktadır. Ancak hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürel öğelerinin sayısı oldukça düşüktür.
Kitapta kullanılan fotoğraflar güncel ve canlı, konular ve alıştırmalar yaş grubuna uygundur. Dört becerinin de geliştirilmeye
çalışıldığı bu öğretim materyalinde metinler çok uzun değildir. Dikkat çeken en önemli husus kitapta milli değerlere hedef dilin
konuşulduğu ülkelere has kültürel öğelerden daha fazla yer verilmiş olmasıdır.
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ekirdağ Özel Aden Lisesi öğrencilerinin kitap hakkında genel olarak daha olumlu görüşler belirttiği
söylenebilir.
Tablo 1. Okullar Arasında Anlamlı Bir Farkın Olduğunu Gösteren İstatistiksel Veriler
Group Statistics
GROUP
mean

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ESBL

50

3.1983

.94464

.13359

TÖAL

40

3.7901

1.01173

.15997

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

Kitapta kültür ile ilgili ifadeler günlük
hayatta kullanabileceğimiz ifadelerdir.
Kitaptaki konular ve içerikler dünya
görüşümle uyumlu.
Kitapta Alman kültürüne ait özel günler ve
isimler dil gelişimime katkı sağlıyor.
Kitapta Alman kültürüne ait öğeler kültürel
kaynaşmalara neden oluyor.
Kitapta Alman kültürünü yansıtan bölümler
dil
öğrenimimde
olumsuz
sonuçlar
yaratıyor.
Kitaptaki kültürel öğeler yabancı dil öğrenen
bir birey olarak gereksinimlerimi karşılıyor.
Kitaptaki kültürel öğeler genellikle gerçekci.
Kitaptaki kültürel öğeler ilginç ve motive
edici.
Kitaptaki kültürel öğeler hedef kültürle ilgili
önyargılarımı yeniden düşünmemi sağlıyor.
Kitaptaki kültürel öğeler kendi kültürümle
hedef kültür arasında gözlem, analiz,
karşılaştırma ve değerlendirme yapmamı
sağlıyor.
Kitaptaki okuma parçaları hem Türk
kültürünü hem de Alman kültürünü
yansıtıyor.
Kitaptaki dinleme bölümleri hem Türk
kültürünü hem de Alman kültürünü
yansıtıyor.
Kitaptaki diyaloglar hem Türk kültürünü
hem de Alman kültürünü yansıtıyor.
Kitaptaki diyalog bölümlerinde Türk kültürü
ve Alman kültürü arasında büyük fark var.
Kitapta sadece Türk kültürüne ait öğeler
kullanılmalı.
Kitapta sadece Alman kültürüne ait öğeler
kullanılmalı.
Kitapta kültüre ait öğeler bulunmamalı,
sadece dilbilgisi bölümleri bulunmalı.
Kitaptaki diyaloglarda geçen ifadeler Türk
kültüründe de aynen kullanılıyor.

f
1
9

Toplam

Boş

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Kesinlikle
katılıyorum

Soru

1

Katılıyorum

Tablo 2. Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders
Kitabındaki Kültürel Öğelere İlişkin Tepkilerinin Dağılımı (n=50)

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

38

17

34

8

16

4

8

2

4

0

0

50

100

14

27

54

14

28

2

4

0

0

0

0

50

100

34

16

32

10

20

6

12

1

2

0

0

50

100

22

16

32

13

26

8

16

2

4

0

0

50

100

4

8

0

0

6

12

22

44

18

36

0

0

50

100

7

14

18

36

12

24

8

16

4

8

1

2

50

100

1
1

22

28

56

6

12

4

8

1

2

0

0

50

100

8

16

9

18

20

40

7

14

5

10

1

2

50

100

1
1

22

17

34

16

32

6

12

0

0

0

0

50

100

1
3

26

26

52

8

16

3

6

0

0

0

0

50

100

1
3

26

23

46

12

24

1

2

1

2

0

0

50

100

5

10

22

44

12

24

9

18

2

4

0

0

50

100

8

16

20

40

16

32

6

12

0

0

0

0

50

100

9

18

7

14

21

42

11

22

2

4

0

0

50

100

3

6

1

2

9

18

12

24

25

50

0

0

50

100

2

4

2

4

7

14

15

30

24

48

0

0

50

100

3

6

1

2

3

6

10

20

33

66

0

0

50

100

2

4

15

30

22

44

7

14

4

8

0

0

50

100

7
1
7
1
1
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f

2
3
4
5

6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

Kitapta kültür ile ilgili ifadeler günlük
hayatta kullanabileceğimiz ifadelerdir.
Kitaptaki konular ve içerikler dünya
görüşümle uyumlu.
Kitapta Alman kültürüne ait özel günler
ve isimler dil gelişimime katkı sağlıyor.
Kitapta Alman kültürüne ait öğeler
kültürel kaynaşmalara neden oluyor.
Kitapta Alman kültürünü yansıtan
bölümler dil öğrenimimde olumsuz
sonuçlar yaratıyor.
Kitaptaki kültürel öğeler yabancı dil
öğrenen
bir
birey
olarak
gereksinimlerimi karşılıyor.
Kitaptaki kültürel öğeler genellikle
gerçekci.
Kitaptaki kültürel öğeler ilginç ve
motive edici.
Kitaptaki kültürel öğeler hedef kültürle
ilgili önyargılarımı yeniden düşünmemi
sağlıyor.
Kitaptaki
kültürel
öğeler
kendi
kültürümle hedef kültür arasında
gözlem, analiz, karşılaştırma ve
değerlendirme yapmamı sağlıyor.
Kitaptaki okuma parçaları hem Türk
kültürünü hem de Alman kültürünü
yansıtıyor.
Kitaptaki dinleme bölümleri hem Türk
kültürünü hem de Alman kültürünü
yansıtıyor.
Kitaptaki diyaloglar hem Türk kültürünü
hem de Alman kültürünü yansıtıyor.
Kitaptaki diyalog bölümlerinde Türk
kültürü ve Alman kültürü arasında
büyük fark var.
Kitapta sadece Türk kültürüne ait öğeler
kullanılmalı.
Kitapta sadece Alman kültürüne ait
öğeler kullanılmalı.
Kitapta kültüre ait öğeler bulunmamalı,
sadece dilbilgisi bölümleri bulunmalı.
Kitaptaki diyaloglarda geçen ifadeler
Türk kültüründe de aynen kullanılıyor.

%

f

11 27,5 10

Toplam

Boş

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Soru

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Tablo 3. Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesinde Öğrencilerinin Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca
Ders Kitabındaki Kültürel Öğelere İlişkin Tepkilerinin Dağılımı (n=40)

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

25

6

15

7

17,5

6

15

0

0

40

100

28

70

9

22,5

0

0

2

5

1

2,5

0

0

40

100

34

85

6

15

0

0

0

0

0

0

0

0

40

100

11 27,5 18

45

7

17,5

4

10

0

0

0

0

40

100

22,5 13 32,5

9

22,5

7

17,5

2

5

0

0

40

100

25 62,5 11 27,5

2

5

1

2,5

1

2,5

0

0

40

100

21 52,5 10

25

5

12,5

2

5

2

5

0

0

40

100

14

35

14

35

9

22,5

2

5

1

2,5

0

0

40

100

18

45

16

40

0

0

3

7,5

3

7,5

0

0

40

100

20

50

14

35

2

5

3

7,5

1

2,5

0

0

40

100

22

55

12

30

3

7,5

1

2,5

2

5

0

0

40

100

20

50

14

35

2

5

2

5

2

5

0

0

40

100

18

45

14

35

6

15

1

2,5

1

2,5

0

0

40

100

12

30

10

25

9

22,5

6

15

3

7,5

0

0

40

100

7

17,5

9

22,5

4

10

12

30

8

20

0

0

40

100

6

15

4

10

8

20

14

35

4

10

0

0

36

90

3

7,5

5

12,5

7

17,5 14

35

11 27,5

0

0

40

100

7

17,5 10

25

7

17,5 12

30

4

0

0

40

100

9

10

Anket sonuçlarının yüzdelik dağılımı ve likert tipi maddeler üzerinde uygulanan bağımsız örneklemler
anket sonuçlarına göre “Kitapta kültür ile ilgili ifadeler günlük hayatta kullanabileceğimiz ifadelerdir.”
Maddesine Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %38’i “Kesinlikle Katılıyorum”, %34’ü
“Katılıyorum”, %16’sı “Kararsızım”, %8’i “Katılmıyorum” ve %4’ü “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde
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cevap vermiştir (M=3.94, SD=1.11, n=50). Aynı maddeye Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri
ise %28 “Kesinlikle Katılıyorum”, %25 “Katılıyorum”, %15 “Kararsızım”, %17,5 “Katılmıyorum” ve %15
“Kesinlikle Katılmıyorum” demiştir (M=3.32, SD=1.43, n=40). İki okulun örnekleminin verdiği sayısal
değerler için uygulanan bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul
öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark vardır. (p=.02)
“Kitaptaki konular ve içerikler dünya görüşümle uyumlu” şeklindeki ikinci maddeye Edirne Sosyal Bilimler
Lisesi öğrencilerinin %14’ü “Kesinlikle Katılıyorum”, %54’ü “Katılıyorum”, %28’i “Kararsızım” ve %4’ü
“Katılmıyorum” cevabını vermiştir (M=3.78, SD=.73, n=50). İlgili maddeye Tekirdağ Özel Aden Anadolu
Lisesi öğrencilerinin %70’i “Kesinlikle Katılıyorum”, %22,5’i “Katılıyorum”, %5’i “Katılmıyorum” ve %2,5’u
“Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde yanıt vermiştir (M=4.52, SD=.93, n=40). Bu madde için yapılan
bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları
değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark vardır. (p=.00)
3. maddede “Kitapta Alman kültürüne ait özel günler ve isimler dil gelişimime katkı sağlıyor.” İfadesi için
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %34’ü “Kesinlikle Katılıyorum”, %32’si “Katılıyorum”, %20’si
“Kararsızım”, %12’si “Katılmıyorum” ve %2’si “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmiştir
(M=3.84, SD=1.09, n=50). Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri bu madde için %85 “Kesinlikle
Katılıyorum” ve %15 “Katılıyorum” seçeneklerini işaretlemişlerdir (M=4.85, SD=.36, n=40). Bu maddenin
t-test sonuçlarına göre okulların öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur. (p=.00)
“Kitapta Alman kültürüne ait öğeler kültürel kaynaşmalara neden oluyor.” Maddesi için Edirne Sosyal
Bilimler Lisesi öğrencileri %22 oranında “Kesinlikle Katılıyorum”, %32 oranında “Katılıyorum”, %26
oranında “Kararsızım”, %16 oranında “Katılmıyorum” ve %4 oranında “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını
vermiştir (M=3.52, SD=1.12, n=50). Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencilerinin %28’i “Kesinlikle
Katılıyorum”, %45’i “Katılıyorum”, %17,5’i “Kararsızım” ve %10’u “Katılmıyorum” demiştir (M=3.90,
SD=.92, n=40). Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin
yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark yoktur. (p=.83)
5. madde olan “Kitapta Alman kültürünü yansıtan bölümler dil öğrenimimde olumsuz sonuçlar
yaratıyor.” için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %8’i “Kesinlikle Katılıyorum”, %12’si
“Kararsızım”, %44’ü “Katılmıyorum” ve %36’sı “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde işaretleme yapmıştır
(M=2.00, SD=1.10, n=50). Bu madde için Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencilerinin %23’ü
“Kesinlikle Katılıyorum”, %32,5’i “Katılıyorum”, %22,5’i “Kararsızım”, %17,5’i “Katılmıyorum” ve %5’i
“Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneğini işaretlemişlerdir (M=3.50, SD=1.17, n=40). Uygulanan bağımsız
örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler
arasında anlamlı bir fark vardır. (p=.00)
Anketteki 6. Madde, “Kitaptaki kültürel öğeler yabancı dil öğrenen bir birey olarak gereksinimlerimi
karşılıyor.” için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri %14 “Kesinlikle Katılıyorum”, %36 “Katılıyorum”,
%24 “Kararsızım”, %16 “Katılmıyorum” ve %8 “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını verirken %2 oranında
öğrenci bu maddeyi boş bırakmıştır (M=3.32, SD=1.16, n=49). Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi
öğrencilerinin bu maddeye verdikleri cevapların dağılımı %63 “Kesinlikle Katılıyorum”, %27,5
“Katılıyorum”, %5 “Kararsızım”, %2,5 “Katılmıyorum” ve %2,5 “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindedir
(M=4.45, SD=.90, n=40). Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre 6. madde için iki okul
öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark vardır. (p=.00)
“Kitaptaki kültürel öğeler genellikle gerçekçi.” Maddesi için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin
%22’si “Kesinlikle Katılıyorum”, %56’sı “Katılıyorum”, %12’si “Kararsızım”, %8’i “Katılmıyorum” ve %2’si
“Kesinlikle Katılmıyorum” demiştir (M=3.88, SD=.91, n=50). Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi
öğrencileri ise bu maddeye %53 “Kesinlikle Katılıyorum”, %25 “Katılıyorum”, %12,5 “Kararsızım”, %5
“Katılmıyorum” ve %5 “Kesinlikle Katılmıyorum” demişlerdir (M=4.15, SD=1.14, n=40). Bu maddenin
bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında
anlamlı bir fark yoktur. (p=.21)
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“Kitaptaki kültürel öğeler ilginç ve motive edici.” Şeklindeki 8. Madde için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencilerinin %16’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, %18’i “Katılıyorum”, %40’ı “Kararsızım”, %14'ü
“Katılmıyorum” ve %10’u “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde cevap verirken %2 oranında boş vardır
(M=3.16, SD=1.17, n=49). Aynı maddeye Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri %35 “Kesinlikle
Katılıyorum”, %35 “Katılıyorum”, %22,5 “Kararsızım”, %5 “Katılmıyorum” ve %2,5 “Kesinlikle
Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir (M=3.95, SD=1.01, n=40). Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına
göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark vardır.
(p=.00)
Anketin 9. Maddesi olan “Kitaptaki kültürel öğeler hedef kültürle ilgili önyargılarımı yeniden düşünmemi
sağlıyor.” için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden toplanan görüşlerin %22’si “Kesinlikle
Katılıyorum”, %34’ü “Katılıyorum”, %32’si “Kararsızım” ve %12’si “Katılmıyorum” şeklindedir (M=3.66,
SD=.96, n=50). Bu madde için Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri ise %45 “Kesinlikle
Katılıyorum”, %40 “Katılıyorum”, %7,5 “Katılmıyorum” ve %7,5 “Kesinlikle Katılmıyorum” görüşüne
sahiptir (M=4.07, SD=1.20, n=40). Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre 9. Madde için iki okul
öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark yoktur. (p=.07)
10. madde olan “Kitaptaki kültürel öğeler kendi kültürümle hedef kültür arasında gözlem, analiz,
karşılaştırma ve değerlendirme yapmamı sağlıyor.” ifadesi için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin
%26’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, %52’si “Katılıyorum”, %16’sı “Kararsızım” ve %6’sı “Katılmıyorum”
cevabını verirken (M=3.98, SD=.82, n=50) aynı madde için Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri
%50 “Kesinlikle Katılıyorum”, %35 “Katılıyorum”, %5 “Kararsızım”, %7,5 “Katılmıyorum” ve %2,5
“Kesinlikle Katılmıyorum” demişlerdir (M=4.22, SD=1.02, n=40). 10. Maddenin bağımsız örneklemler ttesti sonuçlarına göre iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark yoktur.
(p=.21)
“Kitaptaki okuma parçaları hem Türk kültürünü hem de Alman kültürünü yansıtıyor.” Şeklindeki 11.
Madde için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden toplanan yanıtlardan %26’sı “Kesinlikle
Katılıyorum”, %46’sı “Katılıyorum”, %24’ü “Kararsızım”, %2’si “Katılmıyorum” ve yine %2’si “Kesinlikle
Katılmıyorum” şeklindedir (M=3.92, SD=.87, n=50). Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri ise bu
madde için %55 “Kesinlikle Katılıyorum”, %30 “Katılıyorum”, %7,5 “Kararsızım”, %2,5 “Katılmıyorum” ve
%5 “Kesinlikle Katılmıyorum” alanını işaretlemiştir (M=4.27, SD=1.06, n=40). Bağımsız örneklemler t-testi
sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir
fark yoktur. (p=.08)
“Kitaptaki dinleme bölümleri hem Türk kültürünü hem de Alman kültürünü yansıtıyor.” İfadesini içeren
12. Madde için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %10’u “Kesinlikle Katılıyorum”, %44’ü
“Katılıyorum”, %24’ü “Kararsızım”, %18’i “Katılmıyorum” ve %4’ü “Kesinlikle Katılmıyorum” demiştir
(M=3.38, SD=1.02, n=50). Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencilerinin %50’si bu maddeye
“Kesinlikle Katılıyorum”, %35’i “Katılıyorum” derken “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle
Katılmıyorum” şıklarının her biri %5 sıklıkta işaretlenmiştir (M=4.20, SD=1.09, n=40). Uygulanan
bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları
değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark vardır. (p=.00)
13. madde olan “Kitaptaki diyaloglar hem Türk kültürünü hem de Alman kültürünü yansıtıyor.” için
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %16’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, %40’ı “Katılıyorum”, %32’si
“Kararsızım” ve %12’si “Katılmıyorum” cevabını verirken (M=3.60, SD=.90, n=50), Tekirdağ Özel Aden
Anadolu Lisesi öğrencilerinin %45’i “Kesinlikle Katılıyorum”, %35’i “Katılıyorum”, %15’i “Kararsızım”,
%2,5’u “Katılmıyorum” ve yine %2,5’u “Kesinlikle Katılmıyorum” yanıtını işaretlemiştir (M=4.17, SD=.95,
n=40). Bu maddenin bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre iki okul öğrencilerinin yaptıkları
değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (p=.00)
14. maddedeki “Kitaptaki diyalog bölümlerinde Türk kültürü ve Alman kültürü arasında büyük fark var.”
İfadesine Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri %18 “Kesinlikle Katılıyorum”, %14 “Katılıyorum”, %42
“Kararsızım”, %22 “Katılmıyorum” ve %4 “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını vermiştir (M=3.20, SD=1.10,
n=50). Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri bu madde için %30 “Kesinlikle Katılıyorum”, %25
“Katılıyorum”, %22,5 “Kararsızım”, %15 “Katılmıyorum” ve %7,5 “Kesinlikle Katılmıyorum” demiştir
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(M=3.55, SD=1.28, n=40). Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul
öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark yoktur. (p=.16)
“Kitapta sadece Türk kültürüne ait öğeler kullanılmalı.” İfadesi için Edirne Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencilerinin %6’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, %2’si “Katılıyorum”, %18’i “Kararsızım”, %24’ü
“Katılmıyorum” ve %50’si “Kesinlikle Katılmıyorum” derken (M=1.90, SD=1.14, n=50), Tekirdağ Özel
Aden Anadolu Lisesi öğrencilerinin %18’i “Kesinlikle Katılıyorum”, %22,5’i “Katılıyorum”, %10’u
“Kararsızım”, %30’u “Katılmıyorum” ve %20’si “Kesinlikle Katılmıyorum” demiştir (M=2.87, SD=1.43,
n=40). Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları
değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark vardır. (p=.00)
“Kitapta sadece Alman kültürüne ait öğeler kullanılmalı.” Şeklindeki 16. Madde için Edirne Sosyal Bilimler
Lisesi öğrencileri %4 “Kesinlikle Katılıyorum”, %4 “Katılıyorum”, %14 “Kararsızım”, %30 “Katılmıyorum”
ve %48 “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirirken (M=1.86, SD=1.06, n=50) Tekirdağ Özel Aden
Anadolu Lisesi öğrencileri %15 “Kesinlikle Katılıyorum”, %10 “Katılıyorum”, %20 “Kararsızım”, %35
“Katılmıyorum” ve %10 “Kesinlikle Katılmıyorum” demişlerdir (M=2.83, SD=1.27, n=36). 16. Maddenin
bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur. (p=.00)
“Kitapta kültüre ait öğeler bulunmamalı, sadece dilbilgisi bölümleri bulunmalı.” İfadesini içeren 17.
Maddeye Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %6’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, %2’si “Katılıyorum”,
%6’sı “Kararsızım”, %20’si “Katılmıyorum” ve %66’sı “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir
(M=1.62, SD=1.10, n=50). Aynı madde için Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri ise %7,5
“Kesinlikle Katılıyorum”, %12,5 “Katılıyorum”, %17,5 “Kararsızım”, %35 “Katılmıyorum” ve %27,5
“Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir (M=2.37, SD=1.23, n=40). Uygulanan bağımsız
örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler
arasında anlamlı bir fark vardır. (p=.00)
18. madde olan “Kitaptaki diyaloglarda geçen ifadeler Türk kültüründe de aynen kullanılıyor.” İfadesine
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri %4 oranında “Kesinlikle Katılıyorum”, %30 oranında
“Katılıyorum”, %44 oranında “Kararsızım”, %14 oranında “Katılmıyorum” ve %8 oranında “Kesinlikle
Katılmıyorum” derken (M=3.08, SD=.96, n=50), Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencileri bu madde
için %18 “Kesinlikle Katılıyorum”, %25 “Katılıyorum”, %17,5 “Kararsızım”, %30 “Katılmıyorum” ve %10
“Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde işaretleme yapmışlardır (M=3.10, SD=1.29, n=40). Bağımsız
örneklemler t-testi sonuçlarına göre bu madde için iki okul öğrencilerinin yaptıkları değerlendirmeler
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p=.93)

Sonuç
Bu araştırma Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabında bir taraftan hedef dilin
konuşulduğu ülkenin günlük yaşamına ve kültürüne ilişkin coğrafi, tarihsel, sayısal, istatistiksel vs. bilgiler
gibi, öğrencilerin empati kurmasını, hedef dil kültürel öğeleri hayal edebilmesini, kendi kültürü ila hedef
dilin kültürü arasında karşılaştırma yapabilmesini sağlayacak türde düzenlemelerin de öğrenciler
tarafından oldukça yetersiz görüldüğünü ortaya koymuştur. Almancada 'kulturbezogene Lernprozesse'
olarak adlandırılan dilin, sözcüklerin ve görsellerin düz anlamları yanı sıra sahip olunan kültürden, duygu,
düşünce ve psikolojik durumdan kaynaklı yan anlamların da verildiği düzenlemelere pek gidilmediği,
sadece tek bir yerde Almanların ani durumlarda nasıl sesler çıkardıkları ve neler söylediklerine değinildiği
gözlemlenmiştir.
Bu çalışma kapsamında öğrencilere sorulan iki adet açık uçlu sorulara verilen cevaplardan elde edilen
öğrenci görüşlerine göre ders kitaplarındaki kültürel öğelerin hem hedef dili hem de ana dili kapsayacak
şekilde dengeli bir şekilde düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Araştırmadan çıkan diğer önemli
bir sonuç, öğrencilerin bu kitabın görsel unsurlar ile ve duyma metinleriyle, filmler ve videolar ile
desteklenmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtmiş olmalarıdır.
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi ve Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencilerinin Deutschkasten
Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerdeki farklılıklar akla ilk
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olarak öğretmen faktörünün etkisini getirmiştir. Tekirdağ Özel Aden Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı
daha olumlu değerlendirme öğretmenin dersi işleyiş biçiminden, ders kitabını kullanım tarzından ve
kültürle ilgili aktiviteleri daha eğlenceli hale getiriyor olmasından kaynaklanabilir. Aynı şekilde Edirne
Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki grubun öğretmeninin dilbilgisi ve kelime kısımlarına daha çok ağırlık veriyor
olması kitabın kültür açısından değerlendirilmesinde daha düşük puanlar almasının muhtemel sebebi
olabilir. Öğretmen faktörüne ek olarak Tekirdağ Aden Anadolu Lisesi’nin özel bir okul olması da
öğrencilerin derse karşı istekliliği ve kitaba ilgisi üzerinde etkili olabilir. Sonuçların farklılaşmasında etkili
olabilecek faktörler olarak düşünülen öğretmenin ve öğrenci profilinin etkisinin ileride bu alanda
yapılacak benzer çalışmalarda dikkate alınması faydalı olacaktır.
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Introduction
The development of technology makes changes not only in social, cultural, economical and political
values but also in education. Distance learning or e-learning is one of these changes in education, which
has been recently used as a teaching way in language teaching and learning (Işık, Karakış and Güler,
2010). In other words, as White states “rapid developments in information and communications
technology, together with societal changes, have increased awareness of and demand for distance
education” (White, 2003: 1).
Many studies about distance education have been carried out recently in order to research its
effectiveness for students or compare it with traditional classes (Işık, Karakış and Güler, 2010; Tan et al.,
2010; Kudryavtseva, 2014; Artino Jr, 2010; Tırnovalı, 2012). Hrastinski (2008b) points out in his study
that 355 studies which compare distance learning with traditional learning did not find out statistically
significant difference in terms of exam results or grades. However, according to the results of the study
which was conducted by Işık, Karakış and Güler (2010) distance learning was more effective and efficient
than traditional classroom. Furthermore, Tan et al. (2010) conducted a qualitative study with
international ESL graduate students and found out that online learning was helpful for vocabulary
learning and developing reading and writing whereas it is not helpful to improve listening and speaking
skills.
Another study which investigated the motivation of learners who learnt foreign language through
distance learning showed that students were highly motivated to learn language (Kudryavtseva, 2014). It
should be noted that distance learning enhances students’ motivation. Moreover, the study of Artino Jr
showed that “students’ confidence and satisfaction are important outcomes in online situations” (Artino
Jr, 2010: 275). Similarly, (Roblyer, 2007) found out that both teachers and students were satisfied in the
asynchronous and synchronous learning platforms. On the other hand, in Turkish context Tırnovalı
(2012) carried out a study in a vocational school of Mersin University and found out that both students
and lecturers are not satisfied with distance education to some extent.
Although the previous studies investigated the results and effects of distance education in different
perspectives, this present qualitative study differs from them in that students who participate in this
study are studying at vocational school and their all courses are in the face-to face format but with the
exception of three courses: Foreign language (English), Turkish language and Principles of Atatürk and
History of Revolutions. Students take these three courses through both asynchronous distance learning
which means “web-based course management” and synchronous distance learning which means
“interactive video conferencing” (Roblyer et al., 2007: 261). Within this perspective, this study focuses
on particularly language learning of students and aims to identify the view of students about language
learning through both asynchronous distance learning and synchronous distance learning at a state
university in Turkey. Moreover, students opinions related to internet usage for online courses and their
computer literacy will also be investigated.

Research Questions:
This current study aims to find out answers to the following three research questions:
1.
2.
3.
4.

What are the views of students on learning English through asynchronous distance learning?
What are the views of students on learning English through synchronous distance learning?
What are the opinions of students about internet usage?
How computer-literate are the students?

As a consequence, the purpose of this study is to explore the views of students at vocational school who
learn English through both asynchronous distance learning and synchronous distance learning from the
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internet at the university. Furthermore, students’ opinions about their internet usage and their computer literacy
are under the investigation for the aims of this study.

Literature review
What Is Distance Education-Learning?
Yates and Tilson define distance education as “ an educational process in which for the majority of the
time the learning occurs when the teacher and learner are removed in space and/or time from each
other” (Yates & Tilson, 2000:7). The other definition related to distance education is that “ a form of
teaching and learning which is not under the supervision of teachers present with their students in
lecture rooms” (Holmberg, 2005: 166).
White (2003:9) points out the differences between traditional and distance learning. She states that
home or workplace rather than classroom is the learning environment and time is not fixed for the
courses particularly in the asynchronous distance learning whose learning materials are “print, video,
CD-ROM, e-mail and computer conference discussions”. This type of distance learning offers the
students and the lecturers “… to be in touch, to use email, bulletin boards, conferencing and new groups
to communicate with each other, with faculty and tutors, and to store and access information in new
ways” (Thorpe, 1998: 271). Bullen (2007) states that asynchronous distance education provides students
to study without time- bound and place bound. It is useful for the people who want to combine
“education with work, family, and other commitments (Hrastinski, 2008b: 52).
On the other hand, synchronous distance learning is based on the real time communication such as “by
phone or chat rooms”, in which time is much more fixed than asynchronous distance learning. Audio
and videoconferencing could be used more effectively in synchronous distance learning (Bullen, 2007).
The study conducted by Hrastinski (2008a: 499) revealed that participants “felt that they worked
together” at synchronous learning and “this was likely to induce arousal and motivation”. However,
Bernard et al. (2004:380) adds that this type of distance learning “does not support the ‘anytime,
anyplace’ objective of access to education for students who cannot be in a particular place at a
particular time”.
Therefore, according to White (2003:30) this type of education describes new roles and responsibilities
for the teachers and the learners since distance learning offers new kinds of “interaction and
participation” for the learners and teachers. As Garrison (2003) mentions that students are self-directed
in distance education, they are responsible for their own learning process. He also notices three notions
which are “self-management, self-monitoring and motivation”. The students must have them to benefit
the distance learning applications effectively (Garrison, 2003: 165). The roles of instructors at distance
education are “active and dedicated facilitator and consulting expert on the content of the course”,
which are different from traditional classes (Turoff et al., 2004:3). Moreover, the instructors could not
utilize outdated activities or applications and they always need to update themselves in order to keep
pace with the students in this technological era. They should integrate new technological tools into their
virtual classes ( Beldarrain, 2006).

Advantages and Disadvantages of Distance Learning
Designing course using electronic services for distance learning provides advantages not only for
students who have a chance to access the courses anywhere but for the universities or institutions
which can save effectively since virtual campuses are not much more expensive than physical buildings
(Kendrick, 2010). Bernard et al. (2004:382) also state that distance education is helpful and useful for
the students having some difficulties to access the university due to “geography, time constraints,
disabilities, or other circumstances”. Furthermore, White (2003:1) identifies distance education as “time
– and cost-effective”. According to the results of the study carried out by Özer (2011) students take part
in distance learning setting since it offers opportunity for students to study independently without time
-bound and place- bound. Moreover, students who do not have any chance to attend a university for
some reasons could take online courses and take their graduate degrees when they are working (Tan et
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al., 2010). Independent study of students via distance learning leads them to being autonomous
learners since they plan, direct and evaluate all their learning process themselves (Garrison, 2003).
Although there are many stated advantages in distance education, the study of Tan et al. which is a
qualitative study with international ESL graduate students taking online courses revealed some
difficulties related to “time management, lack of trust and/or experience using technology, and the
nature and content of some online discussions” (Tan et al., 2010: 13). White (2003) emphasizes that
students need to have computer literacy in order to make use of all opportunities and benefits provided
by distance learning.
Moreover, Kumar and Sharma (2006) point out that the learners who take courses through distance
education can feel isolation. Similarly, White (2003:21) lists some drawbacks of distance learning such as
feeling isolation, experiencing frustration, lack of feedback, motivation and self-discipline problems and
need for time management. However, it could be stated if the students take their courses through
synchronous distance learning, these problems will be less and they will be more social (Hrastinski,
2008b).
The results of the study conducted by Tırnovalı (2012) showed that in distance education programs
course objectives could not be understood easily and the content of each course was not changed and
was left as in the formal education. Moreover, self -study for students was not sufficient.
Whether distance education has advantages or disadvantages is not much important right now since
Kendrick states in his study that “eighty-one per cent of all institutions of higher education offer at least
one fully online or blended course” (Kendrick, 2010:77). Moreover, according to the results of
International Distance Learning Course Finder more than 1.300 language courses are taught as distance
courses (White, 2003: 2). Furthermore, Kendrick also mentions about the future of the distance learning
and adds that distance learning is “a critical long-term strategy” for 67 per cent of institutions (Kendrick,
2010:77). However, Orivel (2000) draws our attention to the economic gap between poor countries and
rich countries and adds that the use of technology is not a solution for the education gap between these
countries, as well. In other words, distance education will not solve the educational problems totally in
poor countries.
Taking the advantages and disadvantages of distance learning into consideration this present research is
needed to investigate students’ views related to distance education at a vocational school in Turkey,
where they take all their courses in face-to-face format but they have only three courses through
distance learning.

Methodology
Participants
Participants of the study were selected designing purposeful sampling technique in order to reach as
large population as possible (Seidman, 2006). Silverman and Marvasti (2011: 51) point out one of the
characteristics of qualitative study and add that “using existing opportunities does imply there is no
planning involved in qualitative data collection”. Therefore, snowballing process was also involved in
“which one participant leads to another” when it was necessary (Bertaux, 1981 cited in Seidman, 2006:
55). Students who took language courses through asynchronous and synchronous distance learning
participated in interview and purposefully they were selected from different programs (Tourism and
Hotel Management Program, Accounting and Tax Applications Program and Wine Production
Technology Program) in order to gather extensive and comprehensive data.
While deciding the number of participants the suggestions of Seidman (2006:55) were followed:
“sufficiency” of participants who represent the whole population and “saturation of information” which
getting the same information from the interviewees. Douglas (1985 cited in Seidman, 2006: 55) states
that 25 participants are enough while Seidman (2006) does not state a definite number since this
number could change according to purpose, time, effort and money of the researcher.
Taking into consideration the purpose of the study and time constraint for the study 15 students were
selected to participate in the interview purposefully. 8 of them are studying in Tourism and Hotel
2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2017

Sayfa 391

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

Management Program, 5 of them are studying in Accounting and Tax Applications Program and finally 2
of them are studying Wine Production Technology. The reason of unequal number of participants from
different programs is the total number of students in each department. Since Tourism and Hotel
Management Program consists of more students than Wine Production Technology Program, the
number of participants from this department is high to represent the whole population. Table 1
illustrates the participants’ gender and their program.
Table 1: Participant Demographics
Participant number
F1
F2
F3
F4
F5
F6
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Gender
Female
Female
Female
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Program
Wine Production Technology
Tourism and Hotel Management Program
Accounting and Tax Applications Program
Accounting and Tax Applications Program
Tourism and Hotel Management Program
Tourism and Hotel Management Program
Accounting and Tax Applications Program
Tourism and Hotel Management Program
Tourism and Hotel Management Program
Tourism and Hotel Management Program
Tourism and Hotel Management Program
Tourism and Hotel Management Program
Accounting and Tax Applications Program
Accounting and Tax Applications Program
Wine Production Technology

As it is demonstrated in Table 1 above, 6 female and 9 male participated in the interviews from three
programs: Tourism and Hotel Management Program, Accounting and Tax Applications Program and
Wine Production Technology.

Data Collection
As Creswell (2012:212) states qualitative data provides researchers to reach “detailed information to
establish the complexity of the central phenomenon”. Similarly, Woods (2006:2) also lists the
characteristics of qualitative research as follows “focus on natural settings, an interest in meanings,
perspectives and understandings, an emphasis on process and inductive analysis and grounded theory”.
Consequently, qualitative research method was the most appropriate method for this study regarding
the purpose of the study. It was exploited in order to investigate and gather detailed information related
to the views of students at vocational school about language learning through both asynchronous
distance learning and synchronous distance learning.
Learning English through asynchronous and synchronous distance learning is viewed as the central
phenomenon in order to explore, explain and understand the views of students (Creswell, 2012).
Considering the central phenomenon of this study and the aim of interview which is “understanding the
lived experience of other people and the meaning they make of that experience” interview was used as
qualitative form of data in order to explore the view of students in depth (Seidman, 2006:9).
Within this perspective semi-structured interview questions were prepared and used to collect data in
this study. The interview questions are prepared regarding the internet usage of students, their
computer-literacy and views about distance education. Face-to-face interviews were carried out in the
researcher’s office. Each of them lasted from 5 minutes to 8 minutes and each of them was conducted
in Turkish since the participants were not proficient enough in English. Each interview was videorecorded with the permission of interviewees. Subsequently these recordings were transcribed for the
data analysis.

Data Analysis
After the data gathered from 15 participants it was transcribed verbatim. According to Creswell (2012)
there is no certain accurate way for data analysis in qualitative data in which researcher’s interpretation
gains importance. Therefore, data are analyzed through content analysis which is a “scientific tool” and
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“a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful
matter) to the context of their use” (Krippendorff, 2004: 18).
Consequently, content analysis provided the researcher to code the data in order to identify the themes
and patterns in relation to central phenomenon. Furthermore, it could be noted that content analysis is
a useful way to understand the central phenomenon and explore the themes. As a result of content
analysis, concept map of findings were revealed and it is presented in Figure 1 below.

Opinions of Students about Learning English through
Distance Education

1. Students’ positive
opinions
about
the
distance learning
2. Differences between
distance learning and
traditional learning in
terms of advantages
3. Autonomous learning.

Advantages of Distance
Learning

1. Students’ negative opinions about the
distance learning
2. Differences between distance learning
and traditional learning regarding
disadvantages
3. Problems related to language learning
4. Problems related to the distance
learning system

Disadvantages of Distance
Learning

1. Computer programs
2. Purposes of internet.

The Use of Computer and
Internet

Advantages and disadvantages of distance learning and
students’ computer and internet usage affect
the views of students on learning English
through distance education

Figure 1: Concept Map of Findings

Results
Interviews were conducted in order to understand views of students about learning English through
asynchronous and synchronous distance learning and their opinions about internet usage and
computer-literacy of their own. When the interviews were analyzed, three themes and under each
theme some codes were identified.
In Figure 1 above the main categories could be illustrated as “Advantages of Distance Learning,
Disadvantages of Distance Learning and The Use of Computer and Internet” which influence the views of
students on learning English through distance education. Furthermore, the codes of each theme will be
presented below. The first theme ‘Advantages of Distance Learning’ contains students’ positive opinions
about the distance learning, differences between distance learning and traditional learning in terms of
advantages, autonomous learning. The second theme ‘Disadvantages of Distance Learning’ consists of
students’ negative opinions about the distance learning, differences between distance learning and
traditional learning regarding disadvantages, problems related to language learning and problems
related to the distance learning system. Finally, the Use of Computer and Internet has two codes:
computer programs and purposes of internet.
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Advantages of Distance Learning
Under this theme it could be noted that students’ positive opinions about the distance learning,
differences between distance learning and traditional learning in terms of advantages, autonomous
learning are the codes of this study. One of the students who has positive opinions about distance
learning state that “İyi oluyor her şeyi açıklayıcı örnekleyici, güzel oluyor”. In other words, she points out
that distance learning has advantages to learn English. The same student emphasizes the difference
between distance learning and traditional learning and adds that “uzaktan eğitim daha iyi gibi. Çünkü
derste konuşanlar olabilir, şımaranlar olabilir o yüzden anlamayabiliriz ama uzaktan eğitimde bence daha
iyi olur çünkü daha iyi anlayabiliriz”. Similarly, M3 notes that “Mesela hocanın hazırladığı konu var
konudan sonra sorular var çalışma amaçlı güzel olur”.
Another difference between distance learning and traditional learning is that students do not have to
attend the class in a particular time and date. Therefore, distance learning is time-effective and it is
stated by F5 that “Avantajı şöyle var benim için bir sorun olmuyor ama mesela çalışanlar için ya da ne
bileyim insanların mesela kolayına da bazen mesela geliyor”. Besides time-effectiveness of distance
education, there is also no time-bound or place bound for students. Students study themselves
whenever or wherever they want. This leads to autonomous learning. This is also mentioned as “kendim
çalışabiliyorum” and “uzaktan öğretimde aklımıza bir şey takıldığında girip her saniye oradan bakabiliriz”.

Disadvantages of Distance Learning
This theme reveals that distance learning has disadvantages for the learners. Within the theme
students’ negative opinions about the distance learning, differences between distance learning and
traditional learning regarding disadvantages, problems related to language learning and problems
related to the distance learning system are categorized as codes of this theme. As it is mentioned before
in the introduction part, distance learning for those students who participated in this study is a new
teaching way. Furthermore, they have all courses in face-to-face way but only three courses (Foreign
language (English), Turkish language and Principles of Atatürk and History of Revolutions). Therefore,
students have some certain negative opinions about distance learning since they do not have to attend
the class regularly. For example: M3 states that “bir kere sorumluluk sahibi olmak lazım bunlara bakmak
için bakmayan arkadaşlar için zorunlu gelmiyor”. Similarly, M6 also talks about himself and adds that
“kendi adıma konuşayım iradem zayıf olduğu için bilgisayarda oturup da dersi dinlemiyorum. Genel de
açık bırakıyorum yatıyorum”.
The other important point with regard to drawbacks of distance learning is that the differences between
traditional learning and distance learning. Students summarize these differences as follows:
F3: “Sınıfta işte bir şey geliyor aklımıza başka bir konu ile bir konunun bağlantılı olduğunu düşünüyoruz
kendimizce ama bağlantılı olmadığını dile getirebiliyoruz hocamıza işte hocam bu bağlantılı mı? Hocamız
bağlantılı ya da bağlantılı değil diye bize görüşlerini sunuyor. Bu şekilde daha iyi anlayabiliyoruz bazı
konularla bağlantı kurup da konuları daha iyi anlamamıza neden oluyor sınıfta öğrenme”.
F4: “Sınıfta hem öğreniyorsun hem alıştırma yapıyorsun hem not tutabiliyorsun defterin elinde oluyor o
daha iyi oluyor”.
F5: “Hani sınıfta göz teması iyi olabiliyor. Hocayla daha iyi bağlantı kurabiliyoruz sınıfta olsun dersten
sonra olsun ders bittikten sonra nasıl nereyi anlamadığımızı sormak için hocayla birebir konuşmak benim
için daha iyi oluyor”.
M6: “Bence var çünkü şey öğretmen kendini sevdirdiği zaman sınıf ortamında ister istemez derse adapte
olabiliyorsun, derse konsantre olabiliyorsun. Derse konsantre olduğun taktirde sen istemesen de bir
şeyler aklına girmiş oluyor aklında bulunmuş oluyor”.
M7: “sınıfta öğrendiğiniz zaman en azından herkes toplu bir ortamda olduğu zaman derse katılma
ihtimali oluyor ve orda daha çok bilgi girebilme ihtimali oluyor aklımıza”.
M8: “Herkesin söylediği gibi klasik olacak ama hocayla böyle derste yüz yüze konuştuğumuz zaman daha
etkili oluyor”.
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Furthermore, students also claim that learning English is very difficult in Turkish context and they have
not learnt it since primary school. Therefore, distance learning makes it impossible now. Consequently,
M8 explains that “Hani İngilizce’yi senelerden beri görüyoruz ama hala what is your name? My name is…
işte adımızı söylüyoruz yani bundan öteye çoğumuz geçemedi. Normal eğitimde geçemedik ki uzaktan
eğitimde de bunu üstüne geçeceğini zannetmiyorum” and M1 utters “Sınıfta bile zor anlıyoruz İngilizce
zor anlaşıldığı için. Uzaktan eğitim olduğu için bu sefer daha çok öğrenciler sıkıntı çekiyor. Kendim de
öyle şahsen düşünüyorum”.
Finally, students put emphasis on the problems related to the system itself. In other words, distance
education for three courses is obligatory for the learners but some important problems are ignored such
as the computer of students and the internet accessibility to follow the lessons. F2 talks about this
problem: “yani bizim kaldığımız yurtta internet sıkıntısı var gelip gidiyor hocanın sesini alamıyoruz,
görüntü kesiliyor yazışmalar siliniyor” and M6 states “Hepimiz de yurtta kalmıyoruz evlerde de
kalanlarımız var ben şahsen evde kalıyorum. Evde kaldığım için de benim kaldığım evde internetim yok.
Zaten kendimizi zor geçindiriyoruz bir de her hafta internet kafelere gidip para vermek her ne kadar
küçük bir masraf gibi gözükse de biz öğrenci olduğumuz için büyük bir masraf geliyor aylığa
vurduğumuzda”.

The Use of Computer and Internet
Having information about students’ computer literacy is crucial to find out whether they have difficulties
to access the distance education or not. For this reason, while conducting the interviews, questions
asked about computer and internet usage of students. These questions lead us to this theme (the use of
computer and internet). This theme contains the codes as follows: computer programs and purposes of
internet.
Most of the students claim that they are good at office programs on the computer such as Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel and Microsoft Office PowerPoint. One of the students state where
she learnt and why she used them: “slide yapma programını kullanıyorum, Excel kullanıyorum o da 1.
Dönem öğrendiğim kadarıyla kullanabiliyorum bir de word de yazı yazabiliyorum o da lise deneyimimden
dolayı dönem ödevi falan hazırlarken kullanıyorum”.
On the other hand, some of the students can use many programs on the computer rather than Office
programs since they studied computer programming in high school and one male student notes that
“Bildiğim programlar ise ben bilgisayar programcılığı mezunuyum lisede photoshop, office programları,
Freehand, AutoCAD hepsini biliyorum”.
Students use the internet for the purposes of education, social networks, finding words (as a dictionary),
checking mails, reading newspaper, watching film and playing games. The female student who uses the
internet for education not for social networks states “İnterneti sosyal medya amaçlı hiçbir şekilde
kullanmıyorum sadece derslerimle alakalı kullanıyorum”. Similarly, another student also uses for
education and says “ Yani genelde şöyle aklıma genel kültür soruları takıldığında ya da dersle ilgili
takıldığım yerleri ek olarak oradan tekrar ediyorum. Araştırma olarak da hani şöyle çok merak ettiğim
konular varsa üzerine gidiyorum”. “Sosyal medya güncel haberler onun haricindeki işte uzaktan
eğitimdeki dersleri takip etmek amacıyla film falan izliyorum”, which is the quotation from the student
who uses the internet for many reasons. Finally, one student introduces himself as a computer game
addict and adds that “Benim kendi internet kullanma amacım işte araştırma ödevlerim olduğu zaman
internetten araştırarak bulmak bunu yanı sıra yalan söylemeyeceğim oyun oynuyorum. Oyun
düşkünüyüm”.
To sum up, participants in this present study listed many disadvantages of distance education in spite of
identified some advantages of distance learning. Therefore, it could be concluded that distance
education is not much useful for these learners without eliminating these disadvantages and problems.
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Discussion
This study revealed the views of students on learning English through distance education with the help
of three themes: Advantages of Distance Learning, Disadvantages of Distance Learning and The Use of
Computer and Internet. As it is stated in the literature by White (2003:9) and Bullen (2007) this study
also supports that students can study without time-bound or place-bound by means of distance
education and it is seen by the students as an advantage, particularly for the students who have to
work. Similarly, Hrastinski (2008b: 52) states that distance education is helpful for the students who are
not only students but they also have to work.
However, in this present study the codes (students’ negative opinions about the distance learning,
differences between distance learning and traditional learning regarding disadvantages, problems
related to language learning and problems related to the distance learning system) under the theme
“Disadvantages of Distance Learning” show totally different results with respect to the study of Işık,
Karakış and Güler (2010), which pointed out the effectiveness and efficiency of distance education
rather than traditional education. Furthermore, according to this study most of the students are not
satisfied with the distance education just as the study results of Tırnovalı (2012).
Another disadvantage of distance education is that distance education makes the students take their
own responsibilities, which leads to negative opinions about it. This is also found out in the literature
and noted by Garrison (2003) as the students who learn through distance education must guide their
own learning. Consequently, students have too much burden on their shoulders due to the distance
learning.
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USE OF CONCEPT MAPS AS AN ASSESSMENT TOOL FOR EFL LISTENING & NOTE-TAKING
SKILLS
Sinem MADEN
Lecturer, Çankaya University, sinemmaden3@hotmail.com
ABSTRACT
Listening and note-taking skills appear as one of the most difficult areas to assess in English as Foreign Language
classes. On the other hand, one of the learning tools, concept maps, suggest showing the relationships between
concepts covered as a part of the course, which can also be used as an evaluation tool (Novak & Canas, 2008).
Research on learning various skills in foreign language classes has shown that concept maps provide benefits to
students to improve their comprehension, speaking and writing skills. In this study, the aim is the investigation of
the use of concept maps as an assessment tool for listening and note-taking skills in EFL classes. For this aim, an
action research was conducted in listening-speaking course of university level students. In listening part of this
course, after note-taking activity for the target record, the understanding level of students on the same content
was tested once through multiple choice tests and by the use of concept mapping activity. Points received from
both of the testing tools were individually compared for each student. The data analysis has shown that there is no
significant mean difference between the success level of students from the multiple choice tests and concept
mapping activity, which suggests that concept maps can be used as an alternative way to assess listening and notetaking skills. Additionally, in case of using concept maps for these skills, the negative aspects of multiple choice
tests such as causing stress and recognition of the answer without providing links between ideas can be
eliminated.
Keywords: Note-taking, multiple choice tests, concept maps

Introduction
Concept maps are described as one of the teaching tools that can be used in classes to focus on the
students’ ability to provide structures and links between the knowledge they have (White & Gunstone,
1992). Students use their knowledge and try to provide links between small units of knowledge, which
creates an advantage for students in terms of applying and synthesizing the concepts they learned.
Novak and Canas (2008) argue that as concept mapping ensures various representation of students’
understanding, it may also be suggested as a powerful tool for evaluation. In addition, this method is
useful for teachers as it helps to see individual understanding level of students in a creative class
atmosphere. Based on these effects of concept maps, it can be argued that the method of concept
mapping may be beneficial for students to show the concepts they know and the relations between
them and for teachers to assess students effectively. In foreign language classes, the method of concept
mapping is frequently used to probe understanding, especially to see level of students in the areas of
vocabulary, comprehension and writing skills. On the other hand, it is not widely used for listening and
note-taking parts of the course, which needs to be applied and investigated further to see its
effectiveness.

Difficulties in Assessing Listening and Note-Taking Skills
Listening is one of the skills that is tried to be improved as a part of foreign language classes. Taking
notes while listening long records is one of the sub-skills covered mostly in academic level of language
courses. To be able to measure students’ levels and to be able to give feedback, various methods used,
which brings multiple difficulties for the rater. One of the difficulties in assessing note-taking skills is this
skill to include note-taking, paraphrasing, reading and listening skills (Soheim, 2017). While students are
listening, they need to take notes effectively, which may require them to rewrite what they hear by
changing grammatical structures and word forms. Although students understand what they hear, their
lack of knowledge in vocabulary and grammar may affect them negatively, which may cause them to
take notes in an incorrect way. Therefore, assessing directly the notes the students take may not be a
good way to assess their abilities in note-taking.

Sayfa 398

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

In addition to the problems caused by the weaknesses in other skills, as note-taking is needed to be
improved through feedback by teachers, missed links between ideas and misunderstandings should be
clearly identified for each student. According to Chen (2005), Class work may not be enough for this kind
of individual feedback and teachers need to reflect on each student’s understanding in a detailed way.
As an alternative way to assess notes directly, teachers mostly want students to transfer their
knowledge by using their notes to give answers to the questions related to the record. In this situation,
Chen (2005) argues that students may use their short-term memory rather than note-taking skills to give
answers to the questions.

Use of Multiple Choice Tests as an Assessment Tool
With the advantage of objectivity and practicality, multiple choice tests are commonly used to assess
skills of students. However, questions of multiple choice tests are also criticized in terms of being
unconnected to each other and not requiring reasoning. Related to this point, Paxton (2000) argues that
with multiple choice tests, it is not possible for students to synthesize their knowledge and show it by
reorganizing. In addition, although students need to improve their skills thoroughly, multiple choice
tests may not develop their skills in the target area, but just choose the correct answer by using the
choices suggested. While transferring skills into different situations is one of the aims of education, in
multiple choice test assessment, students do not need to understand or learn the skill effectively, but to
select the correct answer (Paxton, 2000). For the use of multiple choice tests to assess note-taking skills
in EFL courses, it may be suggested that it is not possible to measures these skills of students effectively.
As listening and understanding the content of the record requires to grasp the links between the ideas,
multiple choice tests do not help to assess the general conceptualization and links between them.
In addition to the problem of assessing the target skill, multiple choice tests are criticized because of
presenting the correct answer as one of the alternatives, which just require the ability of recognition
(Little & Bjork, 2015). Similarly, Roberts (2006) shows the weaknesses of multiple choice tests as not
requiring the students to analyze knowledge or to use creativity, but just to recall it to give answers to
the questions. In the context of teaching listening and note-taking skills, multiple choice questions may
cause students just to choose the answer they think they remember from the record and not to give any
importance to the meaning of the words or the links between the ideas.

Concept Maps and Foreign Language Teaching
There are a number of studies focusing on the use of concept maps while teaching foreign language,
one of which is an action research conducted by Marriott and Torres (2016). The researchers focused on
how concept maps are used by EFL students to express the content of the course they take. By the help
of the feedback provided for the maps on grammar structures, vocabulary and dialogue preparation,
and through the questionnaire applied to students, it was concluded that concept maps contribute to L2
acquisition by increasing learning level of verbs, vocabulary and grammar in addition to the
improvement in comprehension skills.
Vakilifard and Armand (2006) conducted an experimental research was to examine the effects of
concept mapping on the comprehension performances of students. In experimental group, students
learning French as a second language needed to build their own concept maps by using their prior
knowledge and then revised these maps after reading related materials as a part of the course. The
results on the questionnaire to check comprehension level of students showed that students using
concept maps have better performance in the assessment. In addition, the positive ideas related to
concept maps such as providing a deeper understanding of the texts as their organization, structure and
ideas were identified through the evaluation questionnaire filled by the students.
Similar to the study of Vakilifard and Armand (2006), Moreira and Moreira (2011) conducted a case
study to observe the effects of concept maps in students’ understanding of literary texts. Students
taking English as a Foreign Language as a part of American Literature used concept maps to expres the
images created in their minds by the poems they read. In addition to the differences in the perceptions
of students related to the poems, the use of concept maps in literature classes provided students to
interact more with the poem and to combine their prior knowledge with the information provided by
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target literary texts. Moreira and Moreira (2011) also put an emphasis on the fact that students become
motivated to reflect on their own ideas and experiences through concept maps and this provides an
increase in self-confidence of students to use target language.
Related to the effects of concept mapping in EFL speaking skills, Alhomaidan (2015) conducted an
experimental research as a part of which students listened to records and used concept maps to
understand the conversations. Control group listened to the same conversations without using concept
maps and it was concluded that there is a statistically significant difference between in the speaking task
scores of experimental and control groups. Concept maps are argued to have a positive effect on
speaking skills of students and provide improvement in students’ speaking abilities.
As a pre-writing strategy, Lee (2013) used concept maps in his quasi-experimental study. In the class of
Korean as second language, treatment groups used concept maps to plan their composition, both for
individual planning, and for preparing group maps. In the study of Lee (2013), it is emphasized the group
using concept maps as a pre-writing strategy has higher points from their assignments, which shows
that concept maps may have helped students to organize information before writing activity.
Similar to the study of Lee (2013), Talebinezhad and Negari (2009) conducted a study on the effects of
concept mapping in writing skills of English Translation or Literature students. The group first studying
on definion of concept mapping and examining different models of concept maps prepared their
individual concept maps related to the essays they would write. As a result of the study, it is concluded
that the group using concept maps for planning their essays had higher scores, and Talebinezhad and
Negari (2009) argued that concept mapping strategy helped students to attend writing tasks and control
their learning more effectively by helping them to construct complex cognitive structures about writing
tasks.
To summarize, concept mapping is shown to be an effective tool to probe understanding for the skills in
foreign language teaching. Despite these positive effects of this method represented in various
empirical studies, its usage in testing language skills has not been studied empirically. It seems
necessary to conduct some studies to evaluate the positive and negative effects of the use of concept
maps as a testing tool in EFL courses, especially for the assessment of listening and note-taking skills,
which has not been studied thoroughly so far.

Research Question and Design
To see the effect of concepts maps to test note-taking skills of students in listening-speaking courses,
the research question can be:


Are concepts maps an effective tool to assess note-taking skills of students in EFL courses?

Setting and Participants
In order to answer the research question, an action research was conducted in one of the private
universities of Ankara, Turkey. In that English-mediated university, high-intermediate level of students
need to take an English course in their first year, which focuses on the improvement of academic
listening and note-taking skills. This course is obligatory for all departments and it is 4 hours in a week
for 14 weeks. Within this course, the coursebook is Contemporary Topics 2 (2009) by Pearson, and in
each week, one of the units of the book is covered. For each unit, the instructor provides discussion
questions as warm-up activity and meaning of the target words for better understanding of the records.
As weekly listening activity, students are listening to a long record related to the theme of the unit and
they try to take notes on a structured note-taking sheet while listening so that they can give answers to
the exercises in multiple choice formats related to the record as a post-listening activity. Students are
also regularly taking listening quizzes in multiple choice formats, in which they also need to take notes
on the records to give answers to the questions.
In total, 30 students (16 girls and 14 boys) from various departments of the university in two sections
participated in the research voluntarily. All of the students both completed the multiple choice test and
participated in concept mapping activity on the same unit covered in the class. Before the
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implementation of the assigned concept mapping activity, in each section, the instructor used two class
hours (100 minutes) to explain the definition of concept maps, the basic parts of them such as venn
diagrams and arrows and also the expectations from the students such as showing the relations
between different venn diagrams and writing the relation between the diagrams on the arrows. For the
following class hour, they had a regular listening and note-taking activity for the next unit, and created a
concept map as a whole class through the guidance of the instructor. During the revision of that map,
the instructor emphasized the most essential parts of the map such as covering the important parts of
the notes related to the record and writing the explanation of the meaning of each arrow on the map.

Data Sources and Analysis
Two sets of data were collected to compare the results of the students individually. Before data
collection, the unit was covered regularly, in terms of the activities related to vocabulary and in-class
discussion related to the theme of the unit. After listening and note-taking activity on structured notetaking sheets, the teacher applied both multiple-choice test and concept mapping activity for the same
content. The objectives of the lesson in the form of understanding the main parts of the record were
matched with the parts of these assessment tools in order to provide content validity of them (Table 1).
Table 1: Objectives covered by assessment tools
LESSON OBJECTIVES
ASSESSMENT BY MULTIPLE CHOICE
By the end of the lesson, students should be
TEST
able to identify…
Definition of phobia
Types of phobia
Characteristics of phobia
Examples of phobia
Causes of phobia
Treatment of phobia
Main idea of the record

ASSESSMENT BY CONCEPT
MAP

The first set of data is the multiple-choice test results of the each student related to the target record.
Each question has the value of 10 points and students need to find 2 correct choices to get full point in
one of the questions, and in the other nine there is only one correct answer. Students were allowed to
write their names on the papers in order to compare their results on two different assessment tools.
The second set of data is the concept maps prepared by each student individually by using the same
notes of the target unit. Allowed time was 50 minutes for drawing concept maps, in which students
created their own concept maps to show links between different parts of the record on a blank page.
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Figure 1: Example concept map for the topic

In order to grade multiple choice tests, the answer key was used. For the evaluation of the concept
maps, the researcher created her own concept map to define the concepts needed to be included in
students’ maps (Figure 1). In addition, a rubric was prepared to assess the maps in a quantitative way
(Figure 2). By using the rubric, each student’s map was graded over 25 and converted into the points
over 100 in order to compare results of the students individually.
Assessment Requırement
Poınts
All necessary concepts are included.*
15 pts (15x1pt each)
Links between concepts are correctly written near the arrows.**
7.5 pts (15x0.5pt each)
The main topic is clearly identified on the concept map.
1,5 pts
Concept map is well organized on the page.
1 pt
Total
25 pts
*Similar words used for the concepts on the sample map will be accepted as correct.
**Give half of the points (0.25) if the use of grammar is not correct.
Figure 2: Rubric for Evaluation of Students' Concept Maps

Grading of the concept maps by just the researcher of the study can be seen as one of the limitations of
that study, which can be prevented through double check of the same maps by different experts in
future studies.

Results
In order to compare the points of the students for two forms of assessment, SPSS was used to apply
paired-sample t-test as normality was provided.
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

mult_choice_score

30

25

100

62.00

20.786

concept_map_score

30

18

82

59.93

13.671

Valid N (listwise)

30
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For the assessment of multiple-choice test, the mean of the scores of students (N=30) is 62.00 with the
minimum 25 and maximum 100 points. For that test, SD is 20.786. The points from the concept maps
change between 18 and 82 (N=30, SD=59.93).
Paired Samples Correlations
Pair 1 mult_choice_score & concept_map_score

N

Correlation

Sig.

30

.622

.000

Based on the statistical information, multiple-choice test scores and concept map scores of each student
are strongly correlated, r(28)= .000, p< .01.
Paired Samples Test
Paired Differences
t
Mean Std.
Std. Error 95%
Confidence
Deviation Mean
Interval
of
the
Difference
Lower
Upper
Pair
1

mult_choice_score
concept_map_score

-

2.067

16.286

2.973

-4.015

8.148

.695

df

Sig.
(2tailed)

29

.493

These results suggest that there is no significant mean difference between the individual points of
students taken from the multiple-choice tests and concept maps (p= .493). By looking at these results,
concept maps may be suggested to be an effective tool to assess note-taking skills of students in EFL
courses, instead of using multiple choice tests.

Discussion and Conclusion
Listening and note-taking skills are one of the most important parts of foreign language education.
Assessment of listening and note-taking skills are also argued to include reading and paraphrasing skills
(Soheim, 2017), and this can just be improved through individual feedback for the students (Chen,
2005). As multiple choice tests are suggesting choices, they may not require students to think what they
understand but just to choose what they remember (Paxton, 2000). This type of testing tool also does
not provide any benefit to make analysis rather than recognition of the correct answer (Robert, 2006).
In order to teach and assess listening and note-taking skills in a more effective way than multiple choice
tests, use of concept maps may be tried in EFL courses. After listening to the records, students can use
the notes they take to create their own concept maps to reflect their individual level of understanding.
By looking at the statistical results of the study, it may be seen that students show equal level of success
in both types of assessment tools. There is no statistical mean difference between individual points
taken from multiple choice tests and concept maps, which suggests concept maps to be effective tools
in assessing note-taking skills in EFL courses. In addition, in the case of using concept maps, the
disadvantages of multiple choice tests such as recognition of the answer and not being able to show
links between ideas can be prevented. Furthermore, by using concept maps, the negative ideas of
students related to multiple choice tests as a testing tool can be eliminated. Instead of multiple choice
tests causing students to feel stressful, concept mapping may be more effective and pleasant activity
that they may be completed in a relax atmosphere. With these positive sides of this comprehensive
method, it can be suggested that concept maps can be used as testing tools for assessment of notetaking skills in EFL Listening classes instead of multiple choice tests.
In addition to the benefits of using concept maps as testing tools, it may be given importance to the
grading of these maps as one of their constraints. Although an example model of concept map for the
target record and rubric for grading is important to be prepared before implementation of the activity in
the class, there may be difficulties caused by the creativity of students for the maps. For this kind of
difficulties, model concept map and rubric should be prepared in a flexible way so that teachers can
evaluate the understanding level of students by grading key parts. For alternative situations, the
planning of grading should also be taken into consideration.
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For further studies, application of concept-map based testing of listening and note-taking skills may be
tried in higher number of participants from different levels. In addition, use of concept maps through
long period of time may suggest the development level of the quality of individual maps.
References
Alhomaidan, A. M. A. (2015). The effectiveness of concept mapping on learning: A study in a Saudi college-level context.
American Journal of Educational Research, 3(8), 1010-1014.
Chen,
C.
R.
(2005).
Assessing
Note-Taking.
Retrieved
from
http://fllcccu.ccu.edu.tw/conference/2005conference_2/download/C13.pdf
Kisslinher, E. (2009). Contemporary Topics 2: Academic Listening and Note-Taking Skills. (3rd Edition). New York: Pearson
Education.
Lee, Y. (2013). Collaborative concept mapping as a pre-writing strategy for L2 learning: A Korean application. International
Journal of Information and Education Technology, 3 (2), 254-258.
Little, J. L. & Bjork, E. L. (2015). Optimizing multiple-choice tests as tools for learning. Memory & Cognition, 43(1), 14-26.
Marriott, R. C. & Torres, P. L. (2016). Concept maps and language acquisition : An implementation with English language level 2
students. Proceeding of the Seventh International Conference on Concept Mapping. Estonia: Tallinn.
Moreira, M. M., & Moreira, S. M. (2011). Meaningful learning: Use of concept maps in foreign language education. Meaningful
Learning Review, 1(2), 64-75.
Novak, J. D. & Canas, A. J. (2008). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Retrieved from
http://cmap.ihmc.us/docs/pdf/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf
Roberts, T. S. (2006). The use of multiple choice tests for formative and summative assessment. Research in Practice in
Information Technology, 52.
Paxton, M. (2000). A Linguistic Perspective on Multiple Choice Questioning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25
(2), 109-119.
Soheim, Y. (2017). Assessing ESL Students’ Paraphrasing and Note Taking. In S. Hidri & C. Coombe (Eds.), Evaluation in Foreign
Language Education in the Middle East and North Africa (pp. 169-183). Switzerland: Springer International Publishing.
Talebinezhad, M. R., & Negari, G. M. (2009). The effect of explicit teaching of concept mapping in expository writing on EFL
students’ self-regulation. Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji, 49, 85-108.
Vakilifard, A., & Armand, F. (2006). The effects of concept mapping on second language learners’ comprehension of
informative text. Retrieved from http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p79.pdf
White, R.T. & Gunstone, R.F. (1992). Concept Mapping. London: The Falmer Press.

Sayfa 404

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017

EXPLORING ENCOURAGING AND DISCOURAGING FACTORS OF PARTICIPATION IN
ENGLISH SPEAKING CLASSES AT A PREPARATORY SCHOOL IN TURKEY
Büşra ÇANDIRLI, Eda ÜSTÜNEL1
1

Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eustunel@mu.edu.tr
busracandirli@mu.edu.tr
ABSTRACT

This study investigated encouraging motivators and discouraging factors having an impact on participation and
non-participation of the preparatory students in the School of Foreign Languages at Muğla Sıtkı Koçman University.
The data triangulation were based on the interviews of the three most and least participating students, four
classroom observations and field notes, the interview of the experienced speaking instructor, and the speaking
exam results. The study found positive affective factors such as ambition, passion, curiosity, responsibility, selfconfidence, etc. as encouraging factors of participation in speaking classes. The findings also revealed negative
affective factors such as anxiety, shyness, low level of self-confidence, fears of embarrassment, nervousness,
speaking in front of a community, etc., considering speaking skills as unnecessary, and the assessment system’s
undermining speaking as discouraging factors of participation in speaking classes. The results also displayed that
the more participating students were, the higher grades they got from the speaking exam.
Keywords: English speaking, participation, encouraging and discouraging factors, ELT, Turkish preparatory
students.

Introduction
If a person knows a language, s/he is referred to as ‘speakers’ of that language. As Ur (1996, p. 120)
states, “speaking seems the most predominant skills of all the four (listening, speaking, reading, and
writing)”. As well as classroom activities which develop learners’ speaking ability, curricular and
instructional designs, assessment measures, learning context, teacher and learner themselves seem
important components in a language course. When it comes to indications of problems of English
Language Teaching (ELT) in Turkey, Demirtaş and Sert (2010) argue about its being teacher-centered and
based on teaching grammar; moreover, Çelik’s (2000); and Kaçar and Zengin’s (2009) studies reveal that
learners need to improve their speaking, vocabulary, and listening skills.
The current study endeavors to explore encouraging motives and discouraging factors of preparatory
school students’ participation in speaking classes based on an in-depth analysis of the most and least
students’ interviews and perceptions of an experienced speaking instructor as well as the results of

the speaking exam as a part of the proficiency exam.
Participation
As Dancer and Kamvounias (2005) classify, participation is considered as an active involvement process,
divided into five categories: preparation, contribution to discussion, group works, communication skills
and attendance. Mahdikhani, Soheilahamzehloo, Maryamshayestefard, and Mahdikhani (2016) indicate
that participation refers to such perceived levels as from simply attending classes and giving oral
presentations (Fritschner, 2000; Burchfield & Sappington, 1999) to students’ questions and comments
(Fassinger, 1995). Cohen (1991) and Wade (1994) consider the ‘ideal class discussion’ as one in which
almost all learners are involved to participate, learn, and listen to others’ comments and concepts and it
can take either a short or an extended period of time. Vandrick (2000) also notes that speaking in class
by asking and answering questions, making comments and participating in discussions are all requisites
of class participation. Similarly, instances of active type of classroom participation are the acts of asking
questions, state opinions or simply answering questions of the instructor or fellow students (Abdullah,
Bakar, & Mahbob, 2012).

Non-Participation
Vandrick (2000, p. 2) also states that non-participating students may be considered to be “lazy,
unprepared, passive, and/or uninvolved students, and are generally penalized when class grades are
assigned” and some of the reasons for which students do not participate in class are shyness, classroom
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dynamics (domineering students), cultural (challenging for the professor), and the language barrier
(students’ feeling insecure with grasping the language). Also, ineffective or inappropriate tasks can be
demotivating which prevent learners from participation (Eddy-U, 2015). Similarly, Dörnyei (1998), Ellis
(1985), Julkunen (2001), and Pinter (2006) suggest classroom tasks, learning activities, and instructional
materials can motivate or demotivate learners. Mustapha, Rahman, and Yunus (2010), Fassinger (1995),
Gomez, Arai, and Lowe (1995) find out that self-limitations such as lecture/learning time, fear of
offense, low levels of self-confidence, lack of preparations for classes, fear of failing to show intelligence,
fear of being criticized by the instructor, and feelings of confusion are some factors preventing
participation. Furthermore, Liu and Littlewood (1997) state some possible causes of East Asian students’
reluctance to participate in classroom learning discourse by listing as lack of experience in speaking
English, lack of confidence in spoken English, anxiety from high performance expectations, and
perception of learner role. Also, Weaver and Qi (2005) list many factors discouraging participation under
three categories:1- influence of formal structure such as class size and opportunity, faculty as the
authority of knowledge, faculty-student interaction, and fear of professors’ criticism, 2-influence of
informal structure such as fear of peer disapproval and para-participation, and 3- influence of student
attributes such as age, gender, lack of preparation, and confidence.

Factors Affecting Participation
There are several factors affecting participation of learners in the process of learning as previous studies
have shown. Regarding the first factor – personality of the students, high self-efficacy and selfconfidence of learners display better academic achievement and more participation according to Pajares
(1996) and Schunk (1995). According to Tatar (2005) and Astin (1999), active classroom participation
plays a central role in success of education, students’ now and post personal development, showing
higher satisfaction and persistence rates. Similarly, as Lim (1992), Wudong (1994), and Zhou (1991)
state, there is an undeniable linkage between students’ classroom participation and their academic
achievement and studies have shown that the more participating learners are, the more successful they
are in learning and education. Concerning the second factor – traits and skills of the instructor, being
supportive, understanding, and friendly, as well as giving smiles and nodding for receiving the answers
of students (Mustapha et al., 2010), being affirmative and open-minded (Dallimore, Hertenstein, & Platt,
2004; Fassinger, 1995; 2000) are some positive traits of the instructor, which contributed to the active
participation of students. Fassinger (2000) and Karp and Yoels (1975) also refer to classroom instructor
communication variables as influential factors on participation. Aside from the positive qualities of the
instructor, Nurzatulshima, Lilia, Kamisah, and Subahan (2009) state that the skills of the instructor such
as utilizing variety of teaching techniques can encourage learners to be involved in the class by making
them more active and not feel bored or depressed during the lesson. Regarding the third factor – the
perception of classmates, Mustapha et al. (2010) and Cayanus and Martin (2004) note that traits of
fellow students such as open-mindedness provides incentives and gives a motivational effect for
learners to participate. Concerning the fourth factor – environmental factors, the size of classroom,
proper lights, air conditioning and basic facilities have an effect on students’ feeling comfortable and
participating according to Shaheen, Cheng, Ying, and Lim (2010). Similarly, Fassinger (2000), in her study
about how classes influence participation of students, finds out the significance of class dynamics
(cooperation, support, respect, familiarity, comfort level), interaction norms (norms about who speaks,
how to speak, what one may say), class structure (grading, organization of discussions, subject matter),
student traits (confidence regarding intelligence, peers, and performance, interest levels,
comprehension of class, preparation for class), and lastly, professor traits (approachability,
supportiveness, competence, inclusiveness, discussion style).
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Purpose of the Study and Research Questions
A conclusive statement which could be drawn under the light of previous studies is that learners’ being
active and participating in classes makes the most of the learning journey for their both here-and-now
and post development in educational, personal, and professional lives. Thus, this study was designed to
address the following research questions:
(1) What are the encouraging factors and motives of students’ participation in speaking classes?
(2) What are the discouraging factors of students’ participation in speaking classes?
(3) What are the perceptions of an experienced speaking instructor specialized in teaching skills
for 30 years with regard to participation and non-participation in speaking classes?
(4) Is there a relationship between the speaking exam results at the end of the year and
participation in the speaking classes?

Methodology
Research Design
The present study employed a qualitative approach to gain the understanding of Turkish students and a
Ukrainian speaking instructor about participation and non-participation in speaking classes in the School
of Foreign Languages at a state university in Turkey. In order to keep a tradition in qualitative research,
it was aimed to triangulate the multiple sources of data, methods as well as viewpoints (Creswell, 2007).

Participants and Setting
This study was conducted at Muğla Sıtkı Koçman University (MSKU), Turkey in the spring term of 201617 academic year. The sample for the present study included 6 students identified out of 26
intermediate preparatory students and an experienced Ukrainian ELT instructor specialized in teaching
speaking. The students' ages ranged from 18 to 21 and they were obligatorily studying English in the
preparatory school before going on with their four-year degree of BA departments.

Instrumentation
As displayed in Fig. 1, four qualitative and one quantitative data collection tools were used for this
study.
(Participant
&
Non-participant)
Classroom
Observation
[4 lessons]
[2
consecutive
days]

Semi-structured,
Post-observation
Interviews with the
Three
Most
Participating
Students
[On the 3.day]

Speaking Exam Results
of
the
classroom
observed
for
comparison
between
participating & nonparticipating students
[A few weeks later]

Semi-structured,
Post-observation
Interviews with the
Three
Least
Participating
Students
[On the 4.day]

Semi-structured,
Post-observation
Interview with the
Speaking Instructor
[On the 5.day]

Figure 1: The research instruments used in the present study
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Classroom Observations
Classroom observations were conducted four times for two consecutive days at the end of April, 2017,
just a week before the speaking exam and just after the oral presentation performances of the students.
The researchers made non-participant observations except for commenting on some issues voluntarily
during the flow of the speaking lessons. The lessons were audio-recorded and field notes were
simultaneously taken. Students were coded in numbers like ‘2. Girl’ or various manners like ‘new3boy’
and the schemes were drawn for each lesson with the situated places of the students in their desks.
Semi-Structured Interviews with the Most Participating Students
The three most participating students were identified from the four classroom observations and field
notes according to how frequent they were active for participation (e.g. how many times they raised
their hands to talk or how frequently they were volunteers to take the lead in conversations). After the
data collection of classroom observations, the selected students were requested to be volunteers for
the face-to-face interview and on the third day, the researchers and the three students (1 female, 2
males) met after their class sessions at the garden of the school cafeteria. The permission for recording
audios was taken from them and for around two hours, they answered to the questions of the semistructured interviews, which were conducted in Turkish for approximately 30 minutes each, about their
personal backgrounds, departments, future plans, why they participate, what motivates them to
participate, how they feel when they participate, and their perceptions of the speaking instructor and
speaking classes.
Semi-Structured Interviews with the Least Participating Students
Similarly, the three least participating students were identified from the four classroom observations
and field notes according to their being inactive during classes and non-participating in conversations.
After the data collection of classroom observations, the selected students were requested to be
volunteers for the face-to-face interview and on the fourth day, the researchers and the three students
(3 females) met after their class sessions at a vacant classroom. The permission for recording audios was
taken from them and for around two hours, they answered to the questions of the semi-structured
interviews, which were conducted in Turkish for approximately 6 minutes each, about their personal
backgrounds, departments, future plans, what could be reasons for they do not participate actively,
what demotivate them, how they feel if they participate, and their perceptions of the speaking
instructor and speaking classes.
Semi-structured Interview with the Speaking Instructor
On the fifth day, after all data collection processes of classroom observations and interviews with 6
selected students, the speaking instructor kindly accepted to conduct a semi-structured interview about
her perceptions of speaking English in the class and students’ participation and non-participation in
conversations. The interview took place in her office for almost an hour. Again, the consent for audiorecording was received beforehand and the interview was conducted in English for approximately one
hour. The questions of the semi-structured interview.
Students’ Speaking Exam Results
As the speaking instructor mentioned, this year had such an assessment procedure that the students
firstly were going to make a presentation by choosing either classroom presentations in the classroom
for 5-7 minutes or public presentations in the conference room in front of around or more than 70
people of audience for 12-15 minutes. In addition to presentations, the preparatory school students had
to take a speaking exam as a part of the proficiency exam in May 21017. The speaking exam was
structured into three parts: a warm-up dialogue, a conversation with the interlocutor, and a monologue
about the chosen exam card (please refer to Shatrova, Mullings, Blažejová, & Üstünel (2017) for a
detailed discussion about the speaking exam procedures). The researchers investigated whether there
was a relationship between the students’ speaking exam results and their participation in the speaking
classes.
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Data Analysis
Observations of four lessons were audio-recorded and two of them were transcribed verbatim and the
other two were utilized for data analysis verification. The duration of seconds or minutes in which
students spoke was not taken into consideration since the main purpose of the present research paper
was to explore participation and non-participation in the speaking classes. Field notes taken during the
classes were used as an additional data source in the process of transcriptions for helping to code
students’ names and seatings and identifying the most and least participating students. Based on the
analysis of how frequently the students raised their hands up, how many times they voluntarily took the
lead or how much they were observed as passive and non-participating in conversations, semistructured interviews were conducted to gain in-depth understanding of the students’ perceptions
about the participation and non-participation in speaking classes. Regarding the ethical issues and
anonymity of participants, each student was given an identifying code indicating their gender, for
example, 0. Boy was a male student whereas new1girl was a female student who was late for the class
that day.
Lastly, the speaking exam results of the most participating and the least participating students were
compared within themselves for making interpretations about the relationship between the
participation in speaking classes and the speaking exam results.

Results and Discussion
Classroom Observations Schemas

Fig. 2: The schemas of four observed lessons

The setting designs and seating arrangements are illustrated in Figure 2. There were 15 students in the
first lesson and 3 late comers in the second lesson on the first day of classroom observations. There
were 24 students in the third lesson and 2 late comers in the fourth lesson on the second consecutive
day of classroom observations. Among them, the three most participating students were 11. Girl (23
times through 4 lessons), 7. Boy (23 times through 4 lessons) and 0. Boy (12 times through 3 lessons),
respectively according to the frequencies of how many times they raised their hands up and took the
leads for speaking based on a randomized grading system with points by the researchers. Moreover, the
three least participating students were F Girl (never through 2 lessons), new1girl (only once through 3
lessons) and A Girl (only once through 2 lessons). While identifying that sample, the researchers took
into consideration the proportion of lessons observed and participation rates of the present students.
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Interviews: Encouraging Factors and Motives for Participation
The researchers categorized the data from semi-structured interviews with the three most participating
students into some common themes.
Perceptions about English Language and Students’ Personalities
All three participants displayed positive attitudes towards English language. 7. Boy also stated he had a
massive passion and curiosity for learning other languages, too. Also, they thought they could express
themselves clearly and want to represent themselves in English in terms of pronunciation, intonation,
choice of vocabulary and grammar. Regarding that, 0. Boy noted he sometimes felt anxious while
choosing a word, grammatical or lexical item to use as he considered what a native speaker would say in
that case. 11. Girl stated she never had anxiety, she rather had a sort of pride to see that she managed
to speak. 7. Boy noted the fact that he was a perfectionist and this personal trait affected him to try to
do his best. All three participants had future plans such as living a life surrounded with English, working
and living abroad, and taking part in international projects like Work and Travel, Inter-rail, and Erasmus
as well as improving their speaking skills by working as translators or interpreters. Moreover, none of
them considered this preparatory school year as a wasted year, rather as a path to improve their English
language skills, especially speaking skills and a key to develop themselves. They had such an ambition
that they found even a small talk as a representation of success and a sort of effort or trial of being able
to speak as well as they were aspired to be among the most participating students in the class. As they
saw they could speak English and knew that their instructor was alsoa ware of them speaking, they
wanted to participate more in speaking lessons. Abdullah et al. (2012) and Uztosun et al. (2014) confirm
with their study, forming an active personality displays the characteristics of responsibility, an interest in
reading, high curiosity, preparation, and tendency to ask questions. Also, these traits are found to
facilitate self-efficacy and self-confidence by motivating students to speak up in the classes. Weaver et
al. (2005) also confirm with their study that confidence influences self-reported participation in the
classes. They comment that the less participating students avoid speaking in general and have nothing
to say or find speaking useless or unnecessary.
Content of Speaking Lessons and Students’ Departmental Choices
Each participant stated the importance of the content choice by indicating that it should be interesting
or could draw their attention. As Dörnyei (2009) confirms with his research, interest was one of the
motivating factors of participation even if it only made up 13.5% of the motivating influences. Also, male
participants noted that they did not like talking about sensitive topics such as personal or parental issues
and relationship affairs by referring to the third and fourth observed lessons in which the instructor had
asked about the worst experience with their parents to the class and none of male students participated
in the conversation. Concerning their departments of BA-degree, 11. Girl is studying Civil Engineering, 0.
Boy is studying Medicine and 7. Boy is studying English Language Teaching (ELT). The fact that the
medium of instruction in these BA programs played a significant and motivating role in improving
students’ English speaking skills as noted by the participants.
Perceptions about the Speaking Instructor
As the participants displayed positive attitudes towards English language, all three participants had
positive attitudes and feelings toward their speaking instructor as well. Karp and Yoels (1975) state that
the instructor traits are one of the most effective factors in encouraging students’ classroom
participation. Similarly, Mustapha (2010) finds that there is a strong relationship between student
participation and instructor traits. All of the participants thought her lessons were fun, moving, and
interactive, and not boring at all. Each student thought that their speaking instructor was a respected,
disciplined, balanced, nice, fun, culturally developed, and high quality person and all of them loved,
respected, and got along with her. Out of class, the participants could find opportunities to have a
conversation with her, get a feedback and guidance about labor-intensive tasks like oral presentations.
The most common comment made about the speaking instructor was the fact that she always
encouraged students to speak and speak more.
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Interview: Discouraging Factors of Participation
The researchers categorized the data from semi-structured interviews with the three least participating
students into some common themes.
Perceptions about Speaking English and Classroom Context
AGirl stated the reasons for her not participating in the classes actively as classroom context and time
issue. She thought only four hours a week were not enough for improving the speaking skills; therefore,
she preferred to listen to what the speaking instructor spoke in order to apply them in the future in oneto-one relationships rather than in community speech. She also claimed that she has many foreign
friends and has opportunities to speak to them. She did not think that building a few sentences in the
class for two or three minutes did not mean that she could express herself, which was unnecessary for
her. Furthermore, speaking classes were just classes to pass for her and passing the speaking exam was
more important than telling a few sentences during the class. Regarding classroom context, new1girl
had fears of being teased in the classroom, especially by her classmates even if she said those fellows
were not teasing but she simply had those fears. Similarly, she had a sort of fear of talking in front of the
community.
Content of Speaking Lessons and Students’ Departmental Choices
Two of all complained about the topic selection during the interview. Fgirl noted that topics were too
hard to speak or she had no clue or idea about them. Similarly, new1girl stated she sometimes had
nothing to say about them. Agirl sometimes found nothing to add but just listened to the instructor. For
instance, they could not find anything to comment on about the happiest moment in life or the most
dangerous story in life. New1girl claimed to have visualized what the instructor spoke or jotted down
what were spoken during the lesson; however, she was not able to raise her hand up. Surprisingly, two
of the three least participating students were studying ELT while the other was studying Mining
Engineering.
Perceptions about the Speaking Instructor
While the three most participating students had not said anything about the speaking instructor’s
foreign accent which was Ukrainian, both ELT students stated that they had difficulty in understanding
her accent and speedy speech at first but added they got used to it after some time. However, they all
shared the commonality of the fact that the speaking instructor was wonderful and successful in
teaching speaking, contributed them a lot, and encouraged them to speak more with a supportive
approach.
Demotivating Affective Factors
While Agirl said nothing to say about her personality factors, both ELT students complained about their
self-reported high level of anxiety. Both of them stated they were shy, reserved, and aloof even while
speaking their mother tongue which was Turkish. Even, one of them claimed that her hands and body
parts were shaking when the instructor wanted her to speak. Also, they reported that it was due to lack
of self-confidence. The important thing to notice was that they were aware of their level of anxiety,
shyness and low self-confidence, which was an obstacle for them. Similarly, Eddy-U (2015); Liu et al.
(1997); Abdullah et al. (2012); Mustapha et al. (2010) find that mostly uttered comments about selfconfidence revealed language anxiety due to the fears of making errors, experience of embarrassment,
nervousness or “feeling strange”.

Interview: Perceptions about the Speaking Instructor about Students’ Participation and NonParticipation
The researchers categorized the data from semi-structured interviews with the speaking instructor who
has been specialized in teaching speaking and has a thirty-year-experience on her profession.
Challenges and Discouraging Factors of Participation
The foreign instructor mentioned that all speaking instructors had developed and extended the course
designs not just counting on the course book which heavily included speaking exercises. She did not
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consider the speaking classes as a compilation of artificial exercises or imaginary situations like “You are
Student A and you are Student B”; on the contrary, she tried to make the students look at the situations
from different angles and aligned them with real life and everyday situations to make them more
involved. She tried to make the lessons more interesting and engaging for her students. The challenge
was to make the students think critically, think outside the box and be attentive to details by trying to
make them get rid of the tunnel vision in which they had been educated through the public high school
years. For example, she said they usually found nothing to say, add, or comment on about the topics
discussed during the lessons. Moreover, some students had lack of motivation and they had reluctance
to participate and speak even in general. Due to the approaches of those schools and the assessment
system, the students were supposed to prepare for the university entrance exam, which did not include
speaking. That may be the reason why the students did not consider speaking as a necessary component
of language learning. Similarly, at the preparatory school, speaking classes were just four hours a week
and students again did not consider it as necessary. Majority of the students aimed to get the borderline
points, which was 60 for all departments except for ELT with the point 70 out of 100, in order to start to
study in their BA-degree programs. That could also be a reason why they did not care much about
learning English as a foreign language, rather tried only to get the satisfactory grades from the
proficiency exam and go on with their studies at their departments. She noted that it also affected their
goals in life. She complained about their limited vision about their future goals which are to graduate
from the university and get a well-paid job.
How to Encourage Students to Participate in Speaking Classes
The instructor clearly stated for many times that communication in the target language was the core
aim of the course and she designed all her lessons according to this core aim. While teaching she felt as
if she were not in a classroom but among people and having a conversation or discussion, which led her
to design her classes with the aim of making the students feel as if they were not in the class but were in
a part of their lives going through. By trying to overcome all those challenges mentioned above, the
instructor encouraged them to reflect upon every positive step they take in learning a foreign language
no matter how tiny or small the step is. In relation to the aim of reflection and in similar to what both
the most participating and the least participating students had stated, the instructor confirmed that she
encouraged the students to speak up more during classes. For example, when a student brought a cup
of coffee, the instructor asked further questions about the reason of bringing it or being sleepy in order
to have that student speak in English. The instructor was able to talk even about a wall by asking such
questions as “What do you think the wall could be before?”. By encouraging them, she realized that
they started to get aware of their progress in language learning and the main reason why they learnt the
foreign language, i.e., for communication. The instructor was a person who loved rules. Even while
playing a game, they established the rules first together in the class. However, her two never-changing
rules were: (1) Respect other people, and (2) Only English is spoken in class. Apart from the challenges
and non-participant students, she believed that there were some students who were naturally active
with personality traits such as diligence, responsibility and self-discipline under an umbrella term “selfmotivation”. She also talked about the insignificance of getting 100 points from the exam for the most
participating students and knew that they were aware of what actually mattered, i.e., the journey, effort
and labor they put in learning a foreign language. Furthermore, she stated that she never used
technology in the classes deliberately since she preferred more genuine and face-to-face
communication. Lastly, she concluded that no one could generalize the reasons of participation and
non-participation because of the diversity of dynamics. However, she summarized as a concluding
remark that: “Wherever test is the ultimate measure of performance, this is what happens”.

The Relationship between the Speaking Exam Results and Students’ Participation
To gather the mean score of the speaking exam results in the classroom of 26 students in total, the basic
mathematical calculation was computed by adding each point in total and dividing the total score into
the number of students (26). The mean score of that exam was 77. 04. The results of the six participants
in the present study were displayed in Table 1.
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Table 1. The overall assessment of the speaking lesson observed
The most participating students
Presentation project
11. Girl
100
7. Boy
100
0. Boy
100
The least participating students
Presentation project
F Girl
0
New1girl
63
A Girl
80

Speaking exam
96
100
100
Speaking exam
53
61
83

Mean
98
100
100
Mean
26.5
62
81.5

As seen from the Table 1, it can be concluded that the three most participating students had the highest
grades from the speaking exam. Regarding the three least participant students, F Girl was mentioned
before as never participating, and A Girl reported her being active in one-to-one interactions. It cannot
be claimed to have a causal relationship between student participation and the speaking exam
achievement; however, it was aimed to display a snapshot of the sample in the present study.

Conclusion
The present study, which focused on the data from six selected preparatory school students, an
experienced speaking instructor specialized in teaching speaking and speaking exam results, was
designed in part to contribute to the body of ELT research on the student participation in English
speaking classes. Mahdikhani et al. (2016) state the importance of participation that “the more the
students participate, the more they acquire, and the more they engage in higher levels of thinking,
including interpretation, analysis, and synthesis”. The findings revealed that (1) students’ positive
attitudes towards English and speaking English, (2) students’ future plans of living or working abroad
and taking part in international/European projects, (3) students’ thoughts about the preparatory school,
(4) some essential personality factors such as diligence, ambition, responsibility, discipline,
assertiveness, curiosity, self-efficacy and self-confidence, (5) students’ interest in topics and the act of
speaking in class, (6) the medium of instruction in their departments – English, and (7) positive attitudes
towards the speaking instructor were all encouraging factors and motivators affecting student
participation in the speaking classes. On the other hand, the findings revealed that (1) affective factors
such as anxiety, shyness, low level of self-confidence, fears of being teased, embarrassment and
nervousness, (2) the instructor’s fast rapid of speaking English, (3) classroom context and the concept of
talking in front of the community, (4) low-esteems about speaking, and (5) the difficulty of topics to
speak about were all discouraging and demotivating factors affecting student participation in the
speaking classes. Regarding the perceptions of the experienced speaking instructor, the data confirmed
more or less with the findings from the students’ interviews. However, it was revealed that the biggest
discouraging factors of participation were the assessment system and English language teaching
approaches which undermined teaching speaking skills in a foreign language. Lastly, the most
participating students got the highest grades from the speaking exam, whereas the least participating
students were proved to get the lowest or average grades from that exam.
Even if the present study had some limitations and the small sample size prevented the findings from
generalizability, transferability and validity, this research aimed to give some valuable insights and
practical implications for English speaking instructors and language teachers and students in ELT
contexts about participation, non-participation, encouraging and discouraging factors in speaking
classes.
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ABSTRACT

The present study is an attempt to investigate the impact of metacognitive listening instruction on EFL learners’
metacognitive awareness and their listening strategy use. The sample of the study consisted of two intermediate
level groups attending English Preparatory Class. One of these classes was assigned as the experimental group
(N=13), and the other one was the control group (N=13). The experimental group received a 45-minute
metacognitive instruction which was conducted by the researcher. Metacognitive Awareness Listening
Questionnaire (MALQ) was used to assess the participants’ metacognitive awareness. In addition, focus group
interviews were conducted with the experimental group in order to explore the impact of metacognitive
instruction on their strategy use. Due to the fact that intervention consisted of only a 45-minute metacognitive
instruction, the analysis of Metacognitive Awareness Listening Questionnaire indicated that there was statistically
no significant difference between control group and experimental group which received the metacognitive
instruction.
Keywords: listening, metacognitive instruction, metacognitive pedagogical sequence, metacognitive awareness,
metacognitive strategy use
ÖZET
Üstbilişsel Dinleme Öğretiminin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıklarına ve
Dinleme Strateji Kullanımlarına Etkisi. Bu çalışma üstbilişsel dinleme öğretiminin yabancı dil olarak İngilizce
öğrenen öğrencilerin üstbilişsel farkındalıklarına ve dinleme strateji kullanımlarına etkisini incelemeyi
amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini İngilizce hazırlık sınıfına devam eden ve seviyeleri orta düzeyde olan iki
grup oluşturmaktadır. Bu iki gruptan biri deney grubu (N=13), diğeri ise kontrol grubu (N=13) olarak araştırmada
yer almıştır. Deney grubu araştırmacı tarafından verilen 45 dakikalık bir üstbilişsel dinleme eğitimi almıştır ve
sonrasında katılımcıların üstbilişsel farkındalıklarını ölçmek için Metacognitive Awareness Listening Questionnaire
(MALQ) kullanılmıştır. Ayrıca üstbilişsel dinleme öğretiminin strateji kullanımına etkisini incelemek amacıyla deney
grubundaki katılımcılar ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Verilen üstbilişsel dinleme eğitimi sadece 45
dakikadan oluşması nedeniyle, Metacognitive Awareness Listening Questionnaire sonuçları deney ve kontrol
gruplarındaki katılımcıların üstbilişsel farkındalıkları arasında istatistiksel bir fark olmadığını ortaya koymuştur.
Anahtar sözcükler: dinleme, üstbilişsel öğretim, metacognitive pedagogical sequence, üstbilişsel farkındalık,
üstbilişsel strateji kullanımı

Introduction
Communication is not only a decisive characteristic of humankind, but it also is a need. We spend half of
our communication time during listening. In EFL classrooms, listening is a significant language skill
moreover, plays a crucial role in the development of other language skills. It is a highly complex process
since it requires learners to decode the sounds, identify the required information from oral input,
demonstrate a level of understanding this oral input and so forth. Therefore, linguistic, pragmatic,
background and textual knowledge are all at play during listening comprehension. Not surprisingly, this
complexity creates a sense of anxiety in foreign language listeners. “In addition to anxiety, learners also
face the challenge of not knowing how to listen when they encounter listening input” (Vandergrift &
Goh, 2012, p.4), thus metacognition should have an essential part in foreign language classrooms.

Literature Review
Metacognition
Researchers have been studying metacognition for over thirty years, and many descriptions of the
concept were offered by several perspectives. The concept of ‘metacognition’ is often associated with
psychologist John H. Flavell (1976, p.232) who described the term as “one’s knowledge concerning one’s
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own cognitive process and products or anything related to them ... to the active monitoring, consequent
regulation and orchestration of these processes in relation to the cognitive objects or data on which
they bear, usually in the service of some concrete goals or objectives” (as cited in Vandergrift & Goh,
2012). According to Kuhn & Dean (2004), metacognition is the “awareness and management of one’s
own thought” (p.270).
In general, researchers considered metacognition as a two-dimensional concept: knowledge of cognition
and regulation of cognition (Shraw, 2001). Regulation of cognition refers to the activities that enable
individuals to control their performance or learning and consists of self-regulatory mechanisms used by
an active learner during an ongoing attempt to solve problems (Baker & Brown, 1980). Knowledge of
cognition represents what individuals know about their own cognition or about cognition in general
(Shraw, 2001). According to the model proposed by Flavell (1976), metacognitive knowledge is divided
into three categories (as cited in Mansoor & Ebrahim, 2014). Person knowledge refers to one’s
knowledge of human beings as cognitive processors. Task knowledge includes the knowledge about the
demands of specific tasks, and strategy knowledge is the knowledge about strategies in general (ibid.).
In their meta-review, Wang, Haertel & Walberg (1990) asserted that metacognition is one of the most
important factors that influence the process of learning since “learners with a high degree of
metacognitive knowledge and the facility to apply that knowledge are better at processing and storing
new information, ﬁnding the best ways to practice, and reinforcing what they have learned”
(Vandergrift &Tafaghodtari, 2010, p.473). According to Flavell (1976) metacognition also enacts “in
many cognitive activities related to language use such as oral communication of information, oral
persuasion, oral comprehension, reading comprehension, and writing” (as cited in Rahimi & Katal,
2013).

Listening
In EFL classroom listening may be considered as the most important one of the four skills since it
develops faster than the other three skills and facilitates the emergence of other language skills.
Proficient listeners are able to control comprehension processes through their use of metacognitive
knowledge. Metacognition in listening not only refers to listeners' awareness of the cognitive processes
in comprehension but also the capacity to regulate and direct these processes (Goh, 2008 as cited in
Vandergrift & Goh, 2012).
Several studies have investigated the effects of metacognitive listening strategy instruction on language
learning (Goh & Taib, 2006; Graham & Macaro, 2008; Coşkun, 2010; Cross, 2010; Vandergrift &
Tafaghodtari, 2010; Bozorgian, 2012; Dousti & Abolfathiasl, 2013; Mansoor & Ebrahim, 2014). These
studies can be grouped in two categories: studies focusing on the effect of metacognitive instruction on
listening performance and studies focusing on metacognitive instruction’s impact on metacognitive
awareness.
Some studies investigated the possible effects of metacognitive instruction on L2 listening performance
(Goh & Taib, 2006; Graham & Macaro, 2008; Coşkun, 2010; Vandergrift & Tafaghodtari, 2010;
Bozorgian, 2012; Dousti & Abolfathiasl, 2013; Mansoor & Ebrahim, 2014). These studies indicated that
metacognitive instruction has a positive effect on listening performance and it promotes listening
comprehension. Some of these studies (Goh & Taib, 2006; Vandergrift & Tafaghodtari, 2010; Bozorgian,
2012) indicated that less skilled learners benefited the most from metacognitive intervention. In
addition, through the review of the related literature, it is seen that research on metacognitive
instruction focuses on adult learners. However, the study of Goh and Taib (2006) which focuses on child
learners, revealed that metacognitive training not only promotes listening performance, it also reduces
language anxiety of learners and builds confidence.
Another strand of research focused on the exploration of the effects of metacognitive instruction on
learners’ metacognitive awareness. Cross (2010) conducted a small-scale study to explore the impact of
participation in a sequence of tasks involving the explicit verbalization of metacognitive strategies
employed during listening on metacognitive awareness of advanced level, adult Japanese EFL learners.
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The results revealed that participation in dialogue as a part of sequence helped learners to develop their
metacognitive awareness of L2 listening. In their study, Vandergrift and Tafaghodtari (2010) investigated
the impact of metacognitive pedagogical cycle on metacognitive awareness of 106 learners studying
French as a second language. Data gathered through Metacognitive Awareness Listening Questionnaire
and stimulated recall protocols on questionnaire responses indicated that the intervention had a
positive impact on metacognitive awareness of learners. Similarly, Mansoor and Ebrahim (2014)
attempted to examine the effect of metacognitive instruction on 30 intermediate EFL learners’
metacognitive awareness. Researchers designed an intervention program focusing on prediction and
planning, monitoring, evaluating and problem-solving processes. According to the results of
Metacognitive Awareness Listening Questionnaire, instruction promoted the learners’ metacognitive
awareness.
The present study is an additional attempt to provide further empirical support for the aforementioned
studies.

Research Questions
1. Does metacognitive instruction have any effect on metacognitive awareness of EFL learners?
2. What metacognitive strategies do EFL learners use during metacognitive instruction?

Methodology
Research Design
The present study is a mixed methods research in which the researcher utilizes both quantitative and
qualitative data collection instruments to accomplish the objectives of the study. The quantitative
model used in this study is a posttest-only control group design. Experimental group received a
metacognitive instruction in listening and subsequently completed a questionnaire which is related to
metacognitive awareness in listening. As for the qualitative model used in this study, focus group
interviews were conducted with the experimental group to obtain data regarding their listening strategy
use during metacognitive instruction they received.

Participants and Setting
The population of the study consists of students attending English Preparatory Class at School of Foreign
Languages, Muğla Sıtkı Koçman University, in the spring semester of the 2016 – 2017 academic year. The
sample of the study consists of two intermediate level groups attending English Preparatory Class. One
of these classes is randomly assigned as the experimental group (N=13), and the other one is the control
group (N=13).

Instrumentation
Metacognitive Awareness Listening Questionnaire
Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) was utilized to assess the participants’
metacognitive awareness and perceived use of listening strategies. MALQ was constructed and
validated by Vandergrift et al. (2006) consists of 21 items to measure the level of listening strategy
awareness. For the design of the questionnaire, Vandergrift et al. used Flavell’s (1979) model of
metacognitive knowledge. In the study of validation and development of MALQ, Vandergrift et al.
(2006), found that 13% of the variance in listening achievement could be explained by metacognition.
The items of the questionnaire are related to five factors including planning and evaluation, directed
attention, person knowledge, mental translation and problem-solving. The factor of planning and
evaluation refers to the strategies employed by the learners to prepare themselves for listening task and
to evaluate their process of listening. Directed attention represents learners’ strategy use to stay
focused and direct their attention to listening task. Person knowledge refers to “listeners’ perceptions
concerning the difficulty presented by L2 listening and their self-efficacy in L2 listening” (Vandergrift et
al., 2006, p. 451). While mental translation denotes the online translation in the mind during a listening
task, problem-solving refers to the implementation of making appropriate inferences to comprehension.
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Participants were asked to respond to the items using a 6-point Likert scale ranging from “strongly
agree” to “strongly disagree”. Cronbach alpha reliability of the MALQ for the present study was found to
be .73.
Intervention (Metacognitive Listening Instruction)
Utilizing metacognitive pedagogical sequence proposed by Vandergrift and Goh (2012) a metacognitive
listening instruction was designed and implemented to the control group by the researcher.
Metacognitive instruction consists of following processes: (1) planning for the activity, (2) monitoring
comprehension, (3) solving comprehension problems, and (4) evaluating the approach and outcomes
(Vandergrift & Goh, 2012).
An authentic listening text was used in the lesson since authentic listening materials prepare learners for
the types of listening they will need to do when using the language outside the classroom (Sharma,
2011). Before the instruction, the researcher provided context for the learners through information
about the topic, necessary background information.
The first stage of metacognitive pedagogical sequence is planning or predicting stage. This stage begins
as a whole class activity, and all suggestions of learners are accepted as valid. After being informed
about the text type and the topic, learners were asked to write three ideas that they think would be
mentioned in the listening text. This stage enables learners to create plans in their minds regarding what
they are going to hear, and these plans serve as reference points, and as they listen, they verify their
predictions (Vandergrift & Goh, 2012).
The second stage of metacognitive pedagogical sequence for listening instruction is first verification
stage. Learners listen the text for the first time, and they verify their initial predictions or make
necessary corrections. After individually considering their predictions, learners exchange ideas with each
other and identify the points which will require further attention. In this stage, three underlying
metacognitive processes: monitoring, evaluation, and planning are operationalized.
In the second verification stage, learners get the chance to listen the text again thus they resolve
difficulties, agree on the correct answers, state additional details or generate summary forms of the
listening texts. This stage enabled learners to monitor their comprehension, solve their comprehension
problems and evaluate the process of problem-solving.
The final stage of metacognitive pedagogical sequence is reflection and goal setting stage involves
discussion and evaluation of the strategies employed by learners during the listening task. Through
reflection on their efforts, learners create plans in their minds and set goals for the future listening
tasks.
Focus group interviews
With the aim of eliciting more in-depth information regarding learners’ strategy use during listening,
focus group interviews were conducted with the learners in experimental group after the intervention.
Students are asked to state the strategies they employed during listening and provide their reasons for
using these strategies.

Data Analysis Procedure
Quantitative data gathered through MALQ was analyzed by using IBM SPSS Statistics (Statistical Package
Program for the Social Sciences) 22.0 and focus group interviews were transcribed into written text,
then analyzed to answer the research questions of the present study.

Results
Does metacognitive instruction have any effect on metacognitive awareness of EFL learners?
Since the gathered data did not fit the assumptions of a parametric test, to explore whether there is a
difference between metacognitive awareness of control and experimental group, Mann-Whitney U Test
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was utilized. Mann-Whitney U Test compares the medians of groups instead of their mean scores
(Larson-Hall, 2010). The results of the analyses are shown in Table 1.

Table 1. Results of Mann-Whitney U Test to compare metacognitive awareness of control and experimental group
Sum of
Factor
Group
N
Mean Rank
U
z
p
Ranks
Experimental
13
16.04
208.5
51.5
-1.7
.088
Planning and
Control
13
10.96
142.5
Evaluation
Directed
attention
Person
knowledge
Mental
translation

Problem solving

Experimental

13

15.81

205.5

Control

13

11.19

145.5

Experimental

13

13.35

173.5

Control

13

13.65

177.5

Experimental

13

13.42

174.5

Control

13

13.58

176.5

Experimental

13

14.31

165

Control

13

12.69

186

54.5

-1.5

.118

82.5

-.103

.91

83.5

-.052

.95

74

-.54

.58

According to Mann-Whitney U test results for the factor of Planning and Evaluation, the significant level
of the two-tailed hypothesis (p = .088) is above .05; this indicates that the difference between
experimental group (Md = 22, N = 13) and control group (Md = 19, N = 13) is not significant within the
confidence interval of 95%. However, experimental group demonstrated that after the metacognitive
instruction, their awareness levels in terms of planning and evaluation were higher than control group
(see Figure 1).

Figure 3. Distribution of Planning and Evaluation scores

As for Directed Attention scores, no statistically significant difference was found between experimental
(Md = 17, N = 13) and control group (Md = 16, N = 13), (U = 54.5, p = .118) (see Figure 2).
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Figure 4. Distribution of Directed Attention scores

According to Mann-Whitney U test results, there was statistically no significant difference in terms of
Person Knowledge scores between experimental group (Md = 10, N = 13) and control group (Md = 10, N
= 13), (U = 82.5, p = .91) (see Figure 3).

Figure 5. Distribution of Person Knowledge scores

Results of Mental Translation indicated that there is no statistically significant difference between
experimental (Md = 10, N = 13) and control group (Md = 11, N = 13), (U = 83.5, p = .95) (see Figure 4).

Figure 6. Distribution of Mental Translation scores
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Finally, the analysis showed that experimental group (Md = 27, N = 13) had a higher mean rank for
problem-solving. However, p-value for problem-solving exceeds the level of significance set at .05,
therefore, it can be concluded that there is statistically no significant difference was found between two
groups (U = 74, p = 58) (see Figure 5).

Figure 7. Distribution of Problem Solving scores

What metacognitive strategies do EFL learners use during metacognitive instruction?
Learners were asked to report on the strategies they used during the metacognitive instruction. Data
gathered through focus group interviews was qualitatively analyzed to answer the second research
question the study. The analysis of data generated the listening strategies employed by learners during
the instruction (see Table 2). Metacognitive strategies from these suggested strategies will be discussed
in the following section.
Table 2.
Strategies employed by experimental group during listening
 Translation during listening
 Using the main idea of a text to guess the meanings of unknown words
 Prediction
 Writing the keywords
 Focusing the tone of speaker’s voice
 Avoiding translation
 Focusing on the text

Planning and Evaluation
Planning represents the strategies of listeners to prepare themselves for the listening task, and
evaluation refers to the strategies learners use to evaluate their listening process (Vandergrift et al.,
2006). One of the most effective ways to promote planning before listening is prediction activities. In
the first stage of the instruction, students were provided with activities that may help them to predict
the main idea or the events of the listening text. Some learners stated that this enabled them to create
“some kind of plan” in their minds before listening. Even though learners did not mention that they used
any evaluation strategies, in fact, in the last stage of the instruction which was conducted as focus
groups, they reflected on their listening efforts and evaluated their strategy use.
Directed Attention
Directed attention refers to the strategies that listeners employ in order to concentrate on listening and
carry out the task. Directed attention includes strategies such as recovering concentration when one’s
mind wanders or focusing harder when having difficulty in understanding. Some learners stated that
during listening, they lost their concentrations however they attempted to focus harder on
understanding the listening text and ignored everything else.
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Mental Translation
According to Vandergrift (2003), less skilled listeners report using translation more than skilled learners.
“When listeners overcome the urge to systematically translate, they can allocate more attentional
resources to metacognitive processes such as monitoring and problem solving” (Vandergrift &
Tafaghodtari, 2010). Therefore, mental translation refers to the strategies that learners should not
employ if they want to improve their listening skills. Interviews revealed that there was not a consensus
between learners regarding the issue of online mental translation during listening since half of the group
stated that they translated the words as they heard, however, other learners reported that they
generally tend to avoid using word for word translation.
Problem Solving
Problem-solving strategies represents the strategies utilized by listeners to interference and to monitor
these interferences (Vandergrift, 2003). Many learners reported that they used the information of the
context in order to guess the meaning of unfamiliar words.

Conclusion
The present study tried to reveal the impact of metacognitive instruction in L2 listening on EFL learners’
metacognitive listening awareness and their listening strategy use. According to the analyses of the
focus group interviews, university level EFL learners reported that they used planning and evaluation,
directed attention, mental translation and problem-solving strategies. In addition, according to
Metacognitive Awareness Listening Questionnaire responses, participants in the experimental group
demonstrated that their awareness levels of planning and evaluation, directed attention and problemsolving strategies in listening were higher than that of the control group, however, analyses indicated
that there was statistically no significant difference between control group and experimental group
which received the metacognitive instruction.
Finally, this study has various limitations that need to be addressed. A post-test only control group
research design was adopted to accomplish the objectives of the study thus it can be stated that we may
not be sure about whether there is initial comparability of experimental and control group. The fact
that the intervention consisted of only a 45-minute metacognitive instruction was another limitation of
the study, therefore, prolonged studies should be carried out to confirm the positive impact of
metacognitive instruction suggested by the previous studies. In addition, due to the small sample size,
we cannot generalize the findings of the present study to broader populations.
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