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The Beginning of World War II and 

Middle Eastern Countries 

 

 

İkinci Dünya Savaşının Başlaması ve Ortadoğu Ülkeleri1 

V.A. KUZMIN2 

 

Abstract  

In September 2019, 80 years have passed since the outbreak of World War II. The study of its history, 

as before, remains an important and relevant scientific task. It should be noted that, unlike the situation 

in Europe, the political course of the countries of the Middle East in the conditions of the beginning of 

the World War still remains much less studied. This report, based on an analysis of diplomatic 

documents of the USSR, archival materials of the British military cabinet, Italian periodicals, diary 

entries and memoirs of political and military figures from different countries, examines the development 

of events in the Middle East during the first two to three weeks of September 1939, and shows what 

reaction in the political circles of the countries of this region from Egypt to Afghanistan caused the 

outbreak of war in Europe, the policy of the great powers towards Turkey and other Middle Eastern 

states. 

Keywords: War, Germany, Great Britain, USSR, Turkey, Middle East. 

 

1 Eylül 1939’da Hitler Almanya’sı Polonya’ya saldırarak İkinci Dünya Savaşını başlattı. Buna karşılık 

Polonya’nın müttefikleri olan İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş ilan etti. Avrupa’da savaş gerçek 

oldu. Orta Doğu ülkeleri için bu savaş tehdit oluşturuyor muydu? Savaşın Orta Doğu’ya yayılma 

tehlikesi var mıydı? Bize göre vardı. Almanya’nın Polonya’ya saldırdığı gün Wehrmacht Kara 

Kuvvetleri Kurmay Başkanı General F. Halder günlüğüne “İtalya (Çelik Paktı çerçevesinde 

Almanya’nın müttefiki – V. K.) Afrika’ya bir tümen daha gönderiyor (Гальдер, 1968)”, bu tümen 

İtalyan Libyası’nın doğusuna, Mısır sınırlarına doğru gönderiliyordu. İlk aşamada B. Mussolini’nin 

başında bulunduğu İtalyan hükümeti, bazı nedenlerden dolayı savaşa katılmaktan çekindi. Buna rağmen 

1 Eylül 1939’da Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi, Sovyet Büyükelçisi ile yaptığı görüşme sırasında 

ülkesinin, İtalya tarafsız kalsa bile, Türkiye’nin Trablusgarp Savaşı’nda  yenilmesinden sonra İtalya’nın 

kontrolü altına geçen Ege Denizi’ndeki On İki Ada’yı işgal edeceği yönünde tahmin yürüttü 

                                                           
1 Rusça’dan çeviren Nadejda AÇAN 
2 Ural Federal University, RUSSIA 
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(Документы внешней политики СССР, 1992). 2 Eylülde, o dönemde Fransa’nın mandası altında 

bulunan Suriye savaş bölgesi ilan edildi. Gene Fransız yönetimi altında olan Lübnan’da Eylül 1939’da 

yerel parlamento feshedildi.  

3 Eylül 1939 tarihinde 1936’da İngiltere ile ittifak anlaşmasını imzalamış olan Mısır hükümeti Almanya 

ile diplomatik ilişkileri kesti. Birkaç gün sonra Mısır’dan Alman maslahatgüzarın, diplomatik 

personelin ve Almanya’nın diğer temsilcilerinin ihraç edildiği ilan edildi. Bunun haberini veren Kahire 

gazetesi al-Mokattam, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin Mısır ile Almanya arasında savaş durumu 

ortaya çıktığı anlamına gelmediğini açıkladı (Oriente Moderno, 1939, 9).  

Haziran 1939’da SSCB Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Departmanı Başkanlığına atanan diplomat ve 

doğubilimci N. V. Novikov’un anılarında belirttiği gibi,  “(Mısır – V. K.) hükümetinin bu tutumu 

ülkenin savaş girdabının içine sürüklenmesini istememesiyle açıklanamaz.  Onun dışında da önemli 

başka bir etken vardı. Ağustos 1939’da Avrupa’da savaş zilleri çalmaya başlarken Faruk (Mısır Kralı – 

V. K.) başbakanlığa Ali Mahir Paşa’yı atadı, o da kabinesine anglofob (İngiliz düşmanı) ve Mivher 

(Berlin – Roma Mivheri – V. K.) devletlerini gizlice destekleyen birkaç bakanı dahil etti. O yıllarda 

Mısır’da Faruk’un kendisinin de Mivher devletlerine uyumlu politika izlediği görüşü çok yaygındı” 

(Новиков, 1989). 

İngilitere'nin Filistin mandasının özerk bölgesi, İngiliz protektorası olan Transürdün Emirliği Emiri 

Abdullah, İtalyan basının 6 Eylül tarihli haberlerine göre, İngiliz hükümetine ülkesinin başlayan savaşta 

“İngiltere’yi desteklemeye karar verdiğini” bildirdi (Oriente Moderno, 1939, 9). 

Transürdün Emirliği’nin komşusu olan Irak, İngiltere’ye 1930 Dostluk ve İttifak Anlaşması ile bağlıydı. 

Bağdat’tan 5 Eylül 1939 tarihinde verdiği haberde Alman gazetesi Völkischer Beobachter, İrak 

Başbakanı Nuri Said’in radyoda yaptığı konuşmada Avrupa’daki durumu değerlendirirken Irak’ın 

İngiltere ile mevcut ilişkilerine dayanarak Irak saldırıya uğramadığı sürece herhangi bir cephede savaşa 

aktif  bir şekilde katılmak zorunda olmadığını söylediğini yazdı (Oriente Moderno, 1939, 9). Aynı gün 

İtalyan basını Irak’ın kendini savunmaya hazırlanmaya devam edeceğini, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 

de savaşa katılmaya hazırlandığını yazdı (Oriente Moderno, 1939, 9). İtalyan basının 7 Eylül tarihli 

haberinde Irak’ın Almanya ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Irak hükümeti’nin bütün 

Alman vatandaşlarını sınırdışı etmeye karar verdiği bildirildi (Oriente Moderno, 1939, 9). 9 Eylülde 

Irak Naibi Abdülilah İngiliz Kralı’na çektiği telgrafta başlamış olan savaşta Irak’ın İngiltere’yle işbirliği 

yapmaya karar verdiğini bildirdi (Oriente Moderno. 1939, 9). 

İran hükümeti Irak’tan farklı bir tutum sergiledi. İran Dışişleri Bakanı Mozaffar Alam 3 Eylül 1939 

tarihinde SSCB Geçici Maslahatgüzarı İ. A. Kartaşov ile yaptığı görüşme sırasında “Avrupa’daki 

çatışma” konusunda İran’ın “sıkı tarafsızlık” tutumunu benimseyeceğini açıkladı. Alam, 23 Ağustos 

1939 tarihinde imzalanmış olan Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı’nı değerlendirirken paktın İran’da 

“umumi takdirle” karşılandığını belirterek Sovyetler Birliği hükümetinin ortaya çıkan durumda “doğru 

olan tek politikayı” izlediğini söyledi (Документы внешней политики СССР, 1992).  

Başlamış olan Dünya Savaşı, Mihver Devletleri tarafından desteklenen Afgan muhaliflerinin bazılarını 

harekete geçirdi. Bu bağlamda SSCB Dışişleri Bakan Yardımcısı V. G. Dekanozov’un 19 Eylül 1939 

tarihinde İtalya’daki Sovyet Maslahatgüzarı L. B. Gelfand’a çektiği telgrafın içeriği dikkat çekicidir. 

Telgrafta “Elimizdeki kanıtlanmamış bilgilere göre sürgünde bulunan Afganistan’ın eski padişahı 

Amanullah ve onun taraftarları Avrupa’daki gelişmelerle  ilgili siyasi etkinlik göstermeye başladı. 
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İhtiyatlı davranarak Amanullah’ın ve onun taraftarlarının bu faaliyetinin somut şekillerinin neler 

olduğunu, Amanullah’ın çevresindeki insanların kimler olduğunu, kimlerle teması sürdürdüğünü ve bu 

temasların ne tür olduğunu araştırarak bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiler toplayınız. Ayrıca 

kordiplomatikte Amanullah ile ilgili konuşulanları aktarınız” (Документы внешней политики СССР, 

1992).     

Başlamış olan savaşta  bütün Orta Doğu ülkeleri arasında Türkiye’nin tutumu en önemlisi olarak 

değerlendiriliyordu. Türk hükümeti ise Almanya, İngiltere-Fransa ittifakı ve Sovyetler Birliği arasında 

denge politikasını sürdürüyordu. Japonya’nın Berlin Büyükelçisi H. Oshima eylül ayının başlarında 

SSCB’nin Almanya Büyükelçisi A. A. Şkvartsev ile yaptığı görüşme sırasında Türkiye’nin tutumunu 

“tereddütlü” olarak niteledi (Документы внешней политики СССР, 1992). 

Büyük Devletlerden her biri Türkiye’yi kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Nitekim General Halder 3 

ve 4 Eylül 1939 tarihlerinde günlüğüne Almanya’nın Türkiye’ye topçu silahları ve mühimmat 

sevkettiğini kaydetti (Гальдер, 1968).  

İngiliz hükümeti, Akdeniz’le Kara Deniz’i bağlayan Boğazları kontrol eden Türkiye’nin stratejik 

konumunun öneminin hep farkındaydı. 4 Eylül 1939 tarihinde, aynı gün İmparatorluk Genelkurmay 

Başkanlığına atanmış olan General E. Ironside savaş kabinesinin toplantısında müttefiklerin (İngiliz ve 

Fransızların – V. K.) “Almanya’ya ulaşabileceği tek yolun Türkiye ve Romanya’dan geçtiğini” belirtti 

(The Cabinet Papers. Cab.65/7). 5 Eylülde yapılan bir sonraki İngiliz savaş kabinesinin toplantısında 

Müttefiklerin Türkiye ile karşılıklı yardım anlaşmasını imzalamasından sonra – bu sözleşmeyle ilgili 

müzakereler 1939 yılının yazında başlamıştı – Türkiye’den birkaç İngiliz askeri gemisinin Karadeniz’e 

girmesine izin alınabileceği belirtildi (The Cabinet Papers. Cab.65/1). İngiliz deniz kuvvetlerinin 

Karadeniz’de bulunması ise, V. Ya. Sipols’un belirttiği gibi, SSCB için de tehlike oluşturabilirdi  

(Сиполс, 1993). 22 Eylül 1939 tarihinde nüfuzlu bir Fransız siyasi adamı J. Paul-Boncour Senato’nun 

Dış Politika Komitesinde Batı Devletlerinin Sovyet petrolünün Kafkasya'dan Almanya’ya ulaştırıldığı 

yollardan biri olan Karadeniz’de gemi trafiğini kontrol altına alıp alamayacakları konusunu gündeme 

getirdi (Bartel, 1986).     

SSCB’nin Almanya Büyükelçili’nin siyasi raporunun Alman-Türk ilişkileriyle ilgili bölümünde 

“Türkiye’nin Almanya’nın düşmanlarının tarafına çekilmesi, daha savaştan önce başlayan, savaşın 

başlamasıyla ise dev boyutlara ulaşan (Türkiye’nin – V. K.) tarafsızlığı için verilen çetin mücadelenin 

aşamalarından biridir. Eylül 1939’da, Türkiye ile Almanya karşıtları arasındaki müzakereleri takip eden 

Alman basını, tarafsızlık mücadelesinin tam hız devam ettiğini ve tarafsızlığın her ülkenin ayrılmaz 

hakkı olduğunu kabul eden Almanya’dan farklı olarak İngiltere’nin tarafsız ülkeleri Almanya’ya karşı 

ticaret savaşına sürüklemeye çalışırken zor kullanacağını belirtiyordu.” diye belirtildi (Документы 

внешней политики СССР, 1992). 

Aynı zamanda İngiltere’nin ve Fransa’nın politikasında daha eylül 1939’da ayrılıklar ortaya çıktı. 

Fransa, Alman güçlerini Fransız cephesinden çekmek için Balkanlarda Almanya’ya karşı aktif askeri 

harekatların yapılacağı yeni cephenin açılmasından yanaydı. Ancak Londra’da bunun İtalya’nın 

Almanya tarafında savaşa girmesine yol açabileceği ve bunun sonucunda Britanya İmparatorluğu’nun 

Akdeniz’de ve Orta Doğu’da zayıflayacağı korkusu vardı.  

12 Eylül 1939 tarihinde İtalya’daki Sovyet Maslahatgüzarı L. B. Gelfand, İngiliz diplomatlarıyla yaptığı 

görüşmelerden aldığı bilgilere atıf yaparak Moskova’ya “İngiltere’nin (Roma – V. K.) Büyükelçiliği 
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Londra’ya İtalya’nın tarafsızlığının avantajlı olduğunu var gücüyle savunmaya çalışıyor. Akdeniz’de 

seyrüsefer serbestisinin korunması İngiltere’nin Hindistan’dan ordularını ve bütün gerekli malları 

taşıma imkanını sağlıyor… İngiltere Fransa ile İtalya arasındaki yakınlaşmaya da oldukça olumlu 

bakıyor… İtalya’nın tarafsızlığına dayalı işbirliğinin genişletilmesinin Balkan ülkelerini de kapsaması 

planlanıyor. Bu bölgede de İngiltere İtalya’yı zor duruma düşürecek bir şey yapmaktan kaçınıyor. Bu 

nedenlerden dolayı Londra Yunanistan’ın ve Türkiye’nin tarafsız tutumunu değiştirmeleri için çaba 

göstermeyecektir.” diye bildirdi  (Документы внешней политики СССР, 1992).    

İngilizler, Balkanlara ve Orta Doğu’ya yönelik olası Alman saldırısına karşı koyabilmek amacıyla 

Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin katılacağı Balkan ülkelerinden oluşan 

tarafsız blokun kurulmasını gerekli görüyordu3. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Halifax 14 Eylül’de 

yapılan savaş kabinesi toplantısında bu fikri açıkladı (The Cabinet Papers. Cab.65/1). Balkanlar 

meselesi 22 Eylül 1939 tarihinde İngiltere ve Fransa Yüksek Askeri Konseyi toplantısında ele alındı. 

Fransa Başbakanı E. Daladier İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Yunanistan’daki Selanik’e ya da 

Türkiye’deki İstanbul’a yerleştirilmesini savunuyordu (The Cabinet Papers. Cab.66/1). Ancak İngiliz 

Başbakanı N. Chamberlain bu öneriyi desteklemedi (The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1971). 

Sovyet hükümeti de başlamış olan dünya savaşında Türkiye’nin tutumunu öğrenmeye çalışıyordu. 3 

Eylül 1939 tarihinde SSCB Dışişleri Bakanı V. M. Molotov, SSCB’nin Türkiye Büyükelçisi A. V 

Terentyev’e çektiği telgrafta “Gayet açık ki kökten değişmiş olan uluslararası durum, SSCB ile Türkiye 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine iki hafta önce iki tarafın planladığından farklı bir yaklaşım 

gerekmektedir. Biz Türkiye ile dosttuk ve dost olmaya devam ediyoruz ve iki tarafın da iyi niyetli 

olması durumunda ortak dil bulabileceğimizi düşünüyoruz. Söz konusu Türkiye’ye  Boğazlarda veya 

Balkanlarda saldırı gerçekleştiği takdirde ona yapacağımız yardım ve aynı bölgelerde Türkiye’nin bize 

yapacağı eşdeğer yardım olursa ortak dil bulacağımızdan emin olabiliriz.” diye yazdı (Документы 

внешней политики СССР, 1992). Aynı zamanda Molotov’un yardımcısı V. G. Dekanozov 

Bulgaristan’ın Moskova Sefiri N. Antonov ile 4 Eylül’de yaptığı göüşme sırasında Sovyet-Türk 

ilişkilerinin durumu ile ilgili soruyu yanıtlarken bu “ilişkilerin dostane olduğunu ve olmaya devam 

ettiğini” belirtti (Документы внешней политики СССР, 1992). 

5 Eylül 1939 tarihinde Moskova’da SSCB Dışişleri Bakanı V. M. Molotov Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçisi A. H. Aktay ile görüşürken aynı anda Türkiye Dışişleri Bakanı Ş. Saraçoğlu ise 

Ankara’daki makamında Sovyet Sefiri A. V. Terentyev’i kabul etti. Aktay’ın Molotov’a yaptığı 

açıklama çelişkili bir nitelik taşıyordu. Bir yandan Türk hükümetinin “patlak veren savaş ile ilgili her 

hangi yeni kararlar almak niyetinde olmadığını ve Türkiye’nin gerek İngiltere ve Fransa, gerekse 

onların karşıtlarıyla iyi ilişkiler sürdürmeye devam ettiğini” söyledi. Diğer yandan Aktay Molotov’a 

“Türk hükümeti SSCB ile Türkiye arasındaki (1939 yılının ilkbaharında başlayan – V. K.) (karşılıklı 

yardım anlaşmasından söz ediliyor – V. K.) pakt görüşmelerinin hızla  sonuçlandırılmasını ümit edebilir 

mi?” diye sordu. Molotov “Uluslararası durum değişti ve onu incelememiz gerekiyor…” diye yanıt 

verip “Biz Türkiye ile dostuz ve dost olmaya devam ediyoruz. Türkiye ile ortak dil bulacağız.” diye 

ekledi. Bu sözlere karşılık Türk Büyükelçisi “Bunu şu şekilde anladım: anlaşma konusu erteleniyor, iyi 

                                                           
3 Dikkate değer ki Eylül 1939’da Afgan diplomatlarının inisiyatifiyle Saadabat Paktı’na üye olan 

ülkelerin – Türkiye, Irak, İran ve Afganistan’ın tarafsızılığının korunması amacıyla bu anlaşmayı 

canlandırma girişimleri yapıldı. Ancak kısa bir süre sonra ortaya çıkan paktın katılımcıları arasındaki 

politika ayrılığı bu girişimlerin başarısız sonuçlanmasına neden oldu ( The Great Powers in the Middle 

East, 1989). 
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komşuluk ve dostluk ilişkileri eskisi gibi devam ediyor.” diye belirtti (Документы внешней политики 

СССР, 1992). 

Aynı gün Terentyev ile Saraçoğlu arasında yapılan konuşma da oldukça çelişkiliydi. Sovyet sefiri, 

Molotov’un 3 Mayıs 1939 tarihinde verdiği talimatlara sıkı sıkıya uyarak Türk tarafının 1939 yılının 

ilkbaharında “İngiltere ile başlayan görüşmelerden Sovyetler Briliği’ne zamanında haber vermediğine” 

Saraçoğlu’nun dikkatini çekti. Saraçoğlu,  Terentyev’e itiraz ederek görüşme sırasında Türk tarafının 

“Türkiye’ye İngilizler tarafından yapılan bütün tekliflerden Moskova’yı sürekli haberdar ettiğini” 

ispatlamaya çalıştı. Görüşme sırasında Terentyev “İngiliz-Türk ve Fransız-Türk Deklarasyonları (12 

Mayıs ve 23 Haziran 1939’da imzalanan karşılıklı yardım deklarasyonları söz konusudur – V. K.) 

yükümlülükler olarak değerlendirilmeli midir?” diye sorarak “Gerçi Türkiye galiba İngiltere ve Fransa 

ile henüz herhangi bir anlaşma imzalamadı. Deklarasyonlar henüz bir anlaşma değildir…” diye ekledi. 

Saraçoğlu “Evet, deklarasyon bir anlaşma değildir ve İngiltere ve Fransa ile anlaşmalar gerçekten henüz 

imzalanmış değil.” diye yanıt verdi. Ancak “mevcut deklarasyon yine de Türkiye’ye belli 

yükümlülükler getirmektedir.” diye devam etti (Документы внешней политики СССР, 1992). 

Saraçoğlu, Büyükelçinin “Türk hükümetinin ortaya çıkan durumla ilgili niyetlerine” ilişkin sorusuna 

yanıt verirken “Savaşan tarafların planlarının  henüz belli olmadığı için Türk hükümeti hala bir karar 

veremedi… İtalya gerçekten tarafsız mı kalacak yoksa Almanya’nın tarafında ya da ona karşı savaşa 

mı girecek4 onu hala bilmiyoruz. Eminim ki savaş uzun bir süre, birkaç yıl sürecek, savaş büyük ve 

çetin olacaktır. Almanya’nın yenilgiye uğratılacağından da eminim. Bir tek Polonya’yı yenebilirdi ya 

da Balkanlarda başarılar elde edebilirdi ama İngiltere ve Fransa ile baş edemez.” dedi (Документы 

внешней политики СССР, 1992).  

A. V. Terentyev Türkiye Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin içeriğini ayrıntılı olarak aktarırken V. 

M. Molotov’a çektiği acil telgrafta “söz konusu Boğazlar ve Balkanlar olduğu zaman Saraçoğlu’nun 

bunu Türk hükümetinin hemen üstüne atlaması gereken bir konu olarak algılamadığının” altını çizmeyi 

gerekli buldu (Документы внешней политики СССР, 1992). Terentyev mesajının sonunda, daha çok 

istediğini gerçekmiş gibi göstererek “Türk hükümetinin politikasını bir grup eski milletvekilleri 

arasında kınayan konuşmaların yapıldığını kesin biliyoruz. Onlara göre “hükümet fazla acele ederek 

İngilizler ve Fransızlarla karşılıklı deklarasyonlar yayınladı, oysa Türk hükümeti İngilizler ve 

Fransızlarla ancak SSCB ile aynı masaya oturarak göüşmeliydi.”” diye yazdı (Документы внешней 

политики СССР, 1992).   

7 Eylül 1939 tarihinde A. V. Terentyev Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından kabul edildi, 

görüşmede Saraçoğlu da hazır bulunuyordu. Yapılan görüşme sırasında İsmet “İki ülkenin arasındaki 

ilişkilerin dostane kaldığını memnuniyetle tespit ediyoruz. Biz hep SSCB’nin dostu kalıyoruz. Şüphesiz 

ki ortak dil bulabiliriz.” diye açıkladı. Cumhurbaşkanı “SSCB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostane 

                                                           
4 5 Eylül 1939 tarihinde Roma’daki Sovyet Maslahatgüzarı L. B. Gelfand Moskova’ya çektiği acil telgrafta 

“(İtalya Dışişleri – V. K.) Bakanlığı’nın bilgilerine göre Türkiye İngiltere ve Fransa’ya İtalya’nın savaşa katılması 

durumunda onların tarafında hareket edeceğini kesin bir şekilde tekrarladı. Türklerin söylediklerine göre 

SSCB’nin tutumu onları hiçbir şekilde etkilemeycektir (Документы внешней политики СССР, 1992). İki gün 

sonra bu bilgileri İtalya’nın Almanya Elçisi B. Attolico SSCB Maslahatgüzarı A. A. Şkvartev ile konuşurken 

doğruladı. Şkvartev’in Türkiye ile ilgili sorusuna Attolico “İtalya tarafsızlık koruduğu süreceTürkiye de tarafsızlık 

koruyacak ama İtalya savaşa girerse Türkiye İnfiltere’nin tarafında olacak.” şeklinde yanıt verdi (Документы 

внешней политики СССР, 1992). 
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olduğunu, olmaya devam ettiğini ve edeceğini hemen beyan etmemiz gerekiyor.” dedi (Документы 

внешней политики СССР, 1992).  

İsmet, Türkiye’nin Avrupa’da savaşın başlamasından sonraki politikasından söz ederken Terentyev’e 

hitap ederek aşağıdakileri söyledi: “İngiltere ve Fransa’ya karşı tutumumuzu belirlemek için ortaya 

çıkan durumu incelemeliyiz. Anlaşmaya varırsak savaş Boğazlar bölgesine ulaşmaz… Çıkarlarımızın 

Sovyetler Birliği’nin çıkarlaryla örtüşmesi bizim için çok önemlidir. Balkanlarda ve Boğazlarda 

Türkiye’nin ve SSCB’nin çıkarları örtüşüyor ancak Akdeniz için aynı şey söylenemez. Orada SSCB’yi 

doğrudan ilgilendirmeyen kendi özel çıkarlarımız vardır. Onları bir şekilde koordine etmemizi gerekli 

buluyor musunuz?” (Документы внешней политики СССР, 1992) 

Sovyet Büyükelçisi Türkiye Cumhurbaşlanı ile yaptığı görüşmenin bilançosunu yaparken aşağıdaki 

sonuçlara vardı: “İsmet’in  şaşkınlık içinde olduğu ve Türk hükümetinin henüz kesin bir karar 

veremediği hissedilebilir (İsmet Türkiye’ye karşı İtalyan ve Alman saldırısından korkuyor ve onun 

gerçekleşebileceğini düşünüyor… İsmet Türkiye ile SSCB arasında sıkı bir dostluğun olduğunun 

şimdiden beyan edilmesini istiyor.” (Документы внешней политики СССР, 1992). 

Yukarıda belirtilen bütün Sovyet-Türk diplomatik temaslarının sonucu, Türkiye Dışişleri Bakanı 

Saraçoğlu’nun  9 eylül 1939 tarihinde Sovyet Büyükelçisi A. V. Terentyev’e teslim ettiği bildiri oldu. 

Bildiri aşağıdaki ifadeleri içeriyordu: “Cumhuriyet hükümeti, Sovyet hükümetinin dile getirdiği, 

Türkiye ile SSCB arasındaki dostane ilişkilerin yeni temellere dayandırılması ve bunun ifade edilmesi 

için ortak dilin bulunması gerektiği görüşünü tamamen paylaşmaktadır. Aynı şekilde, Boğazlar ve 

Balkanlar bölgesine yönelik dış saldırıya karşı Türkiye ile SSCB arasındaki karşılıklı yardımın ortak 

dili doğru ifade ettiği görüşünü de paylaşmaktadır… Dile getirilen fikri somutlaştıran bazı ilkeleri 

belirtiyorum: …а) Boğazlar dahil olmak üzere Karadeniz’e Avrupa devletleri tarafından Türkiye ve 

SSCB’ye karşı saldırının gelmesi durumunda… anlaşmanın tarafları etkin bir şekilde işbirliği yaparak 

birbirine her türlü destek ve ellerinden gelen her türlü yardımda bulunacaklardır; b) bir Avrupa 

devletinin Balkanlar bölgesinde Türkiye ya da SSCB’ye karşı saldırısı durumunda yüksek akit taraflar 

etkin bir şekilde işbirliği yaparak birbirine her türlü destek ve ellerinden gelen her türlü yardımda 

bulunacaklardır; c) Türkiye’nin “a” ve “b” maddeleri gereğince üstlendiği yükümlülükler Türkiye’nin 

İngiltere veya Fransa ile silahlı çatışmasına yol açacak eylemlere zorlayamaz… Sanırım 

hükümetlerimiz arasında görüş birliği bulunduğu sonucuna varabilirim… Bu görüş birliğini 

somutlaştırmak amacıyla, bir süre önce kararlaştırılmış olan Moskova ziyaretini en kısa zamanda 

yapmaya hazır olduğumu belirtirim” (Документы внешней политики СССР, 1992).  

Daha sonra A. V. Terentyev’in “c” maddesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Saraçoğlu “İngiliz-Fransız-

Sovyet anlaşması yapılamadığı için ve Sovyet hükümeti SSCB ile Türkiye arasındaki dostane ilişkileri 

yeni temellerde düzenlemeyi teklif ettiği için biz, İngiltere ve Fransa’ya karşı yerine getireceğimiz 

yükümlülüklerimiz olduğundan dolayı Türkiye’nin SSCB ile tasarlanan pakttan doğacak 

yükümlülükleri yerine getirirken İngiltere ve Fransa’ya karşı hareket edemeyeceği yönünde bir çekince 

koymalıyız. Diğer yandan şimdi İngilizler ve Fransızlara onlara verdiğimiz taahhüt SSCB’ye karşı her 

türlü eylemler dışında bütün durumlarda geçerli olacak diye şart koşacağız. SSCB söz konusu olursa 

bütün taahhütlerimiz geçerliliğini yitirecektir.” dedi. (Документы внешней политики СССР, 1992). 

Terentyev’den Saraçoğlu’nun açıklamasıyla ilgili bilgiyi alan V. M. Molotov, 14 Eylülde Büyükelçiye 

aşağıdaki yanıt gönderdi: “Saraçoğlu’nun karşılıklı yardım anlaşması konusunu da kararlaştırmak üzere 
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Moskova’ya iade ziyaretiyle gelmesini uygun gördüğümüzü bildiriyorum” (Документы внешней 

политики СССР, 1992). 

Kısa bir süre sonra bariz hale gelen Polonya’nın Almanya ile yaptığı savaşta yenilgesi, Polonya 

hükümetinin ülke sınırlarının dışına çıkması,  17 Eylül 1939 tarihinde Kızıl Ordu birliklerinin daha önce 

Polonya Devletinin toprakları olan Batı Beyaz Rusya ve Batı Ukrayna’ya girmesi, Sovyetler Birliği ile 

Almanya arasında uzun ortak kara sınırının oluşması Avrupa’daki askeri ve siyasi durumu kökten 

değiştirdi. Bunun sonucunda da Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa, Türkiye, Almanya, İtalya ve diğer 

ülkeler Avrupa’daki ve Orta Doğu’daki dış politikalarını ve diplomatik faaliyetlerini yeniden ayarlamak 

zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç dönemindeki uluslararası ilişkiler, ayrı bir konu olarak 

ele alınması gereken yeni bir aşamaya girdi. 

Sonuç olarak, Avrupa’da başlayan İkinci Dünya Savaşı’nın Orta Doğu’yu da hızla içine çektiğini 

söyleyebiliriz. Libya ve Mısır’dan İran ve Afganistan’a kadar bu bölgenin bütün ülkeleri gelişmelere 

bir şekilde tepki vermek, şu ya da bu tutumu sergilemek, komşu ülkelerle ve her biri Orta Doğu 

ülkelerini kendi tarafına çekmeye çalışan Büyük Devletlerle ilişkileri yeniden düzenlemek. Bu arada 

gerek savaşa artık girmiş olan, gerekse savaşa katılmayan ülkelerin çoğu için Büyük Devletlerin kendi 

tarafına çekmek için adeta bir diplomatik mücadele sürdürdüğü Türkiye’nin tutumu özel bir önem 

kazandı.         
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The Negative Impact of Family 

Dysfunctions on the Child 
 

 

Brotac RODICA1 

 

 

Abstract 

The family environment is very important for the child. Any family dysfunction has a negative impact 

on their harmonious development. Unfortunately, there are very few parents who realize this and do 

something about it. Consequently, when the family suffers from these imbalances, in the life of the child 

may occur:  school failure, difficult personality, social inadequacy, emotional and affective balance 

disorders, etc. We live in a society where we, as adults, feel that we are no longer capable, or that there 

is no more time to achieve our childhood dreams. This is reflected in the future of our children, in the 

future of the new society, and slowly. 

Keywords: family, anexious children, signal of anxiety 

 

 

INTRODUCTION 

If we talk about education, well, family education is an essential way of achieving informal education 

and it manifests informal education’s main characteristics: it is carried out in a non-systematic manner, 

through life experiences lived in a direct, concrete way; it is vaguely manifested in the conduct of 

individuals and groups, it impregnates the personality with its specificity or by the full and continuous 

implicit influence. At the same time, family, as a social institution, faces socio-economic challenges 

that have led to the emergence of social phenomena with a direct impact on the child's education in the 

family: increased divorce rate, increasing the number of single parent families, consensual couples, 

increased incidence of domestic violence, family vices that have a major impact on child development, 

increased number of socio-economically disadvantaged families, increased number of parents going 

abroad to work, etc. Considering all this, we can say that family is a defining element in child’s 

development, either psychologically or intellectually. Education has come to be a ‘luxury’ for the child, 

one that few parents ‘afford’ to use. Having a decisive influence on shaping the future individual of 

society, fully aware of the rights and duties they have in this capacity, the function of the family is 

achieved over a long period of time during which the child learns the content and the meaning of moral 

duty. It is family that contributes to shaping and developing personality, allowing the internalization of 
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moral exigencies and norms. With the changes in family composition, the roles of the family, their 

content, as well as the quality of the interactions between their members change. In this situation, family 

as a whole disorganizes, its performances become minimal, and its climate deteriorates, exerting the 

negative influences on its members. Such a family, lacking normal functionality, is a disorganized 

family, a family in ‘free fall’. Its dysfunctions appear even more clearly in divorce situations, when 

marriage fails, where the parting of spouses generates dire, sometimes dramatic, consequences on the 

family as a whole and especially on children. 

 

2.Anxiety 

The myth that kids have no worries can be nothing but false. Every child experiences the situations they 

go through in different ways, so they behave differently and consistently with their psychological 

development. Much of the concern is family-centred, especially in the case of families whose parents 

are quarrelling with each other. Schooling, exams and being bullied by colleagues also make children 

anxious. Adolescents are often worried and uncertain about their outward appearance. Adults often do 

not realize how concerned their children are about things they do not understand. A child whose parents 

are separated, whose father is sent to prison or whose mother is seriously ill, can blame himself. It's 

completely irrational, according to the parents' standards, but such things happen every day. The child 

can tell himself, in the heat of an argument between parents that he wishes they both disappear and die. 

If one of the parents actually leaves afterwards, the child is sure he is guilty and can become really 

anxious (Eckersleyd, 2005, p.12) The main worries affecting children are ‘family breakup’, family 

illness, school exams, very high academic expectations. All these worries are most often aggravated by 

the child's lack of power. Some children react to different stressful situations just like adults, with 

symptoms such as insomnia or irritability, others, however, in case they are worried, act in a 

reprehensible manner. An adult in worrying circumstances has several alternatives to escape, but 

children and young people have far fewer options at their disposal. For example, when a break up 

occurs, an adult can leave, change jobs, even change home; for a child, when parents break up or the 

whole family moves, they have the feeling that there is nothing left to do in this regard and that life 

deals blow after blow. This feeling causes them to lock themselves in, refuse to communicate with 

anyone, deny the presence of anyone near them (see Nuă2009 ,܊) When there are problems of any kind, 

it is very important for parents to have the courage to tell children what is happening according to their 

level of understanding. Parents often assume that their own children are not aware of what is happening 

within the family; that they do not perceive tensions between partners, but this is a most erroneous 

assumption. Children, even small ones, notice much more than an adult can imagine. They feel when 

something does not go the way it should, when something is wrong, but they have no clue what the 

outcome will be, they do not know how to behave or how to prepare for what will follow. This creates 

anxiety. This is where the inappropriate behaviour of the child starts. Family problems, school-related 

worries, issues with friends or extracurricular activities can also lead to anxieties and associated 

conditions such as refusal to go to school, social phobias, and, in extreme cases, self-mutilation, 

including anorexia and bulimia (Eckersleyd, 2005, p.17). Often parents like to think that they have a 

very good relationship with their children, and that what goes on in the family (between the two spouses) 

has no impact on it. So they expect any problem related to any anxiety condition be brought before 

them, which is why the statistics on anxious children and suicide pacts between adolescents are very 

disturbing. Overall, children are conservative and are often frightened by any change in their lives. Even 
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the smallest changes in daily routine can cause concern, as well as major changes such as the appearance 

of a baby in the family, a change of home or a family crisis such as a sickness or the separation of 

parents. Tensions or quarrels within the family can have a negative effect even on very young children, 

resulting in irritability, crying, attention-seeking behaviour and general mischievous behaviour. Older 

children who are anxious can revert to behaviours that might be expected from younger children, such 

as rebellious and confrontational behaviour. Children, like adults, are individualities, and some, 

naturally, are more confident and extraverted than others. Many children, from the youngest to the 

teenage, go through ‘bouts/ phases’ of anxiety and overcome them without any problem (the youngsters 

often go through powerful emotional experiences, such as fear or anger without understanding them or 

knowing how to deal with them). 

 

3.Sings of anxiety 

According to several psychologists the main signs that signal anxiety are:  

• Worries are very intense. If the child seems terrified, crying out loud, he has tense body reactions (he 

trembles, vomits, he has spasms, turns blue, faints, etc.), loses sleep or has nightmares, we can say he 

has intense physical reactions. Is it necessary for parents to be mindful of his or her thoughts: are they 

normal fears or are they linked to death, accidents, catastrophes and serious dangers? And of course, 

how tranquillity is achieved after an episode of anxiety has to be noted: does the child recover easily or 

does he stay anxious for a long time? The intensity of worries is the first sign that the little one suffers 

from an anxiety disorder. Also, worries are not anchored in reality. ‘Healthy’ worries refer to things 

that really have a great chance of happening. It is natural for a dog bitten child to fear dogs, but it is not 

natural for him not to leave the house for fear of the dogs, although he has never seen anyone to be 

bitten. It is also normal to fear monsters if they have often been threatened they come to kidnap him, 

but it is not normal to be terrified when he speaks of a monster if nobody ever scared him on this subject. 

• Concerns are paralyzing. Usually worries help the individual mobilize and gather their forces. When 

they exceed certain intensity, however, they make it difficult for the individual to make any plans. 

Worries are paralyzing if, because of them, the child no longer carries out ordinary activities, or his life 

changes to the worst. For example, because of the fear of dogs the child no longer goes on the street, or 

because he is crying at the prospect of being separated from his parents he avoids kindergarten. The 

higher the degree of impairment of normal life, the greater the chances of him having an anxiety 

disorder.  

Anxiety can also involve a genetic component. There are situations where parents, if they worry a lot, 

they can instil in their children the idea that the world is a scary, frightening place. To avoid these 

situations, the most important thing a parent can do is to provide the child with a correct education that 

will ensure they grow up feeling safe and self-confident, regardless of the character or temperament of 

the parent. “The two things the majority of anxious children need the most are security and trust, often 

understood as self-respect. Most troubled children, anxious, or even delinquent lack, one of these factors 

or even both (Eckersleyd, 2005, p.26). The parent in this situation must display certain attitudes towards 

his child, regardless of the age of that child. First, a parent's primary duty is to provide the child with a 

loving family life, to provide him with a family climate that is conducive to the feeling of safety, help 

him learn behavioural rules and cultivate his self-esteem. Observing some rules of conduct helps the 
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child feel safe, so discipline is a valuable way to help them. By discipline I do not refer to harshness, 

violence or inappropriate language, but to the clear transmission of what is considered acceptable and 

unacceptable behaviour. It is also very important for these rules to be respected by both parents, as there 

are two risks: either inside the child there is confusion in the perception of what is allowed and what is 

not, or there could be flattery from the child to be granted exceptions. All these risks expose children to 

becoming anxious (see Mitrofan & Vasile, 2007). One of the most difficult dilemmas parents face is 

finding a balance between child safety and ensuring a favourable climate to developing their self-

confidence and cultivating strategies to help them cope with the world they grow up in. 

As I said above, children are prone to anxiety when the family enters a crisis, when something does not 

work as normal within it. These situations may be: separation of parents, family member falling ill, 

death in the family, abuse, etc. Separation is at the top of the list when we discuss the causes behind 

child anxiety. Shock, anxiety, pain, anger, aggressiveness - the whole range of emotions that adults 

experience when trying to cope with an entirely unwanted change - can also affect children. Generally, 

no matter how unsatisfactory the relationship between parents, how many scandals occur in the family, 

children do not want their parents to be separated because this is the only family life they know. Children 

often blame themselves for one of their parents leaving or they feel insecure, thinking they can be 

abandoned as well by the other parent, in whose care they remained. Divorce is a relief for the child 

only if one of the parents was particularly violent and abused him, otherwise the separation is a great 

suffering for the child. Serious illnesses in the family or the illness of a very close friend are terrible 

situations for children. Just like separation and divorce, this situation threatens the safety of their lives. 

Children are sensitive to the atmosphere around them, and if they do not know what's going on, they 

can imagine something far worse than the reality. No matter how hard it is, it is best for the little ones 

to be kept up to date with what's going on. As with other family crises, what a parent should tell children 

depends on circumstances, age and maturity. Children react in different ways to the loss of a person 

they love, as is the case with parents. For any child, the concept of finality is hard to accept, so he may 

not understand why one parent or close family will never come home again. Cruse Bereavement Care 

recommends adults near children who have suffered a loss to tell them the truth, highlighting that what 

is actually going on in a child's imagination can make him feel more frightened and more anxious than 

reality. Children who have been victims of sexual abuse manifest all symptoms of anxiety such as 

insomnia, nightmares, and behavioural changes. They may also start having sexually inappropriate 

behaviour and experience symptoms such as discomfort or pain in the genital areas, or fear to be left 

alone with certain people. It is important that in this case the parent provide the child with support, 

listen to him, show him that he understands him, and resort to specialized help in the field such as 

therapists, psychologists. In conclusion, when talking about anxiety, there is usually reference to a state 

of tension, such as when a person feels in danger. This condition is accompanied by worries, fear, 

negative thoughts, and body tension. Anxiety disrupts mood and produces a state of emotional sickness. 

 

4.CONCLUSION 

Being part of a committed relationship, either married or unmarried, involves both our manifestation 

and our development as human beings. We are challenged, as Diana Vasile says in her work, on the 

many levels of our psyche: our feelings, conviction and beliefs, from the most superficial to the deepest, 

as well as our behaviours (see Vasile, 2007). In a committed relationship we discover and learn what 

love is, what intimacy with another person is, what forgiveness, tolerance, trust are, but we also learn 



 

  

13 

how to manifest the negative emotions that our body experiences: rage, disgust, frustration, anger, hate, 

etc. Because of the many negative factors involved in the couple's relationship, families have become 

increasingly disorganized, riddled by uncertainty and obligativity.  

If in the past family transmitted values, behaviour patterns as fair and good as possible, it laid the 

foundation of an education for the next generations, now everything seems to be at the opposite end. 

There are very few those who still know respect, who put emphasis on what a family really means.  

Most people's excuse is that society is constantly changing, so family is no longer what it used to be, 

that man is bound to adapt to this change regardless of consequences. Thus, the dysfunctions that occur 

in a couple, such as the physical/ sexual ones, those caused by the influence of the extended family, the 

entourage, vices, the influence of the media, are only a part of the problems that cause the breakdown 

or the incompatibility between the two partners involved in a relationship.  

But things do not stop there. The family environment is essential for the child and for everything that 

means his training and development. Any family dysfunction has a negative impact on the harmonious 

development of the child. This negative impact can cause real imbalances in the life of the little ones; 

sometimes the imbalance improves, other times it worsens; all depends on the parent’s decision to 

resolve the situation. 

 I recommend that those involved in a committed relationship, be it marriage or not, project their future 

with their partner, observe how life with the chosen person would be, and if they are not satisfied with 

what they see then look for a solution to solve the problems they observed. It is much easier to solve a 

problem in its early stages than when it gets worse, and the consequences are sometimes devastating. 

And to those who have children, I suggest they observe their children's behaviour, as it says everything 

about how that family works. 
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Öz 

Kalite, uygarlığın ilk dönemlerinden itibaren insanlığın önemli uğraş alanlarından biri olmuştur. Kalite 

konusuna sistematik yaklaşımların, Bilimsel Yönetim döneminden itibaren başladığı bilinir. 

1960’lardan itibaren Japonya’da başlayan Kalite devrimi, her ne kadar aynı ölçekli bir başarı ile karşılık 

bulmasa da, Dünya üzerinde toplumsal, ekonomik ve teknolojik etkiler yaratmış, Toplam Kalite 

Yönetimi faaliyetleri adeta yeni bir uygarlık konsepti haline gelmiştir. Kaliteye gösterilen global ilgi 

nihayetinde kalitenin ödüllendirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Kalite ödülleri bir çok kamusal 

ve özel sektör organizasyonu için bir imaj ve prestij sembolü olarak algılanmıştır. Bu çalışmanın odak 

ilgisi,  seçimli bir kalite çalışması boyutu olarak,  kalitenin ödüllendirilmesi ile ilgili derinlemesine bir 

literatür taramasına ve sonuçlarının sıralanıp sınıflandırılmasına dayandırılmıştır. Nitel araştırma 

deseninin kullanıldığı araştırmada, kalite ile ilgili yaygın literatür belirli anahtar kelimeler ile taranmış, 

global düzeyde daha önce verilen ve halen verilmekte olan kalite ödülleri belirli coğrafyalar özelinde 

ve toplamda global bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, uygarlığın beşiği olan ana 

karalarda, yaklaşık 50 yıllık gelişimsel bir süreç içerisinde birbirinden farklı kalite ödüllerinin 

verildiğini, bunların bir kısmının etkililiğini kaybettiğini, bazılarının ise halen saygın organizasyonlar 

tarafından verilmeye devam edildiğini göstermiştir. Elde edilen yaygın ödül modelleri ile Türkiye’deki 

versiyonları karşılaştırmalı bir içerik ile sunulmuş ve yorumlanmıştır. Çalışma, Yönetim ve 

Organizasyon literatürüne, kalite ve kalitenin yönetimi merkezli spesifik bir bakış açısı getirerek, katkı 

sağlamayı önem atfetmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Ödülü, Toplam Kalite Yönetimi, KALDER EFQM  
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Abstract 

Quality has been one of the most important fields of humanity since the first periods of civilization. It 

is known that systematic approaches to quality started from the period of Scientific Management. 

Although the Quality Revolution, which started in Japan in the 1960s, did not meet with the same scale 

of success, it created social, economic and technological effects on the World and Total Quality 

Management activities became a new concept of civilization. The global interest in quality ultimately 

led to the issue of rewarding quality. Quality awards are perceived as a symbol of image and prestige 

for many public and private organizations. The focus of this study is based on an in-depth literature 

review of the awarding of quality as a selective quality study dimension and the ranking and 

classification of the results. In the study, where qualitative research design was used, the common 

literature on quality was searched with specific keywords, and the quality awards previously given and 

still being given at the global level were handled with a global perspective in particular geographies. 

The results showed that in the mainland, which is the cradle of civilization, different quality awards 

were given in a developmental process of nearly 50 years, some of them lost their effectiveness and 

some of them were still given by reputable organizations. The resulting models with common version 

in Turkey award was presented by a comparative context and interpreted. The study attaches importance 

to contribute to the Management and Organization literature by bringing a specific perspective based 

on quality and quality management. 

Keywords: Quality, Quality Award, Total Quality Management, KALDER, EFQM 

 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme, uluslararası rekabetin artmasına neden olmuştur. İhracatını arttırmak ve yabancı 

yatırımlar çekmek isteyen bir ülke için yüksek kaliteli ürünler üretmek ve yüksek kaliteli hizmetler 

sunmak temel kriterdir (Tan, 2002: 165). Uluslararası ekonominin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte 

şirketler, genel performanslarını ve rekabet edebilirliklerini geliştirmek için fonksiyonel ayrımı başarma 

ve sürdürme konusunda baskılar yaşamaktadırlar. Şirketlerin, varlıklarını devam ettirebilmeleri için 

yeni operasyon yönetimi performanslarını benimsemeleri ve hayata geçirmeleri gerekmektedir (Eniola, 

2019: 1). 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında, Amerikan endüstrileri hem ABD hem de dünya 

pazarlarında önemli pazar payını kaybetmiştir. Rekabet üstünlüğünü yeniden kazanmak için şirketler, 

Japonya'da başarısı kanıtlanmış olan verimlilik geliştirme programlarını benimsemeye başlamışlardır. 

Bu “iyileştirme programlarından” biri Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’dir (Kaynak, 2003: 405). 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), paydaşların refahını geliştirmek için bir felsefedir (Adams vd., 1999: 

595). Toplam Kalite Yönetimi'nin (TKY) ortaya çıkışı, ABD yönetim pratiğindeki en önemli 

gelişmelerden biri olmuştur (Easton ve Jarrell, 1998: 253). W. Edwards Deming, Joseph Juran ve Kaoru 

Ishikawa tarafından ortaya konan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile ilgili temel fikirler ABD yönetim 

topluluğunda önemli bir kabul görmüş ve endüstriyel kökenlerinden sağlık kuruluşlarına, kamu 

bürokrasilerine, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve eğitim kurumlarına yayılmıştır (Hackman ve 



 

  

16 

Wageman, 1995: 309). TKY'nin uygulanması, TKY felsefesini destekleyen bir dizi uygulama ile 

gerçekleştirilir. TKY felsefesi, uygulamaların rekabet avantajı yaratmak için diğer örgütsel varlıklar ile 

birleştirilebilecek birbirine bağlı bir sistem olarak işlev görmesini gerektirir (Douglas ve Judge, 2001: 

158-159). Ayrıca teorik olarak; müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar dahil tüm paydaşların ihtiyaçları, 

TKY programı uygulamasıyla daha iyi karşılanmalıdır (Adams vd., 1999: 595). 

Ekonomik küreselleşme ve uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile birlikte dünya ölçeğinde rekabet 

edebilme ihtiyacı, ülke hükümetleri tarafından benimsenen bir olgu olmuştur. Ulusal kalite ödülleri, 

devlet kurumları tarafından küresel rekabette hayatta kalmanın dünya çapında statüde iyileştirme 

gerektirdiğinin ekonomik gerçeğini vurgulamak için desteklenmektedir (Laszlo, 1996: 14-15). 

Sürdürülebilir kalitenin iyileştirilmesini ve dünyanın farklı yerlerinde kalite bilincini teşvik etmek için 

çeşitli ulusal kalite ödülleri oluşturulmuştur. Avrupa'da son 15 yılda birçok kalite ödülü geliştirilmiştir. 

Bu ödüller ile çeşitli organizasyon türlerinin rekabet edebilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır 

(Mavroidis vd., 2007: 455). Dünya çapında üç mükemmel kalite yönetimi ödülü vardır. Bunlar: Deming 

Ödülü, Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü ve EFQM Kalite Ödülü’dür (Kudtarkar, 2014: 2). Bu 

çalışmada dünya genelinde en çok bilinen ödüllerden olan EFQM Kalite Ödülü, Deming Ödülü ve 

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü incelenmiştir. Söz konusu ödüllere ilişkin olarak ortaya çıkış 

hikayeleri, değerlendirme süreçleri ve kriterleri, ödül alan kuruluşlar ve firmalar anlatılmıştır. 

 

2. Kalite Ödülleri 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya için en büyük zorluk endüstrisini yeniden inşa etmekti. Bir işleme 

üreticisi olarak başarılı olmak için Japonya'nın kilit görevi kalite ve verimlilik sağlamaktı. 1946'da, 

bilim adamları ve mühendisler, kalite kontrolü ile ilgili bilimsel bilgileri teşvik etmek amacıyla Japon 

Bilim İnsanları ve Mühendisleri Birliği'ni (JBİM) kurdular. JBİM bünyesindeki kalite araştırma grubu 

eğitim kursları ve seminerler düzenlemeye başladı ve Edward Deming'i bu tür seminerlerde bir dizi 

konferans sunmaya davet etmişlerdir. Deming Ödülü, 1951 yılında JBİM tarafından Deming'in kalite 

kontrolündeki başarılarından dolayı başlatılmıştır. Bu, endüstriyel kitlesel ürünlerin teknik kalitesini 

arttırmak için başlangıçta kalite ödüllerinin tasarlandığı anlamına gelmektedir (Löffler, 2001: 29). 

Birçok faktör, birçok batı ülkesini yerel, ulusal veya uluslararası kalite ödülleri vermeye teşvik etmiştir. 

Bu faktörler arasında: “Kalitenin” rekabet üstünlüğüne önemli bir katkı unsuru olarak önemi; kıyaslama 

ve öz değerlendirme tekniklerinin performansın iyileştirilmesine katkısı; ve Deming ödülünün 

Japonya'da kalite yöntemlerini yaygınlaştırmak için bir katalizör olarak başarısı gösterilebilir. Her ödül, 

algılanan bir toplam kalite yönetimi modeline dayanmaktadır. Değerlendirme yapılırken yalnızca ürün 

veya hizmet mükemmelliğine veya geleneksel kalite kontrol yöntemlerine odaklanılmaz, nihai 

tekliflerin kalitesini etkileyen çok çeşitli yönetim faaliyetleri, davranışları ve süreçleri göz önünde 

bulundurulur (Ghobadina ve Woo, 1996: 11). 

1990'lardan bu yana, çoğu firma Toplam Kalite Yönetimi girişimlerinin uygulanması için bir çerçeve 

olarak, Japonya'daki Deming Ödülü, ABD'deki Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü Modeli ve 

Avrupa'daki Avrupa Kalite Ödülü gibi kalite ödüllerini destekleyen modelleri kullanmışlardır (Bou-

Llusar vd., 2009: 1). Sonraki bölümlerde kalite ödüllerini destekleyen bu üç model anlatılacaktır. 
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2.1 EFQM Kalite Ödülü 

EFQM Mükemmellik Modeli, 1991 yılında Avrupa Kalite Ödülü için başvuranların değerlendirildiği 

ve Avrupa şirketlerinde örgütsel mükemmelliği tanıyan bir çerçeve olarak Avrupa Kalite Yönetimi 

Vakfı (EFQM) tarafından oluşturulmuştur (Bou-Llusar vd., 2009: 6).  

EFQM, organizasyonda iş stratejileri oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayan bir toplam kalite 

modelidir (Özlü, 1999: 55). EFQM Mükemmellik Modeli, beş girdi kriteri (liderlik, politika ve strateji, 

insan yönetimi, ortaklıklar ve kaynaklar, süreçler) ve dört sonuç (çıktı) kriteri (insan sonuçları, müşteri 

sonuçları, toplum sonuçları ve temel performans sonuçları) olmak üzere toplam dokuz kriterden 

oluşmaktadır. Şekil 2.1’de EFQM modeli ve bu kriterler gösterilmiştir (Bou-Llusar vd., 2009: 6-7). 

Girdi kriterleri, kuruluşun çalışma şeklini temsil ederken sonuç (çıktı) kriterleri kurumsal paydaşlarla 

ilgili başarılara odaklanmaktadır. Tablo 2.1’de her bir kriterin anlamı özet şeklinde verilmiştir (Bou-

Llusar vd., 2009: 6-7). 

 

 

 

 
Şekil 2.1 EFQM Mükemmellik Modeli 

 

 

 

Her bir kriter, birkaç alt kritere ayrılmıştır ve her bir alt kriter, kurumun kriterlerin geliştirilmesi için ne 

yapması gerektiğini gösteren çeşitli “rehberlik noktaları” ile gösterilmektedir (Bou-Llusar vd., 2009: 

6).  
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Tablo 2.1 EFQM Mükemmellik Modeli Kriterleri ve Tanımları 

 

 

 

 

 

Kriter Tanım 

Liderlik 

Mükemmel liderler misyon ve vizyonun başarısını geliştirir ve 

kolaylaştırır. Sürdürülebilir başarı için gereken organizasyonel 

değerleri ve sistemleri geliştirir ve bunları eylem ve 

davranışlarıyla uygularlar. 

Politika ve Strateji 

Mükemmel organizasyonlar, faaliyet gösterdiği pazar ve 

sektörü hesaba katan paydaş odaklı bir strateji geliştirerek 

misyon ve vizyonlarını uygular. Strateji sağlamak için 

politikalar, planlar, hedefler ve süreçler geliştirilir ve 

uygulanır. 

İnsan Yönetimi 

Mükemmel organizasyonlar, çalışanlarının tüm 

potansiyellerini bireysel olarak, takım bazında ve 

organizasyonel düzeyde yönetir ve geliştirir. Adalet ve eşitliği 

teşvik eder, çalışanlarını güçlendirir. 

Ortaklıklar ve Kaynaklar 

Mükemmel organizasyonlar politika ve stratejiyi ve süreçlerin 

etkin bir şekilde çalışmasını desteklemek için dış ortaklıkları, 

tedarikçileri ve iç kaynakları yönetmeyi planlamaktadır. 

Süreçler 

Mükemmel organizasyonlar, müşterileri ve diğer paydaşları 

tamamıyla tatmin etmek ve artan değer üretmek için süreçleri 

tasarlar, yönetir ve geliştirir. 

İnsan Sonuçları 
Mükemmel organizasyonlar, çalışanlarına göre olağanüstü 

sonuçlar elde etmekte ve kapsamlı sonuçlar almaktadır. 

Müşteri Sonuçları 
Mükemmel organizasyonlar, müşterileriyle ilgili olarak 

olağanüstü sonuçları kapsamlı bir şekilde ölçer ve elde eder. 

Toplumsal Sonuçlar 
Mükemmel organizasyonlar, topluma ilişkin olağanüstü 

sonuçları kapsamlı bir şekilde ölçmekte ve elde etmektedir. 

Temel Performans 

Sonuçları 

Mükemmel organizasyonlar, politikalarının ve stratejilerinin 

temel unsurlarına göre kapsamlı sonuçlar elde etmekte ve 

kapsamlı sonuçlar almaktadır. 
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EFQM Mükemmellik Ödülü, European Quality Prize ve European Quality Award olmak üzere iki 

kategoride verilmektedir. European Quality Prize, sürekli iyileştirme için temel sistem olarak kalite 

yönetiminde mükemmelliği gösteren şirketlere verilir. European Quality Award ise Batı Avrupa'daki 

toplam kalite yönetiminin en başarılı örneğine verilmektedir. Ödül için sadece Batı Avrupalı şirketler 

başvurabilirler (Puay vd., 1998: 31). 

İlk EFQM Mükemmellik Ödülü töreni 1992 yılında eski İspanya Kralı'nın huzurunda Madrid'de 

gerçekleşmiştir. O zamandan beri, geniş bir yelpazede farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar 

EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü'ne başvurarak mükemmellik konusundaki yolculuklarına ilişkin 

ilerlemelerini ölçmüşlerdir. “Avrupa Kalite Ödülü” olarak da adlandırılan bu ödül 1992-2017 yılları 

arasında aralıksız olarak verilmiştir. Söz konusu bu yıllarda ödül alan Türkiye menşeli firmalar ve 

aldıkları ödül türleri Tablo 2.2’de verilmiştir (https://www.efqm.org, Erişim Tarihi: 04.10.2019).  

 

Tablo 2.2 Avrupa Kalite Ödülü Sahibi Türkiye Menşeli Firmalar 

Yıl Ödül Türü Firma 

1996 European Quality Award BRISA 

1996 European Quality Prize Northern Electric Telekomunikasyon A.Ş. 

1997 European Quality Award Beksa 

1997 European Quality Prize Northern Electric Telekomunikasyon A.Ş. 

1998 European Quality Award Beko Ticaret 

1998 European Quality Prize Northern Electric Telekomunikasyon A.Ş. 

1999 European Quality Prize Elais 

2000 European Quality Prize Arçelik A.Ş. 

2000 European Quality Prize Eczacıbaşı Vitra 

2002 European Quality Prize Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

2003 European Quality Award Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

2003 European Quality Prize Kocaeli Chamber of Industry 

2004 European Quality Award Kocaeli Chamber of Industry 

2008 European Quality Award Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

2008 European Quality Award Bursagaz 

2008 European Quality Prize Eskişehir Maternity and Child Illnesses 

2010 European Quality Prize Eskişehir Maternity and Child Illnesses 

2011 European Quality Award Bilim Pharmaceuticals 

2012 European Quality Prize Coca Cola İçecek A.Ş. Ankara Plant 

2013 European Quality Prize Nilufer Municipality 

2015 European Quality Prize Sakarya University 

2016 European Quality Prize General Directorate of IETT 

 

Tablo 2.2 incelendiğinde 1992 yılından bu yana Türkiye menşeli firmaların toplam 8 European Quality 

Award aldığı görülmektedir. Bu sekiz ödülü yedi farklı firmanın aldığı anlaşılmakla birlikte ülkemizde 

bu ödülü en çok alan firma Bosch San. ve Tic. A.Ş.’dir. Bununla birlikte 2008 yılında Türkiye menşeli 
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iki firma ödül almış olup diğer yıllarda ödül alan firma sayısı eşittir. European Quality Prize’a layık 

görülen Türkiye menşeli firma sayısı ise 14’tür. Bu ödülü en çok ve üç yıl arka arkaya alan firma 

Northern Electric Telekomunikasyon A.Ş. (NETAŞ)’dir. 

 

2.2 Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü 

1987 yılında ABD’de oluşturulan ve yıllık verilen kalite ödülüdür (Puay vd., 1998: 31). Ödül ismini 

1981-1987 yılları arasında ABD ticaret bakanı olarak görev yapan Malcolm Baldrige’den almıştır. 

Baldrige, ABD'nin refahını ve uzun vadeli ekonomik gücünü sağlayan kilit bir faktör olarak bir kalite 

yönetimi öncülüğü yapmıştır (Porter ve Tanner, 2004: 7). Ödül üretim işletmeleri, hizmet işletmeleri ve 

küçük işletmeler olmak üzere 3 kategoride verilmektedir (Puay vd., 1998: 31). ABD Kongresi 

tarafından oluşturulan bu ödül Amerikan işletmelerini yedi kritere göre değerlendirmektedir. Bu 

kriterler; liderlik, stratejik planlama, müşteri ve pazar odaklılık, ölçüm, analiz ve bilgi yönetimi, iş gücü 

odağı, süreç yönetimi ve sonuç şeklindedir (Prybutok vd., 2011: 118). Değerlendirme süreci, ilk başvuru 

yazılı sınavı ve ardından saha ziyareti (seçildiyse) ve nihayet bir inceleme ve değerlendirmeden 

oluşmaktadır. Her yıl, kategori başına iki taneye kadar (toplam altı ödül) verilebilmektedir (Puay vd., 

1998: 31). Şekil 2.2’de ödülün performans değerlendirme kriterleri gösterilmiştir (Porter ve Tanner, 

2004: 101). 

 

 

 

Şekil 2.2 Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü Kriterleri 

 

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü kriterleri, ödül vermek ve başvuru sahiplerine geri bildirimde 

bulunmak için temel alınmaktadır (Porter ve Tanner, 2004: 93). Ayrıca ABD şirketlerini rekabetçiliğini 

güçlendirmeyi amaçlayan üç önemli rol işletme kriterlerinde vurgulanmaktadır. Bunlar: 
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1. Örgütsel performans uygulamalarının, yeteneklerinin ve sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı 

olmak,  

2. Her türden ABD kuruluşları içinde ve arasında en iyi uygulama bilgilerinin paylaşılmasını ve 

iletişimi kolaylaştırmak,  

3. Performansı anlamak ve yönetmek için bir çalışma aracı olarak hizmet vermek, planlama ve 

öğrenme fırsatları şeklindedir (Porter ve Tanner, 2004: 94). 

 

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite ödülünün ilki 1988 yılında verilmiştir. Söz konusu yılda üretim 

kategorisinde 2 ve küçük işletme kategorisinde 1 ödül verilmiştir. Bu yılda Motorola ve Westinghouse 

Electric Corporation Commercial Nuclear Fuel Division üretim kategorisinde, Globe Metallurgical ise 

küçük işletme kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Ödül verilen üç kategoriye ilave olarak 1999 

yılında Eğitim ve Sağlık Hizmetleri kategorisinde ve 2007 yılında ise Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş 

kategorisinde ödüller verilmeye başlanmıştır. Tablo 2.3’te son beş yılda bu ödüle layık görülen 

kuruluşlar verilmiştir (https://www.nist.gov, Erişim Tarihi: 05.10.2019).     

 

Tablo 2.3 Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü Sahibi Kuruluşlar 

Yıl Ödül Kategorisi Firma 

2014 Hizmetler Price Waterhouse Coopers Public Sector 

2014 Sağlık Hizmetleri Hill Country Memorial 

2014 Sağlık Hizmetleri St. David's HealthCare 

2014 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Elevations Credit Union 

2015 Küçük İşletme MidwayUSA 

2015 Eğitim Charter School of San Diego 

2015 Sağlık Hizmetleri Charleston Area Medical Center Health System 

2015 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Mid-America Transplant 

2016 Küçük İşletme Don Chalmers Ford 

2016 Küçük İşletme Momentum Group 

2016 Sağlık Hizmetleri Kindred Nursing and Rehab. – Mountain Valley 

2016 Sağlık Hizmetleri Memorial Hermann Sugar Land Hospital 

2017 Küçük İşletme Bristol Tennessee Essential Services 

2017 Küçük İşletme Stellar Solutions 

2017 Sağlık Hizmetleri Adventist Health Castle 

2017 Sağlık Hizmetleri Southcentral Foundation 

2017 Kar Amacı Gütmeyen Kur. City of Fort Collins 

2018 Küçük İşletme Integrated Project Management Company 

2018 Eğitim Alamo Colleges District 

2018 Eğitim Tri County Tech 

2018 Sağlık Hizmetleri Memorial Hospital and Health Care Center 

2018 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Donor Alliance 
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Tablo 2.3 incelendiğinde son beş yılda Sağlık Hizmetleri kategorisinde 8, Küçük İşletme kategorisinde 

6, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar kategorisinde 4, Eğitim kategorisinde 3 ve Hizmetler kategorisinde 

1 ödülün verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca tablodaki veriler, söz konusu ödüle 1999 ve 2007 yılında 

eklenen ödül kategorilerinde son beş yılda daha fazla ödül verildiğini göstermektedir. Ödülün verilmeye 

başlandığı ilk yıllarda ödül verilen kategorilerden olan Hizmetler kategorisinde son beş yılda sadece 1 

ödül verilirken diğer bir ödül kategorisi olan Üretim İşletmeleri kategorisinde son beş yılda hiç ödül 

verilmemiştir.   

 

2.3 Deming Kalite Ödülü 

Kalite hareketi Japonya'da 1946 yılında Japon Bilim İnsanları ve Mühendisleri Birliği'nin (JUSE) 

kurulmasıyla başlamıştır. Hem JUSE’de hem de Japon Standartları Birliği’nde kalite kontrol prensipleri 

üzerine dersler ve eğitimler vermek için 1949 yılında JUSE bünyesinde Kalite Kontrol Araştırma Grubu 

kurulmuştur (Porter ve Tanner, 2004: 185). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalite kontrolünün önde gelen uzmanlarından birisi olan Dr. W. E. 

Deming, 1950 yılında Japon Bilim İnsanları ve Mühendisleri Birliği (JUSE) tarafından Japonya'ya 

davet edilmiştir. Ziyareti üzerine Dr. Deming, Tokyo’da “Sekiz Gün Kalite Kontrol”, Hakone’de ise 

“Üst Yönetimde Kalite Kontrol Konusunda Bir Gün” isimli seminerlerde kalite kontrolüne ilişkin bilgi 

paylaşımında bulunmuştur. Bu seminerler sayesinde, Dr. Deming, Japon endüstrisinin yöneticilerine, 

mühendislerine ve araştırmacılarına istatistiksel kalite kontrolünün temellerini açık ve eksiksiz bir 

şekilde öğretmiştir. Öğretileri, katılımcıların zihninde derin bir etki yaratmış ve henüz doğmakta olan 

Japonya'da kalite kontrolüne büyük bir ivme kazandırmıştır (http://www.juse.or.jp/, Erişim Tarihi: 

06.10.2016).  

Seminerlerde aktarılan bilgiler belirli bir ücret karşılığında ilgililere sunulmuş ve Deming, söz konusu 

yazılı metinlere ilişkin telif haklarını JUSE’ye bağışlamıştır. Deming’in cömertliğini takdir eden JUSE 

genel müdürü Kenichi Koyanagi, Dr. Deming’in katkılarını ve dostluğunu kalıcı bir şekilde anmak ve 

Japonya’da kalite kontrolünün sürekli gelişimini teşvik etmek için bir ödülü finanse etmeyi önermiştir. 

Bunun üzerine JUSE yönetim kurulu oybirliği ile Deming Ödülü'nü oluşturma kararı almıştır. Ödül alan 

firmalar vermek üzere Deming'in profil görüntüsünün yer aldığı Deming Madalyası hazırlanmıştır. 

Madalya, Resim 2.1’de gösterilmiştir (http://www.juse.or.jp/, Erişim Tarihi: 06.10.2016). 

 
Resim 2.1 Deming Madalyası 
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İlk ödüller 1951 yılında dört Japon firmasına verilmiştir. Ödül, Bireysel Deming Ödülü, Deming 

Uygulama Ödülü ve Fabrikalar İçin Kalite Kontrol Ödülü olmak üzere 3 kategoride verilmektedir 

(Porter ve Tanner, 2004: 185). Bireysel Deming Ödülü, istatistiksel tekniklerin teorisine veya 

uygulanmasına veya istatistiksel kontrol yöntemlerinin yayılmasına önemli ölçüde katkılarda bulunan 

kişilere verilmektedir. Deming Uygulama Ödülü, şirket genelindeki kalite kontrol uygulaması ile 

belirgin performans iyileştirmesi gerçekleştiren kuruluşlara verilmektedir. Bu ödül, Japonya dışında 

faaliyet gösteren şirketleri de dikkate alan tek Deming ödülüdür (Porter ve Tanner, 2004: 186). 

Fabrikalar İçin Kalite Kontrol Ödülü ise şirket çapında kalite kontrol odaklı faaliyet gösteren kalite 

kontrol/yönetim uygulamasıyla belirgin performans iyileştirmesi sağlayan fabrikalara veya tesislere 

verilmektedir (Porter ve Tanner, 2004: 187). 

Şekil 2.3’te Deming ödülünün basitleştirilmiş çerçevesi gösterilmiştir (Porter ve Tanner, 2004: 201). 

Şekilde yer alan basitleştirilmiş kontrol listesi, toplam kalite başlığı altında Japonya'da ele alınan 

faaliyetlerin bir göstergesidir (Porter ve Tanner, 2004: 202). Bu kriterler, süreç mükemmelliği ve 

organizasyonel mükemmellik elde etmek için bir rehber olarak kullanılabilmektedir. Her kriter, süreç 

kalite dengesinin bir yönü ile ilgilenmektedir (Baila, 1996: 17). 

 

 

Şekil 2.3 Basitleştirilmiş Deming Ödül Çerçevesi 

 

SONUÇ 

Ulusal Kalite Ödülleri, kalite ve iş mükemmelliğini desteklemede ve ödüllendirmede önemli bir rol 

oynamaktadır. Giderek daha rekabetçi hale gelen dünya pazarında ülkelerin ulusal sınırların dışına taşan 

itibarlarını geliştirme çabalarını temsil etmektedir. Söz konusu ödüller büyük oranda ana çerçevede 

sunulan kriterlere göre farklılık göstermektedir (Puay vd., 1998: 38). Bu çalışmada kalite ödüllerinin 

ilk ortaya çıktığı günden bu yana dünya genelinde en çok bilinen ödüllerden olan EFQM Kalite Ödülü, 

Deming Ödülü ve Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü incelenmiştir. Söz konusu ödüllere ilişkin 
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olarak ortaya çıkış hikayeleri, değerlendirme süreçleri ve kriterleri, ödül alan kuruluşlar ve firmalar 

anlatılmıştır. Bu üç ödülden ikisi kalite yönetimi ve kalite kontrolü konusunda önemli katkılar sunan 

insanların anısına verilmeye başlanmıştır. 

Çalışmada incelenen ulusal kalite ödüllerinin her biri kendi içerisinde farklı alt kategorilere göre 

verilmektedir. Zaman içerisinde söz konusu ödüllerin alt kategorilerinde değişiklikler yapılmasına 

rağmen ödüller, genel olarak verilmeye başlandığı dönemdeki çekirdek yapısını korumaktadır. Aynı 

zamanda bu ödüller oluşturuldukları ülkelerde (Japonya, ABD gibi) veya kıtanın bir bölgesinde (EFQM 

Mükemmellik Ödülü-Batı Avrupa Ülkeleri) verilmekle birlikte bu durumun bir istisnası Deming 

ödülünün bir alt kategorisinde verilmekte olunan ödüle (Deming Uygulama Ödülü) ilişkin olmuştur. 

Bu çalışma ile dünya genelinde en çok bilinen üç ulusal kalite ödülünü tüm yönleriyle incelemek ve 

ödül alan firmalara değinmek amaçlanmıştır. Dünya genelinde farklı ulusal kalite ödülleri mevcut olup 

bu çalışmada en çok bilinen üçü dikkate alınmıştır. Ayrıca bu ödüllerin değerlendirme süreçleri ve 

kriterleri oldukça kapsamlı olup söz konusu bu unsurların tamamına değinilememiştir. Sonraki 

çalışmalarda araştırmacılar, farklı ulusal ödülleri de bu üç ödül ile birlikte inceleyebilirler veya söz 

konusu bu üç ödülden birisini detaylı bir biçimde tüm yönleriyle araştırabilirler. Aynı zamanda herhangi 

bir kuruluşta EFQM Mükemmellik Modelinin girdi ve çıktı kriterlerine ilişkin olarak anket uygulaması 

gerçekleştirerek kuruma yönelik kalite değerlendirmesi yapabilirler. 
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In the name of God 

The Cognitive Origins and Resources of 

Shiite Mysticism 
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Abstract 

Shiite mysticism is a Gnosticism grown in cultural background, spiritual and cognitive sphere of Shiism 

and Shiite Imams. Although the most important cognitive resource of any mystical attitude is its own 

perceptions, observation and mystical experiences, there’s a reason in attributing that resource to a 

special cult or culture. For the Shiite mysticism one can find the reason in three areas based on its 

inspiration from Shiite Narratives and Shiite Imams’ doctrine:     1-Intuitional perceptions of its mystics 

(intuitional area).2-A specific conceptual interpretation of those intuitional perceptions (conceptual 

Area).3- Explicit documenting to, and clear citation from Shiite cognitive resources. 

Hence one can claim that the most essential resources of Shiite mysticism have been formed in the two 

primary centuries of A.H., the ages of Shiite Imams. The aim of this Article is to survey the effects of 

Shiite sources on theoretical and practical mysticism that lead to appearance the Shiite mysticism. The 

effects which are the results of these elements: 

1- The profound monotheistic sermons of Shiite Imams and deep mystical narratives.  

2- Shiite pure invocations and orisons.  

3- Esoteric interpretation of the Quranic verses and using them to get the inside of Quran. 

4- Existence of the secret of Imamate as an important matter. (And also the existence of a 

specific cast of companions called as specific companions and the owners of the secrets). 

 

Keywords: Shiite Mysticism-Gnosticism-Theoretical principals- Imamate. 
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Theoretical Principles of Shiite Mysticism2  

 

INTRODUCTION 

 

Before entering the main discussion, it is necessary to pay attention to some points. 

 

1-By Shiite in this research we mean the Imamya Shiite not Ismaelite or Zediyah. The research about 

them and the other mystic cults needs an independent survey.  

 

2- To distinguish between Sufism and mysticism is not a matter of concern in this paper whether or not 

we ‘re believed in homogeneity of Sufism and mysticism (in primary centuries or even in current age), 

in their heterogeneity from 8th and 9th AH centuries onward or in their distinction from the start.  

 

                                                           
2While this paper had been uttered, the biggest assemblage and congregational walking in . 1

the world had been performed in Iraq between Najaf and Karbala. This ritual aggregation that 

days  thppening in 40have a huge spiritual and religious indications and is ha Arbaeenis called 

after Ashura in memory of martyrdom of Imam Husain (Pbuh); the grandson of Holy prophet 

Imam of Shia. In this pilgrimage, the participants declare their respect and honor into  rdand 3

the self-devotion of Imam that sacrificed himself and his family in order to prevent distortion 

in Islam and encountered misguidance of Ummah (the society of Muslims).it gives very 

important lessons on moral values and being honorable and splendid in life and death. 

Although this magnificent tragedy is related to 1400(14 hundred) years ago and unlike other 

lacks and tragedies, we find that every year that passes over the times, this event, not only 

doesn’t lack its freshness but increases its haggier passionate aspect and erases higher 

emotions of people, people of every classes and every religion. We watch in Arbaeen 

assemblage, Muslims that walk alongside and shoulder to shoulder Christians, Zoroastrians 

and other religions.One of my masters who was a Shirazi scholar and a mystic late Ayatollah 

Nijabat , was saying that the issue of Imam Husain (Pbuh) is one of the Divine secrets that 

cannot be neglected or become ancient or out of date. So in every time this event that 

indicates the straggle between the truth and false is contemporary with us. 

The interpretation of this quoted speech is that in Ashura and Arbaeen it is almighty Allah 

that directly attracts the hearts of all people including Muslims and non-Muslims to Imam 

Husain (Pbuh) And his fabulous aim.Of course Ashura has epic-tragic-moralistic-social and 

mystical aspects, but this extraordinary tendency to it, has neither usual cause nor natural 

origin. So Almighty Allah has guided all the hearts and their intrinsic inclining (Fitrat) to the 

truth to high virtues and to beauty as reflected in a Wali that is the perfect man.As it will be 

explained Wali is one of the most important terms in Shiite mysticism. 
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Since we’re just dealing with the narratives as the resources of Shiite mysticism and their usages and 

analysis by Shiite mystics we won’t enter into the discussion mentioned above to find some innovations 

and challenges with Sharia in later centuries.  

 

3- Although it seems right to divide Shiism into Intrinsic Shiism and extrinsic one it is not matter of 

concern in this paper.  

It may a scholar, like Syyed Heydar Amoli, be believed in identity between mysticism(Sufism)and 

Shiism and consider all the true mystics as intrinsic Shiites, however one should demonstrate the 

documents about the commitment of a Shiite mystic to Shiite school. So by not citing the name of some 

mystics in this research we do not mean they’re not Shiite we believe that the doors of historical debates 

and discussions about them, are still opened. 

  

4-In the Shiite mysticism we encounter two schools: 

A: the official school of Shiite mysticism with –as mentioned – referring to Shiite doctrines and usage 

of Shiite cognitive resources which was recognized (after Khaje Nasir al din Tusi and his contemporary 

mystic, Ibn Meysam Bahrani) from 7th century onward. 

 

Of the personages of this school one can mention Saad \al din Hamuyeh,Seyyed Heydar Amoli, Ibn-e 

Abi Jomhur Ahsayi,Rajab Bersi, Nurbakhsh, Molla Sadra, Feyze kashani and Qotb olddin Neyrizi.  

 

B: Unofficial school which one can claim to be started from the early centuries and gradually acted as 

intermediate assemblages to introduce Ahlulbayt and their doctrines in later centuries, a flow which 

played his role in introducing Ahlolbeyt’s school till the rise of Safavid dynasty, initially a Sufi and 

Shiite government. Of its personages one can mention Attar, Ibn-e Arabi, Qunavi, 

Esfarayeni,Semnani,Ibn-e Tarake and Seyyed Ali hamadani 

 

5- Due to existing strangulation into lots of Shiites historical periods and because of the Shiite attitude 

towards secrecy it’s possible to deem implicit hints of Shiites and disguised conceptions as some 

criteria, though not so much definite, to attribute some mystics to the Shiite mystical school. This 

group of mystics who mainly lived from 5th to 9th centuries can be considered as the mediators of 

transferring the official Sufism to Shiite mysticism which needs to be investigated in another research. 

Shiite mystics in this research, are intended to be those mystics who exponently have declared the 

ascription of their doctrines to Ahlolbayt , the mystics who thanks to this reference, have achieved to 

such cognitions and analysis that  no other else had already got to. The aim of this research is to 

investigate theoretical principles of Shiite mysticism not the practical ones. The methodology of 

discussion is to explain briefly in the first chapter, ten principal theories of Shiite mysticism.  The 

investigation of those ten principles entered in the narratives and doctrines of Ahlolbayt with 

documentation and analysis that Shiite mystics have done and finally the explanation of the method of 

analysis and usage of them in the intended principles.  In order to avoid any circumlocution, we’ll just 

bring some examples. 
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The theoretical principles of Shiite mysticism: 

It seems that some of the intended principles, as the principles of the Shiite mysticism in Islamic 

mysticism, are considered as one principle. In such cases it may be related to three principles: 

1- The priority of these principles in Ahlolbyet’s narratives 

2- The specific explanation of these principles in the doctrine of Ahlolbeyt  

3- The integration of the special conceptions which are based on monotheism, wilayat and esotericism, 

in the form of a cognitive system. 

As an example one may find several centuries after Ahlolbeyts , when the mystic discussions were 

perfected enough ,  an Idea or a narratives  identical to monotheistic discussions of Ahlolbeyt’s 

narratives or Imam Ali’s sermons which were used later by Shiite mystics ,any way the Imam’s 

narratives are in priority. 

It may this issue, when Hakim Tarmazi wrote his dissertation about the velayat and termination of it, 

became prominent in Islam’s public Sufism but the method of laying the issue of Wilayat in the 

Ahlolbeyt’s doctrine has a clear difference with that of Tarmazi. 

 

by considering the aim of theoretical mysticism as an answer to two questions such as:  what is 

monotheism? and who is monotheist? 

The first question deals with the Wahadat al-wujud meaning unity of existence , divine attribute, 

epiphany and theophany and the second investigates “perfect man”(Insan Kamil) ,Wilayat and its 

termination , one can firmly claim that Shiite resources are so much rich in these two issues in such a 

way that both it’s been -and is-  able to shape potentially the cognitive and mystic flows  and to be  

actually the cause of such flow in real world by transferring  it from one generation to the other.  

Here we review briefly the ten principles of Shiite Mysticism. 

 

1- Definition of Mystic Cognition (inheritable knowledge) and its Hierarchy  

Although in Shiite Imams’ narratives the reason and its important role in piety, are appreciated, it is also 

talked of its insufficiency in understanding the deep cognitive dimensions of religion. An important 

principle, explained by Imams in various narratives, is the definition of true Knowledge and 

distinguishing it from the external and official sciences. True knowledge is a light only sent by God 

which is not attainable in itself. The vessel of its descending is Heart as the place of innate knowledge 

(that is Fitri). The sage (Alime Rabbani) inherits this science from prophet and his successors. 

Emphasizing on innate cognition (the knowledge of Heart that is Qalb) is one of the features of Shiite’s 

mystical epistemology. This hereditary science needs a spiritual relation which we can see in the case 

of Salman Farsi who’s been joined to Ahlulbayt .  this prophetic hereditary is the transferring of 

cognition, innate prophecy (wilayat) and spiritual intimacy which will continue till resurrection. This is 



 

  

30 

the Divine Trust(amant-e Ilahi) that has been mentioned in the Sura of Ahzab ,72 the Trust that  the 

skies and the earth could not bear it.3 

 

 

2- Inwardness and Hermeneutics  

Since, based on some narratives, the divine word is the theophany or manifestation of divinity which is 

perceived in a special way based on every individual’s capacity therefore this divine word has exoteric 

and esoteric dimensions whose esoteric dimension has got seven or seventy layers. The liber revelatus 

also includes phrase, hints, truths and subtleties, sent based on four aspects Form, Inside, Had and 

Matla. 

the centrality of the Ahlolbeyt in Holy Quran is discussed in this way that the divine verses is both about 

them (as the perfect man), their enemies and Hudud and practices. Since they are the real addressees of 

Holy Quran, they are the same “firmly rooted in knowledge” and know its Hermeneutics and 

interpretation. Therefore, the door of Hermeneutics (Tawil) is open in Shiite narratives. Hermeneutics 

and descension   are a conceptual and terminological complementary pair which are at the same time 

different. descendsion is the explanation of Sharia and surface meaning of the revelation descended on 

Prophet. Conversely, Hermeneutics (Tawil) is to return to the origin and referring back to the true 

meaning of the text. One can consider Hermeneutics as the innate and spiritual interpretation of the 

verses or symbolic interpretation. This cryptic meaning is understood and transferred just via the 

Inheritable science, therefore to penetrate the inner side of holy Quran and religion one must be in 

contact with the Wilayat of the Imams. 4 

 

3- Human, the Importance of Human form and Self-Knowledge (Marift Nafs)  

There are some narratives about the different stages and stations of human soul 

(Namiye,Hassase,Nateqe , Elahiye, and Qodsiye) and also narratives about  the superiority of human 

and human forms. The correlation of the self- Knowledge and the cognition of God has been cited in 

different ways. The inference of some mystics about these narratives is that the soul by which God is 

recognized is the soul of Prophet, Wali and Imam, because they are the doors of divine knowledge. 

According to some narratives by Ahlulbayt , the spirits have a superior and previous existence over this 

world. Human souls based on their predestination and Tafviz aspect are in a medial position though, 

their eternal humour (Tinat)is effective on their destiny. Anyway, since Imams are the epiphanies, 

theophany and manifestations of the Great Divine name (in another expression the same Great Divine 

Name that is Al Ism ul Aazam) so to recognize them includes all the recognitions about the perfect 

divine attributes that human can get, as Corbin asserts “they are the narrators (to whom the archangel 

is talking), the light of believers’ heart.” Therefore, the meaning of this wise expression “who has known 

                                                           
3  Regarding this fact Henry Corbin believes: “in oriental philosophy two lights (science and 

revelation) are intermingled and united. in this association the theosophy appears which is a 

science of predestination and Shiite Imams were the first ones who called it innate cognition.  
4 Henry Corbin in history of Islamic philosophy considering the main lines of Shiite’s thought 

as: 1-conscinece 2- Wilayat . asserts that every Imam is the preserver of The Divine Book and 

concludes that “to reject Shiite and believing the conscience is Paradox” 
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himself has known his God” is that such a person knows his own Imam (the countenance of God that is 

Wjh ul Allah) unlike the one who dies without having known his Imam that is to die without knowing 

oneself, who has died ignorantly. 

 

4-Theism and the Explanation of the Unity and its Stations      

From Shiites point of view, Imams are the pillar of the God’s unity. (and you put them as the pillar of 

your Unity, the invocation of Rajabiye) such a feature appears both in their manifestation(Madhhariyat), 

existential unity and in their narratives and sermons. The monotheistic sermons of Nahjulbalaghe and 

Imams’ Narratives, deeply mention the station of apophatic theology, stations of Unity, explaining its 

meaning and the ways of accompanying and conjunction to God, coincidence of surface and inside, 

God’s conjunction to things and Baynuniyate Wasfi (the separation just in the subjective sense) not 

Izli(that is objective separation). They sometimes have mentioned the existential unity and rejected 

anything other than Truth (that is Haq or Divine essence). Proposing some doctrines like the non-

numerical unity, negating of the assimilation attributes of God at the same time of affirming, likening 

the man and God relationship to the mirror and the picture reflected in, all are of the other monotheistic 

doctrines which have been cited in Ahlulbayt’s narratives like in the Haddith of Kumail by Imam Ali. 

 

5-Mystical Theology   

As we said before, Shiite Imams are the doors of divine knowledge it is possible only via connecting 

them to know actually the Truth and his attributes. (whoever knows you, he knows you by that. 

invocation of Rajabiye) they manifest the perfect divine attributes in both their existences and their 

narratives and sermons. 

In theological area, Ahlulbayt puts emphasize on the issue of implication(Delalat) of the existance of 

Haq on His very identity and knowing the Truth by Truth (the first exposition of it has been exposed in 

the invocation of Sabah by Imam Ali:  O! who he indicates his essence by his essence). They have also 

insisted on the fact that knowing the Truth will never comprise His Essence, but only encompass His 

names and His acts. Of the other profound theological discussion exposed in Narratives one can mention 

these: The accurate exposition of God’ Simplicity and explaining the identity (Ayniyyat) between His 

Essence and his attributes, the issue of the Providence, fate and destiny , the exact exposition of Tuwhid-

e Afaali ( that is the Divine Union in the term of His act), coinciding it with human’s freedom, exposing 

two kinds of Divine knowledge , the issue of Bada(some sort of changing the destiny) beside explaining 

intuitional narration and the way of blessing vision the Truth in all things and the issue of the Intellect 

as the first creature (its other names are: Qalam(Pen), Lawh(Tablet) and the prophetic light). 

 

6- Ilm-ul Asma(Understanding Divine Names) and Study of Mystical Attributes   
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Of what we have received from Ahlulbayt  about supreme names of God one can mention : defining 

the conception of name5 and distinguishing it from the “named “and its relation with human’s servitude 

, showing the station(position) of unnamed and La Rasm  , explaining the way of Entisha (origination) 

of the names and distinguishing the good(sublime)  created and uncreated names, exposing the 

discussion of innocent Imams as the sublime name (as the perfect man …) ,Hermeneutics, 

interpretation and teaching the names to the angels by Adam, the explanation of manifestation and 

incarnation of the names in the world and their genetical( Takwini)  role   ,Ihsa (encompassing) of 

divine names and also expansion of the name Makhzun and Mostather , bringing in detail the discussion 

of the supreme divine name and its interpretations. 

 

7- Prophetology 

In Shiite prohetology the prophets and their successors have five spiritual degrees(martib) and the man’s 

spiritual destiny is tied to their mediation between God and people. But this is not all the content(matlib). 

To expose in detail, the Muhammadian Truth, metaphysical and transcendental aspect of prophet, 

Genetic role of Muhammadian light, prophecy, Wilayat and spiritual experiences of the prophet and 

Vali, all are specific features of Ahlulbyat’s doctrines of prohetology. Based on this prophetology, the 

mediation of man and God has not been ended by the termination of Prophecy. In Shiite culture the 

necessity of Houjat is indivisibly intermingled with prophecy and Imamat. Although the canonical and 

legislative prophecy has ended, the mystical prophecy continues in the form of Wilayat. The eternal 

Truth of prophecy has got two dimensions: exoteric and esoteric and that’s due to the second feature by 

which is said that Imam Ali has accompanied the other prophets mystically. The absolute prophecy is 

a holistic Truth tied to Muhammadian Truth which is a prevenient Truth and the Muqayyadah prophecy 

is its individual manifestation in the form of the prophets who have emerged chronologically into 

History. One can simulate the relation between Risalat, Prophecy and Wilayat to three concentric circle 

in which Velayat is at the centre because every Rasul is Nabi and every Nabi is Wali, not vice versa. 

This is not the case that Shiite Imamiya mystics consider the dignity of Wali superior to Nabi and Rasul 

(every Nabi and Rasul we mean) (Unlike some Ismaillites) but for them the standard touchstone of 

superiority is the aspect of Wilayat and its intensity and perfection in Nabi,Rasul or wali.  another 

distinguishing feature of Imams doctrines about this issue is, exposing the different states(Halat) of 

Nabi in revelation and finally the explanation of unity of prophecy and wilayat while their exoteric and 

esoteric truth are different. 

 

 

                                                           
5 Name is what implicates the named, it’s got an instrumental Truth hence it’s something other 

than unnamed which is authentic, therefore worshiping the name and named together leads to 

paganism and worshiping the name leads to heresy. The name Allah implies what shows God, 

whatever is a sign of him therefore its attributed to the essence as one of his attributes and also 

to the real creatures as the manifestation of the Truth. Imams are the sublime Names for if the 

other creatures are the manifestation of some names, Imams are the manifestation of the great 

Name of Rahman…… that’s why the perfect man is the teacher of the divine Names to the 

Angels.  
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8-Imamology and Wilayat  

Of the conceptions in  Imams’ narratives and heritages of Ahlulbayt about Imamology one can infer 

their leadership  and pioneering in exposition of the issue of Perfect Man and  the necessity of his 

existence in every time, also the explanation of luminous unity of prophecy and Wilayat  and  the manner 

of the relationship between Imamat and prophecy and Risalat , the explanation of the inherency of 

Wilayat with respect to prophecy , the ever necessity of Hujjat in the world and his generic (Takwini) 

position and explaining the Imam and Wali’s attributes and Imam’s existential and cognitive positions.  

         By the Termination of the cycle of Prophecy the cycle of Wilayat starts because Wilayat is the 

inward aspect(Batin) of prophecy. Divine secrets are revealed to Uwlia by the means of revelation of 

narratives (Tahdith).Uwlias are both God’s Lover (Mohib) and his beloveds (Mahbub). That’s by their 

guidance that the individual gets a self- cognition and participate in their Wilayat.  

Between every one of this three couples: 1- Outside-Inside 2-Truth-Religiouse Canon 3-Wilayat- 

Prophecy, there’s a homological relation. There must be a balance between every couple. If the inward 

aspect considered to be superior to the outward one (so based on it Wali is considered to be superior to 

Nabi) then we’ll encounter a deviation like what occurred among some Ismaiilite and Batiniyah, on 

the other hand If we believe absolutely and totally in the superiority of Outward aspect over the Inward, 

then the Inward is ignored and the result is superficiality and deprivation of Truth. Anyway , in Shii’sm  

Imamology  it is  a necessity in prophetology ,  to accept prophecy and Quran 6 

Like Prophecy, Wilayat is divided to Absolute (Mutlaqah)and limited (Muqayyadah). All the Imams 

are a manifestation of Absolute Wilayat (Wilayat-ol Alawiyyah). Imam Ali (who is the first 

manifestation of it) to the Shiite mystics is the Seal of the saints (Khatam) of the Uwlia , in its absolute 

sense and the twelfth Imam (the Hidden Imam) is the seal of Muhammadian Wilayat in its limited sense 

in Islamic ages. Based on Shiite narratives both the Truth of prophet’s seal and uwlias seal are actually 

a single Truth. 

Imams are all a theophany that is like a mirror for the Truth to preserve their advocates from the danger 

of assimilation (tashbih: anthropomorphism) and closure the act of thinking (Tatil). 

 

9-The Owners of Secrets and the States of Believers  

Of the other discussions existing in Shiite doctrines and Ahlulbayt’s heritage one can point at the 

expressing believers stations, explaining and elaborating  the trinity of belief such as Islam, belief(Iman) 

and Ihsan and Iqan , the people of north, people of right Side and Sabiqun, Aada( enemies),Muhibbun 

(lovers) and Mumin Mumtahan (as true Shiites) and exposing distinguished examples like Salman, 

Miqdad and Abuzar for every one of those trinities , explaining the degrees of  the believe and Cognition  

of the Prophet’s Companions ,the issue of Imam’s secrets and owners of secret , the necessity of Taqiyya 

and….,  

                                                           
6 As Corbin asserts the conception of wilayat belongs to Shiites and beyond all disputes the 

basis of the conceptions Qutb and Qutb-ol Aqtab are from Shiites. (the History of Islamic 

Philosophy,46). 
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Based on these heritages , the cycle of the Ghaybat Kubra that is Great absence is the divine presence 

of Wali ( theophany or Huzure Elahi) in an unknown way,  therefore Nujaba,Nuqaba,Uwtad and Abdal 

who constitute the elements of the intrinsic hierarchy of Sufism- and their existence is required to be 

believed in Wilyat in its Shiite term-  remain unknown because Qtbul Aqtab who is Imam is still in the 

inward aspect (Batin) and after the age of the specific deputies (Nuwwabi khas), is in contact with the 

people via general deputies though Shiite mystics separate the intrinsic appearance (Dhuhur Batini) 

from the extrinsic and public one hence Wilayat  that means his specific spiritual guidance continues 

constantly. From what was said the secret of attributing all the Sufi and mystic cults to Imam Ali is 

understood by the help of Imams or owners of secrets. 

 

10-Escathology, Epiphany and Sacred History. 

 In Shiism, the horizon of the conception of resurrection is under the influence of Imam Mahdi(Qaim), 

his appearance after his absence and also, his companions. This conception distinguishes the small 

resurrection (Qiyamat Soghra), as the individual return, from the Great resurrection as the arrival of 

new ages in a new world that is Hereafter.  

In mysticism and religious texts (in addition to temporal history) sometimes we encounter a sacred 

history, a history that is our comprehension of metaphysical and meta sensual issues. its events are not 

tied to the material time or temporal history but they are spiritual events that occurs beyond the history. 

Events such as the pre-eternal day of God and man’s promise (Alam Alast), the night of Destinition( 

Laylatul Qadr), the day of Emergence(Dhohur),Return of some dead body and souls 

(Rajat)Resurrection(Qiyamat) and also -based on some narratives – the pre creational events which has 

occurred between Imams and their enemies. 7  

the sacred history in Islam includes two cycles of prophecy and Imamat and Wilayat which draws a 

cyclical path which finally returns to its starting point. The day of emergence (the appearance of Imam 

Mahdi) and the day of resurrection are the final stages and climax of this Sacred-history which imply 

the perfect emergence of the attributes “Hakam”, the judgment, and “Adl” the justice in the earth and 

the whole universe. 8 

This return to the origin can be related to Hermeneutics just as in hermeneutics the Quranic Truth returns 

to where the descension had started. With the emergence of the Hidden Imam all the hidden meanings 

of the verses are revealed and the dominance of hermeneutics (Tawil) will be proved. The emergence 

of the Hidden Imam means the revelation of human perfection which reveals in the conscience of the 

                                                           
7 This matter is not incompatible with its temporal manifestation in material world one can 

observe the epiphany of that sacred history into the manifestations as the Muhammadian Truth 

has been individuated in the historical existence of Prophet. According to Henry Corbin that’s 

what has been neglected in Christianity which led to the intermixture of the meta historical and 

historical issues, an event that led to the incarnation and unity. (the history of Islamic history, 

p.88 &90). 
8 According to Corbin just the prophetic philosophy is able to talk of such an issue for that’s 

basically the philosophy of resurrection. The event of human existence is actualized between 

this two limits “prelude in the sky” and “the conclusion in another time” which starts with the 

emergence (Dhuhur) of the Hidden Imam. This event is alive un the heart of every believer. 
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one who’s alive by his God. This emergence won’t occur till the people are meritorious of understanding 

the secrets of Unity and Quran, for the emergence of the Hidden Imam involves the change in people 

Heart.  
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Öz 

Yakın geçmişte, yeni İş Mahkemeleri Kanunu kabul edilerek, İş Yargısına ilişkin önemli değişiklikler 

yapılmıştır. Bu önemli değişikliklerden birisi de, hukukumuza ilk defa dava şartı olarak alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuğun girmiş olmasıdır. Kanunun yürürlüğüne ilişkin 

38. maddesi hükmü gereğince 1.1.2018 tarihinden itibaren, işçi ve işverenler, birbirlerinden iş hukuku 

kaynaklı taleplerinde, davadan önce arabuluculuk aşamasını tüketmek zorundadırlar.  

İş Mahkemeleri Kanunu’na göre işçi ve işveren alacakları ile işe iade davalarında önce arabuluculuğa 

başvuru dava şartıdır. Dolayısıyla arabuluculuğa başvuru yapılmaksızın dava açılmış olması halinde, 

dava usulden reddedilir. 

Hararetli tartışmaları da beraberinde getiren bu yeni kurum, hukukumuza henüz yeni girmiş olması 

sebebiyle bir takım yasal düzenleme boşluklarına sahiptir. Her ne kadar konuyla ilgili bir yönetmelik 

çıkarılmış olsa da uygulamaya geçildikten sonra fark edilen tüm düzenleme eksikliklerine cevap 

verememiştir. Düzenlemelerdeki boşlukların bir kısmı yorum yöntemi ile sonuca kavuşturulabilecek 

iken, bir kısmı doğrudan hukuki düzenleme gerektirmektedir.    

İşçinin işverence yapılmış olan feshe itirazı ve işe iade talebi, buna ilişkin arabuluculuğun düzenlemesi 

bakımından bir takım özellikler göstermektedir. Asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığı halinde iki 

işverenin arabuluculukta birlikte yer almaları gerekmesi, anlaşma belgesinin bazı kalemleri özellikle 

ihtiva etmesi gereği gibi düzenlemeler buna örnek olarak verilebilir. Bu süreçte bazı hukuki sorunlar da 

söz konusudur. Bunlardan en önemli olarak gördüklerimiz, arabulucuya başvurudaki talepler aşaması, 

yetki itirazı safhası, iş hukukunun emredici hükümleri karşısındaki durum, sendikal sebeple yapılan 

fesihlerde tazminat ve arabuluculuk sürecinin sonunda varılan işe iadeye ilişkin anlaşmanın icra 

edilebilirliğine ilişkin problemlerdir.   

Bu çalışmada, arabulucuya başvuru aşamasından, sürecin sonuçlanması aşamasına kadar ve 

sonrasındaki çeşitli ihtimaller ile bunlara ilişkin sorunlar, yalnızca feshin geçersizliği ve işe iade 

bakımından ele alınmıştır. 

 

                                                           
1 E-mail: caglarcopuroglu@gmail.com  

mailto:caglarcopuroglu@gmail.com
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I. GİRİŞ 

Yakın geçmişte, yeni İş Mahkemeleri Kanunu kabul edilerek, İş Yargısına ilişkin önemli değişiklikler 

yapılmıştır. Bu önemli değişikliklerden birisi de, hukukumuza ilk defa dava şartı olarak, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuğun girmiş olmasıdır. Konuyu düzenleyen kanunlar, 

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu2 ve genel kanun niteliğinde olan 6325 Sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu3’dur. Konuyla ilgili ayrıca bir de yönetmelik bulunmaktadır.4 

Kanunun yürürlüğüne ilişkin 38. maddesi hükmü gereğince 1.1.2018 tarihinden itibaren, işçi ve işverenler, 

birbirlerinden iş ilişkisi kaynaklı taleplerinde, davadan önce arabuluculuk aşamasını tüketmek 

zorundadırlar.5  

İş Mahkemeleri Kanunu’na göre: “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren 

alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır”  

(m. 3/1). Dolayısıyla arabuluculuğa başvuru yapılmaksızın dava açılmış olması halinde, dava usulden 

reddedilir (m. 3/2).  

Bu çalışmada, arabulucuya  başvuru aşamasından sonuçlanması aşamasına kadar olan süreç yalnızca feshin 

geçersizliği ve işe iade bakımından ele alınacaktır.  

 

II. İşe İade Talebiyle Arabulucuya Başvuru 

1. Başvurunun Süresi: 

İş Kanunu’nun “Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü” balıklı 20. maddesine göre: “İş sözleşmesi feshedilen 

işçi, … fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ise iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu 

hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır... Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava 

açılması sebebiyle davanın usulden reddi halinde ret kararı taraflara re’sen tebliğ edilir. Kesinleşen ret 

kararının da re’sen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.”  

Görüldüğü gibi kanun, iki ihtimal üzerinden hareket etmiş, işçinin davadan önce arabulucuya başvurmuş 

olması gibi, doğrudan dava açmış olması durumunu da düzenlemiştir. Buna göre, işçi arabulucuya 

başvurusunu fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde yapacaktır. Bununla birlikte, başvuru 

yapmaksızın dava açmış olması halinde, mahkemenin vereceği usulden ret kararından itibaren bu eksikliği 

gidermesi için iki haftalık süresi vardır.  

Süreler fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren başlar. Kanun taslağında, feshin bildirildiği tarih esas 

alınmış ancak bu hüküm kanunlaşmamıştır. Ancak Yargıtay’ın yerleşik uygulamasında zaten feshin yazılı 

                                                           
2 RG. 25/10.2017, 30221. 
3 RG. 22.6.2012, 28331. 
4 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, RG.2.6.2018, 30439. Bu yönetmelik ile 26.1.2013 

tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
5 “Arabuluculuk” yerine “Uzlaştırma”nın daha uygun olacağı yönünde bkz. GÜZEL, 1133 vd; Yazar, iş hukukunda 

ilişkin birçok hakkın belirsizlikler içermesi ve bu sebeple çözümü yargıdan beklemenin isabetli olacağına da vurgu 

yapmaktadır, bkz. 1141-1142.  
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olarak yapılmadığı hallerde, süre başlangıcı olarak eylemli fesih tarihi esas alındığından, mevcut 

uygulamanın aynı şekilde devam edeceği öngörülebilir.6  

Anılan süreler hak düşümü süreleridir ve dolayısıyla işverenin süreler geçtikten sonra yapılan bir başvuruda 

itiraz hakkı söz konusu olur. Bununla birlikte, işveren isterse arabuluculuk görüşmelerine katılabilir ve 

taraflar arabulucu huzurunda bir anlaşmaya varabilirler. Böyle bir anlaşma geçerli olur. Arabulucunun hak 

düşümü süresini gözetme gibi bir yetkisi yoktur. Bununla birlikte, süreler hak düşümü süresi olduğundan 

taraflar müzakerelerde bulunmuş ancak anlaşamamışlarsa, işçinin anlaşmazlık tutanağını takiben açacağı 

bir işe iade davasında, hakim süre durumunu re’sen göz önüne alır ve davayı reddeder.  

 

2. Başvurunun Yapılması ve Yetki İtirazı:  

Arabulucuya başvuru, işçinin bizzat kendisi tarafından yapılabileceği gibi, işçinin velayet veya vesayet 

altında bulunması durumunda veli/vasisi ve ölümü halinde mirasçıları tarafından da yapılabilir.  

Avukat veya üye olunan sendika aracılığı ile başvurunun yapılabilmesi için, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun7 74. maddesi uyarınca bu konuda avukata veya sendikaya özel yetki verilmiş olması aranır. 

Nitekim anılan hükme göre “açıkça yetki verilmemiş ise vekil... alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

başvuramaz…” Kanun henüz tasarı aşamasındayken önerdiğimiz işçinin görüşmelere mutlaka bir avukatla 

katılmasının sağlanması dileğimiz ne yazık ki gerçekleşmemiştir.8 İşçi dilerse, arabulucunun da bu konuda 

işçiyi yönlendirmemesi durumunda, hiç hukuki yardım almadan, tek başına süreci sonlandırabilmektedir.    

İşveren ise görüşmelere şahsen, kanuni temsilcisi, avukatı aracılığı ile katılabileceği gibi, işverenin noter 

onaylı veya adi yazılı bir belgeyle yetkilendirdiği herhangi çalışanı da katılabilir ve son tutanağı 

imzalayabilir (İMK. m. 3/18).   

Arabuluculuk bürosunda başvuru yapılırken, muhtemel dava konusu işçilik alacakları, matbu form 

üzerinde kutucuk işaretleme suretiyle yapılmaktadır. Fazla çalışma, kıdem tazminatı, ücret alacağı gibi 

çeşitli işçilik hakları ve işe iade gibi talepler, arabulucuya başvuran işçi tarafından işaretlenmekte, 

böylelikle işaretlenen alanlarda dava şartı olan başvuru yerine getirilmiş olmaktadır. İşaretlenen alacaklar, 

arabulucu huzurunda düzenlenen uyuşmazlık tutanağını takiben, dava konusu yapılabilmektedir.  

İşaretlenmeyen alanlar ise, son tutanakta konu edilmeyecek, dolayısıyla işaretlenmemiş alanlara ilişkin 

dava şartı arabuluculuk aşaması tüketilmemiş olacaktır.  

İşçiler bazı alacaklarda, çalışma hayatının vermiş olduğu belli bir miktar tecrübeyle, haklarının farkında 

olabilirler. Bununla birlikte anılan kutucuklarda yer alan bazı kalemler –kötüniyet tazminatı, haksız fesih 

tazminatı, feshin geçersizliği ve işe iade gibi- teknik iş hukuku bilgisi gerektirir. Çoğu zaman işçinin bu 

tarz teknik iş hukuku bilgisi gerektiren hak ve alacaklarından haberi olması mümkün olmaz. Dolayısıyla 

başvuru esnasında işçinin tüm kutucukları işaretlemesi kendi yararına olur. Çünkü işaretlenmemiş kalemin, 

aslında bir hakka konu olduğu işçi tarafından daha ileri bir tarihte öğrenildiği zaman, yeniden arabuluculuk 

bürosuna başvurmak zorunluluğunu doğuracaktır. Tüm alacak kalemleri için arabulucuya başvurmanın  ise 

hiçbir zararı yoktur, yeter ki bilmediği kalemler için anlaşmasın. Böylelikle işverenin karşısına muhtemel 

tüm taleplerle çıkılması, bilgi eksikliği dolayısıyla işçiyi tekrar arabulucuya başvurma külfetinden kurtarır.  

                                                           
6 ASTARLI, 42. 
7 RG. 4.2.2011, 27836. 
8 Bkz. ÇOPUROĞLU (Tebliğ), 251. 
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İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 5. fıkrasına göre: “Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla 

ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk 

bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.” 

Arabulucu, başvuru sonrasında yetkisizlik kararını kendiliğinden veremez. Ancak taraflardan biri yetki 

itirazında bulunabilir.  İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 9. fıkrasına göre: “Arabulucu, 

görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç 

ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk 

bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine 

gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme 

sonunda yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder.” Mahkeme kararı büro 

tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. 

Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve onuncu fıkrada belirtilen 

süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden 

itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili 

büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, altıncı fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.” 

Buradaki problem şudur: İşçinin arabulucuya yapmış olduğu başvuruda, işe iade talebi yoksa, fesihten 

itibaren arabulucuya başvuru ve yetki itirazı sonrası dosyanın ilgili sulh hukuk mahkemesinden dönmesine 

kadar olan süre bir aydan uzun sürdüğünden, yetki itirazı ister kabul edilmiş ister reddedilmiş olsun, her 

iki ihtimalde de işçi artık, fesihten itibaren bir aylık süre geçmiş olacağından, işe iade talebi ile dava 

açamayacak duruma düşecektir.9 Bu sebeple işçinin bu süreçte, hak düşümü süreler geçmeden, yetki itirazı 

süreci işliyorken, işe iade talepli yeni bir arabuluculuk başvurusunda bulunması, dava hakkının muhafazası 

için son derece önemlidir. Bize göre en pratik yol, yukarıda daha önce açıkladığımız üzere, işçinin en başta 

arabulucuya başvururken, hakkı olduğunu düşünsün veya düşünmesin, tüm talepleri bir arada 

işaretlemesidir. Bu yol, yetki itirazı sürecinin sebep olacağı olumsuzlukları engelleyecektir.10  

 

3. Başvuruda Muhatap İşveren:  

Feshin geçersizliği ve işe iade talebinin muhatabı, kuşkusuz iş sözleşmesinin tarafı olan ve feshi yapmış 

olan işverendir. Bununla birlikte, uygulamada asıl işveren-alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu 

durumlarda geçmişten bu yana yaşanmış olan bazı hukuki problemlerin önüne geçebilmek için, kanun 

koyucu bu durum için özel bir düzenleme getirmiştir.  

Kanunun 3. maddesinin 15. fıkrasına göre: “Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade 

talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk 

görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.” Kanunun gerekçesinde 

ise bu hükmün amacı şöyle ifade edilmektedir: “Uygulamada alt işverenin çalıştırdığı işçi tarafından işe 

iade talebiyle açılan davalarda, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçersiz olduğunun veya muvazaaya 

dayandığının belirlenmesine bağlı olarak, davalının gerçek işveren olmadığının belirlenmesi halinde taraf 

sıfatı sorunu ortaya çıkmaktadır. Davanın sıfat yokluğu sebebiyle (husumet nedeniyle) reddi durumunda 

ise isçinin gerçek işverene karşı dava açması gerektiğinden işçi, işe iade davaları için öngörülen bir aylık 

dava açma süresini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum isçiyi mağdur etmekte ve bir 

                                                           
9 Her ne kadar arabulucuya başvuru, zamanaşımını durduracak ve bu süreçte hak düşümü süreler işlemeyecek ise de, 

(İMK. m. 3/17) bu durum, talep edilmiş kalemler için geçerlidir.  
10 Bu düzenlemenin eleştirisi için bkz. MUTLAY, 2148 vd.  
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aylık süre geçmemişse yeni bir dava açılması zorunluluğu da usul ekonomisine aykırı düşmektedir. Öte 

yandan, 4857 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına göre asıl işveren-alt işveren 

ilişkisinin geçerli olup olmadığı veya muvazaaya dayanıp dayanmadığı konusunda yapılması gereken 

yargısal denetim, ilişkinin taraflarının, yani asıl işveren ve alt işverenin davada yer almalarını, kendi 

hukuklarını koruyacak açıklamaları yapmalarını ve iddialarıyla ilgili olarak ispat haklarını kullanmalarını 

zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ncı maddesinde düzenlenen adil 

yargılanma hakkı ile 6100 sayılı Kanunun 27’nci maddesinde öngörülen hukuki dinlenilme hakkına 

aykırılık gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla asıl işveren-alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu 

durumlarda, işe iade davalarına özgü̈ olarak, davalı taraf yönünden mecburi dava arkadaşlığının var 

olduğunun kabulü̈ gerekir. Bu sebeple Tasarıda, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade 

talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk 

görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbiri- ne uygun olması aranmaktadır. Bu düzenleme ile, 

hem işçi hem de işveren tarafının haklarının ve çıkarlarının daha iyi bir şekilde korunması 

amaçlanmaktadır”  

Gerçekten, İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrası: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet 

üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 

aldığı iste çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren 

ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 

sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt 

işveren ile birlikte sorumludur.” Anılan birlikte sorumluluk gereği ve alt işverenlikte muvazaa 

problemlerinden ötürü, kanun koyucu yukarıdaki gerekçede anlatıldığı üzere, iki işverenin arabuluculuk 

görüşmelerinde işçinin karşısında bir arada bulunmasını aramıştır.  

Sonuç olarak işe iade talebinin görüşüldüğü arabuluculuk sürecinde, asıl işveren ve alt işverenin birlikte 

katılımı ve ortak iradeleri söz konusu olmadıkça, yalnızca (işçinin işvereni olan) alt işveren ve işçinin işe 

iade konusunda hukuken geçerli bir şekilde anlaşmaları mümkün bulunmamaktadır.  

 

III. Müzakere ve Tarafların Anlaşması: 

Arabuluculuk süreci başvuru itibarı ile başlar. Kanunun 3. maddesinin 10. fıkrasına göre: “Arabulucu, 

yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde 

arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.”  

Taraflar arabulucu görüşmelerinden istedikleri zaman ayrılabilirler. Dava yolu için arabulucuya başvuruda 

bir zorunluluktan bahsetmek mümkünse de, görüşmelere katılmak ve/veya sürdürmek dava yolunu 

engelleyici bir etkiye sahip değildir. Ancak taraflar süreç sonunda anlaşırlar ise, uyuşmazlık tamamen son 

bulur. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 7036 sayılı Kanun’la değişik 18. maddesinin 

5. fıkrasına göre: “Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan 

hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.” Şüphesiz, burada “dava açma yasağı” ile kastedilen, davanın 

açılmasına değil, davanın esastan çözümlenmesine engel olmasıdır.11   

                                                           
11  AKKAN, 9. 
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Kanunun bu hükmüne rağmen belirtelim ki, süreç sonunda ortaya çıkacak olan arabuluculuk anlaşması, 

maddi hukuk bakımından bir sözleşmedir.12Bu sözleşme sulh, ibra, feragat, yenileme vb. bir sözleşmenin 

unsurlarını taşır.13 Dolayısıyla arabuluculuk süreci kanun koyucunun aradığı şekilde işletilmez ve 

sonuçlandırılmaz ise, varılan anlaşmanın geçerliliği tartışılabilir; hükmün icrasındaki problemler, iradeyi 

fesada uğratan haller gibi diğer durumlarda da anlaşma içeriğinin maddi hukuk bakımından 

değerlendirilmesi için yargı yolu işletilebilir.14 Nitekim Yargıtay, birçok kararında, arabuluculuk sonrası 

imzalanmış olan anlaşma belgesinin geçersizliğine hükmetmiştir.15 

İş Kanunu’nun 20. maddesine göre:” ...Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, 

son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar 

anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir.” Burada “taraflar 

anlaşırlarsa”dan kasıt, üzerinde anlaşamadıkları uyuşmazlığı, dava yolunu kullanmak yerine özel hakeme 

gönderme konusunda anlaşmalarıdır.  

Tarafların anlaşması durumu için ise kanunda özel hüküm bulunmaktadır. İş Kanunu’nun 20. maddesinin 

7. fıkrasına göre: “Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda 

anlaşmaları halinde;  

a) İşe başlatma tarihini,  

b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını, 

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını,  

belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. 

İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bunun 

hukuki sonuçları ile sorumlu olur.” 

Düzenlemeye göre tarafların yukarıdaki hüküm kapsamında belirlenen üç hususta anlaşmış olmaları 

gerekir. Buna göre işçinin işe başlatılma tarihi, boşta geçen süre ücreti ve diğer hakların parasal miktarı ve 

işverence işe başlatılmaması haline ödenecek tazminatın tutarı belirlenmelidir. Birinin eksikliği, işe iadede 

anlaşmama anlamına gelir. Dolayısıyla yasal süre içerisinde işçi feshin geçersizliği ve işe iade için iş 

mahkemesinde dava açabilir. Üzerinde anlaşılacak hususların muğlak ifadeler içermemesi gerekir. Bu 

çerçevede örneğin işe başlama tarihi “birkaç hafta sonra”, “istediği zaman” ve benzeri şekillerde 

belirlenemez.16 

Tarafların işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaya varmaları, işverence yapılmış olan feshin 

geçersizliği üzerinde anlaşmış olmaları anlamına geldiğinden, iş sözleşmesi devam etmektedir.17 Burada 

teknik olarak yapılan, bozucu yenilik doğuran bir hak olan fesih işleminin, tarafların ortak iradeleri ile geri 

alınmasıdır. Her ne kadar yenilik doğuran haklardan dönmek kural olarak mümkün değilse de, fesihten 

                                                           
12 KAR, 415; CANBOLAT (Editör), İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitabı, 11;  
13 KAR, 414. 
14 Bkz. OKUR, 182 vd; AKKAN, 22 vd. 
15 Örnek olarak bkz. Y9.HD., 11.6.2019, 3694/13040. Yargıtay kararının gerekçesi temel olarak, arabulucuya 

başvurunun usule uygun olmadığı, arabuluculuk sürecinin çok sayıda işçi için seri şekilde gerçekte hiç görüşme 

yapılmadan evrak üzerinden yapılmış olması, arabulucunun zaten işverenin kayden avukatı olması, işverenin ibra 

sözleşmesine ilişkin sonuçları elde etmek üzere hareket ettiğinin anlaşılması hususlarıdır.    
16 ÇİL, 44; KAR, 406. 
17 ASTARLI, 49. 
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ortak irade ile dönülebileceği hukuken kabul görmektedir.18 Dolayısıyla iş ilişkisi, fesihten ileriye yönelik 

olarak da devam etmiş olacaktır. 

 

1. İşe Başlatma Tarihi:  

Bilindiği gibi, feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine mahkemece veya özel hakem tarafından karar 

verildiğinde, işçinin İş Kanunu m. 21/6 uyarınca , kesinleşen bu kararın tebliğinden itibaren on işgünü 

içinde işverene başvurması gerekir. Böyle bir başvuruda bulunmazsa işverence yapılmış olan fesih, geçerli 

bir fesih sayılır. Yine aynı maddenin ilk fıkrası uyarınca işverenin işçiyi bir ay içinde işe başlatması gerekir.  

Ancak tarafların arabuluculuk sürecinde işe iadede anlaşmaları halinde ise, işçinin işverene başvurusu ve 

işverenin işçiyi işe başlatmak üzere davet etmesi aranmaz.19 Anlaşma tutanağında işe başlatılma tarihi 

bellidir. Dolayısıyla anlaşma tutanağı ile birlikte, işçinin kural olarak boşta geçen süre ücreti ve diğer 

hakları doğar. Bununla birlikte tarafların işçinin işe başlatılma tarihi konusunda ne kadar serbest oldukları 

tartışılabilir. Bir görüşe göre işe başlatma tarihi, tarafların İş Kanunu m. 21/1 düzenlemesine uygun olarak 

anlaşmadan itibaren bir ay içerisinde olmalıdır, aksi taktirde iş güvencesi sistemi ile uyumsuz ve işletme 

risklerini işçi üzerinde bırakmayı sağlayabilecek bir imkan tanınmış olur.20 Bununla birlikte,  tarafların 

herhangi bir tarih üzerinde serbestçe anlaşabilecekleri de savunulmuştur. Bu görüşe göre arabuluculuk 

sonrası işe iadeyi düzenleyen ve İş Kanununun 21. maddesine eklenen fıkrada, işverenin yasal işe başlatma 

süresine atıf yapılmamıştır, dolayısıyla taraflara işe başlama tarihi bakımından tanınan bir serbestlik söz 

konusudur.21 Bize göre işçinin bir ay içerisinde işe başlatılmasını öngören hüküm, işçiyi koruyucu bir amaç 

taşır ve işçinin boşta geçen süresini azaltmayı hedeflediğinden, işçinin aksine makul bir yararı olmadıkça 

tarafların bir ayla bağlı olduklarını kabul etmek uygun olur. Ancak bir ailevi yükümlülüğün ifası, dinlenme 

ihtiyacı vb. sebeplerle işçinin talebi ve makul yararı söz konusu ise, buradaki emrediciliğin yaptırımı 

geçersizlik olmamalı22, bir aydan uzun sürede anlaşılabilmelidir. 

İşçinin, anlaşmaya aykırı olarak, belirlenen tarihte işe başlamaması da olasıdır. İş Kanunu’nun 21. 

maddesine İş Mahkemeleri Kanunu’nun 12. maddesi ile eklenen fıkraya göre: “İşçinin kararlaştırılan 

tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile 

sorumlu olur.” Dolayısıyla, işçinin işe başlamaması, tarafların aslında üzerinde anlaştıkları “feshin 

geçersizliği” durumunu, “geçerli fesih”e dönüştürür. Bununla birlikte işçinin işe başlamaması, işverenin 

kusuruna dayanıyorsa, burada “bir işe başlamama” durumundan değil, “işe başlatmama” durumundan söz 

etmek ve hukuki sonuçları bu kapsamda değerlendirerek ödenmesi gereken tazminata hak kazandığını 

kabul etmek doğru olur.23   

 

 

 

                                                           
18 BAYCIK,. 253 vd. 
19 ÇİL, 45; ASTARLI, 50. 
20 ASTARLI, 49. 
21 KAR, 405; ÇİL, 44; ayrıca bkz. OKUR, 150-151.  
22 Taraflardan birini korumayı hedefleyen emredici normların ihlali ve yaptırımlarına ilişkin tartışmalar için bkz. 

DOĞAN YENİSEY, 372 vd. 
23 Bu konuda bkz. ÇOPUROĞLU, 185-186. 
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2. Boşta Geçen Süre Ücreti:  

Yukarıda açıklandığı gibi, arabuluculuk sonunda tarafların işe iade konusunda anlaşmaları halinde işçi, 

işverene başvuru şartı olmaksızın boşta geçen süre ücretine hak kazanır. Burada, tarafların yasal sınırlarla 

bağlı olup olmadığı tartışma konusudur.  

Kanuni düzenlemede konuyla ilgili bir sınır bulunmadığı gerekçesi ile tarafların işe iadede anlaşıp, boşta 

geçen süre için hiç ücret ödenmemesi konusunda da anlaşabilecekleri yönündeki görüşün24 aksine, bize 

göre yukarıda sözü edilen, İş Kanunu’na eklenen fıkra ile boşta geçen süre ücretine ilişkin 21. maddenin 

2. fıkrasına atıf olduğu için boşta geçen süre ücretinin “dört aya kadar” belirlenmesi gerekir.25 Dolayısıyla 

boşta geçen süre ücreti, örneğin işçinin işe başlatılmasına kadar geçen süre iki ay ise iki aylık, 5 ay ise 4 

aylık olmalıdır. Bize göre ise sorunun çözümü ve gerekçemiz daha basittir Kanunun ilgili hükmü “Bu 

maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde 

sözleşme hükümleri geçersizdir.” hükmünü içermektedir. Anılan emredici hüküm karşısında, arabuluculuk 

anlaşması da bir sözleşme olduğuna göre, tarafların serbestisi, kanun hükmünün çizdiği sınırlar dahilinde 

söz konusudur. Taslak metninde yer alan ve 21. maddenin 6. fıkrasına “arabulucu huzurunda anlaşmaya 

varılması hali saklı kalmak kaydıyla” ibaresinin kanunlaşan metinde yer almamış olması da bu 

düşüncemizi destekler niteliktedir. 

İşçi, işe başlamaması durumunda boşta geçen süre ücretine hak kazanamaz. Kanuna göre, “işçinin 

kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir”. Dolayısıyla geçerli bir fesihten 

sonra işçinin boşta geçen süresi için hak iddia etmesi söz konusu olamaz.26  

 

3. İşçinin İşe Başlatılmaması:  

İşçinin, belirlenen tarihte işe başlatılmaması, taraflarca önceki feshin geçersizliği üzerine anlaşılmış 

olduğundan, işe başlatılmama tarihi itibarı ile fesih anlamına gelir. Fesih, bu tarihte yapılmış 

sayılacağından işçinin kıdeme bağlı hakları bu arada geçen dönem de göz önüne alınarak hesaplanır. 

Dolayısıyla işçinin kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin hakları gibi alacaklarında, işe başlatmama tarihi esas 

alınacaktır.27 Belirtelim ki arabulucuya yalnızca işe iade talebi ile başvurulmuş ise, yukarıda sayılan diğer 

hak ve alacakların dava edilebilmesi, yeniden bir arabuluculuk aşamasından geçirildikten sonra 

mümkündür.     

İş Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen ve mahkemece feshin geçersizliğine ve işçinin işe 

iadesine hükmedildiğinde, işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde hakimin belirlediği ve işçinin en az 4 

en çok 8 aylık ücret tutarındaki iş güvencesi tazminatının, arabuluculuk aşamasında yine bu sınırlara uygun 

olarak belirlenmesi gerekir. Nitekim yukarıda da açıklandığı üzere, İş Kanunu’nun 21. maddesinin son 

fıkrasına göre: “Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir surette 

değiştirilemez, aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.” Bununla birlikte Yargıtay’ın vermiş olduğu 

kararlarda başvurduğu, iş güvencesi tazminatının miktarını belirlerken işçinin emekliliği, kıdemi, feshin 

ne şekilde yapılmış olduğu gibi kriterler ve bu konudaki ilke kararları burada bağlayıcı olmaz.28  

                                                           
24 OKUR, 151. 
25 ÇİL, 45; MUTLAY, 2142; KAR, 405. 
26 MUTLAY, 2140. 
27 ÇİL, 45. 
28 ÇİL, 55. 
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 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesinin 5. fıkrasına göre: “ “Sendikal 

bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı Kanunun …. 20 ve 21’inci madde hükümlerine 

göre dava açma hakkına sahiptir. Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı 

Kanunun (...), 20 ve 21 inci madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal 

nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre isçinin 

başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar 

verilir. Ancak isçinin işe başlatılmaması halinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez”. Sendikal tazminatın miktarı ise işçinin en az bir yıllık 

ücretidir (STİSK m. 25/4). Hükmün emrediciliği ve iş güvencesi hükümlerine yaptığı atıf karşısında, 

sendikal tazminat bakımından da tarafların kanuni düzenleme ile bağlı oldukları sonucuna varılmalıdır. 

Sendikal tazminata işçi işe başlatılsın ya da başlatılmasın hak kazanılacağından, aşağıda incelenecek olan 

ilamın icrası problemi burada söz konusu olmaz. Ancak burada belirtelim ki bu açıklamalar teorik olup, 

bir arabuluculuk anlaşmasında feshin sendikal sebebe dayandığına ve işçiye sendikal tazminat ödeneceğine 

ilişkin bir hüküm görmek herhalde imkansızdır.    

 

IV. Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatlarının İcrası Sorunu  

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesinin 2. fıkrasına göre, anlaşma metni 

taraflar ve arabulucu tarafından imzalandıktan sonra, mahkemeden icra edilebilirlik şerhi talep edilir ve 

şerh alındıktan sonra anlaşma belgesi, ilam niteliğinde belge sayılır. Bu bir çekişmesiz yargı işidir.29 İş 

Mahkemeleri Kanunu ile anılan kanuna eklenen fıkraya göre: “Taraflar ve avukatları ile arabulucunun 

birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.” 

(HUAK m. 18/4) Dolayısıyla eğer anlaşma belgesi, her iki tarafın avukatının da katılımı ile imzalanmışsa, 

bu durumda anlaşma belgesinin ilam niteliğinde belge olması için ayrıca mahkemeden şerh alınmasına 

gerek yoktur, anlaşma doğrudan ilamlı icra konusu yapılabilir. Belge ilam niteliğinde belge haline 

getirilmemiş ise, adi senet olarak genel hükümler kapsamında sonuç doğurur. 30  

Bununla birlikte işe iade durumunda şarta bağlı alacaklar söz konusudur. Yukarıda ifade edildiği gibi, işçi 

boşta geçen süre ücretine işe başladığında hak kazanacaktır ancak işe başlamaması olasıdır. Aynı şekilde 

iş güvencesi tazminatı, işverence işçinin işe başlatılmaması durumunda talep edilebilir ancak anlaşma 

belgesi imzalandığında henüz işçinin işe başlatılıp başlatılmadığı belli değildir. Kaldı ki işçi işe 

başlatılmasına rağmen başlatılmamış gibi anlaşmayı icraya koyabilir veya işveren, işçi işe başlamak üzere 

işyerine geldiğinde işe başlatmayıp, işçinin gelmediğini ve dolayısıyla feshin geçerli hale gelmiş olduğunu 

iddia edebilir. Tüm bu hususlar, anlaşma belgesi icraya konulduğunda, icra müdürünün değerlendirme 

yetkisini aşan hallerdir ve anlaşma ilamlı icraya konulamaz.31 Dolayısıyla denilebilir ki, kanun hükmünün 

ilamın icrası noktasında uygulanabilirliği yoktur.32 

 

 

                                                           
29 ODAMAN/KARAÇÖP, 57. 
30 Bkz. OĞUZ, 130-131. 
31 MUTLAY, 2141. 
32 OĞUZ, 133. 
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V. SONUÇ 

İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte yürürlük kazanan dava şartı arabuluculuk, işçinin işverenden olan diğer 

iş ilişkisi kaynaklı talepleri gibi, işe iade taleplerinden önce de başvurulması gereken bir yoldur. Bu yol 

tüketilmeden işçinin, işverence yapılmış olan feshin geçersizliği ve işe iadesi için yargı yolunu 

işletebilmesi mümkün değildir. Bu kurum ülkemizde yeni olduğundan birtakım düzenleme boşlukları söz 

konusudur.  

İş Hukuku temelde işçiyi koruyucu bir hukuk alanıdır. Öyle ki bazı normlar işçiyi, işçinin kendisine karşı 

dahi korumakta sözleşme özgürlüğünü sınırlandırmaktadır. İş yargısında bir dava şartı olarak getirilmiş 

arabuluculuk hükümleri incelenirken de bu perspektifi kaybetmemek gerekir. İş hukukunda sözleşme 

özgürlüğünün, temelde yatan amacı işveren karşısında zayıf olan işçiyi korumak olduğundan, iş 

kanunlarının içerdiği emredici hükümler, yalnızca işçi lehine değiştirilebilecek olan nispi emredici 

hükümlerle, tarafların sözleşmelerle hiçbir şekilde değiştiremeyeceği mutlak emredici hükümlerden 

oluşur.  

Arabuluculuk sözleşmesi maddi hukuk anlamında bir sözleşme olduğuna göre, tarafların sözleşme 

özgürlüğü kapsamında iş mevzuatının öngördüğü sınırlamalarla yine bağlı olduğunu kabul etmek gerekir. 

Arabuluculuk öncesi geçerli olmayacak sözleşmelerin, arabulucunun katılımı ile birlikte geçerli olacağını 

savunmak, bugünün uygulamasına bakıldığında son derece tehlikeli bir yorum olur. Günümüzde 

haklarından çoğunlukla habersiz olan işçi, çoğu zaman bir avukat katılımı da olmadan, arabuluculuk 

görüşmelerine katılmaktadır. Anlaşma belgeleri, ibranamenin yerini almış ve buna göre düzenlenmektedir. 

Haklarını bilmeyen işçinin anlaşmış olması, arabuluculukta başarı değildir. Arabuluculuk görüşmelerine 

işçi tarafın mutlaka avukatla katılımı sağlanmalı, arabuluculuk etik kuralları etkin denetime tabi 

tutulmalıdır. Ancak bu şekilde mevcut “başarı” oranı düşecek ancak arabuluculuğun ruhuna uygun ve 

hakkaniyetli anlaşma belgeleri “başarı” ile yapılabilecektir. 
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Tam Sayılar ve Kesirler Konularına 
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Enriched Learning Activities for Integers and Fractions in the Context of 

Mathematical Reasoning  

 

Ali TUM2 

Tamer KUTLUCA3 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to introduce the learning environment and activities including integer and 

fractions for different teaching methods that will enable the learning to be realized more effectively by 

enriching the learning environment in a context of mathematical reasoning to address the individual 

differences of the students. In many international and national reforms and studies on mathematics 

teaching, the important role of mathematical reasoning in mathematics learning and teaching process is 

mentioned. Due to the limited number of studies in the literature on the design of learning environments 

including many teaching methods, it is important to contribute both to the literature and the curriculum 

to be used in teaching and to introduce the sample activities that teachers can use in mathematics course. 

In this context, the learning environment in which learning approaches such as integer and fractions in 

the secondary school mathematics curriculum are used for technology-related applications, educational 

games, use of concrete materials, use of cartoons, discussion in heterogeneous collaborative groups, 

and the relation with daily life are used. is intended to describe. It is appropriate to use enriched learning 

activities in order to develop mathematical reasoning of students in the process of mathematics learning 

and teaching. 

Keywords: Mathematical Reasoning, enriched learning, activities, integers, fractions 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı,  matematiksel muhakeme bağlamında öğrenme ortamının öğrencilerin bireysel 

farklılıklarına hitap edecek şekilde zenginleştirilmesini sağlayarak öğrenmenin daha etkili şekilde 

gerçekleştirmesini sağlayacak farklı öğretim yöntemlerine yönelik tam sayı ve kesirler konularını 

kapsayan etkinlikler ile öğrenme ortamının tanıtılmasıdır.  Matematik öğretimine yönelik uluslararası 

ve ulusal çerçevede yapılan birçok reform ve çalışmada matematik öğrenme ve öğretme sürecinde 

matematiksel muhakeme becerisinin önemli rolünden bahsedilmektedir. Birçok öğretim yöntemini 

içerisinde barındıran öğrenme ortamlarının tasarlanmasına yönelik literatürde az sayıda çalışmaya 

rastlanmasından dolayı hem literatüre hem öğretimde kullanılacak müfredata katkı sağlaması hem de 

öğretmenlerin matematik dersinde kullanabilecekleri örnek etkinliklerinin tanıtılması önemli 

görülmektedir. Bu bağlamda ortaokul matematik dersi öğretim programında (2018) yer alan tam sayılar 

ve kesirler alt öğrenme alanına ait kazanımlara yönelik teknoloji destekli uygulamalar, eğitsel oyunlar, 

somut materyal kullanımı, karikatür kullanımı, heterojen işbirlikli gruplarda tartışma, günlük yaşamla 

ilişkilendirme gibi öğrenme yaklaşımlarının kullanıldığı öğrenme ortamının betimlenmesi 

amaçlanmıştır. Matematik öğrenme ve öğretme sürecinde öğrencilerin matematiksel muhakemelerinin 

geliştirilmesi adına zenginleştirilmiş öğrenme etkinlikleri kullanılması uygundur.  

Anahtar Kelimeler: Matematiksel Muhakeme, zenginleştirilmiş öğrenme, etkinlikler, tam sayılar, 

kesirler 

 

 

1.GİRİŞ 

Toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli bireylerin yetiştirilmesini sağlayan eğitim ve 

öğretimde görevli öğretmenlerin hayatın her alanında insanoğlunun karşısına çıkan matematiğin eğitimi 

ve öğretimi için gerekli düzenlemeleri yapması önemlidir. Nitekim değişen yaşam koşullarıyla eğitim 

ve öğretim sürekli güncellemeye gitmekte ve ihtiyaç duyulan bireye yönelik amaç edinmektedir. Bu 

bağlamda günümüzde sadece matematik bilen değil, öğrenen, eleştirel düşünen, yenilikler üreten ve bu 

yeniliklere ayak uyduran bireyler yetiştirmek ön plandadır (Kutluca & Akın, 2014). Nitekim ilköğretim 

ve ortaokul matematik dersi öğretim programları incelendiğinde ihtiyaç duyulan birey profili yaratıcı 

düşünebilme, üretken olma, isabetli kararlar alabilme, problem çözebilme gibi özellikleri içerisinde 

barındıran bir çerçevede çizilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013; 2018a).  Böyle bir profil 

matematik öğretiminde hem içerik hem de işlenişte bir takım farklı değişiklik ve düzenlemeleri zorunlu 

hale getirmektedir (Olkun & Toluk-Uçar, 2012).  Bu profil bütünüyle ele alındığında düşünme ve 

muhakeme becerisi gelişmiş bireyleri işaret etmektedir.   

Matematik eğitimi ve öğretimi üzerine yapılan reform çalışmaları ve araştırmalar matematik öğrenme 

sürecinde matematiksel muhakeme becerisinin önemli bir rolü olduğuna vurgu yapmaktadır (Erdem, 

Fırat & Gürbüz, 2019; Erdem, 2015; Erdem & Gürbüz, 2015; Fischbein & Schnarch, 1997; Kramarski, 
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Mevarech & Lieberman, 2001, MEB, 2013; 2015; 2018a; National Council of Teachers of Mathematics 

[NCTM], 1989; 2000). Okullarda matematik öğretmenin temel amaçlarından biri öğrencilerin günlük 

yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunların üstesinden gelebilmek için matematiksel becerilerin 

kazandırılması (Bragg, Herbert & Davidson, 2018; Fitriana, Musdi & Anhar, 2018; MEB, 2018a) adına 

matematiksel muhakeme becerisine yönelik yapılacak çalışmalar önemlilik arz etmektedir.  

Öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak yapılandırılan öğrenme ortamlarının daha kolay, etkili 

ve kalıcı şekilde öğrenme gerçekleşmesi adına önemlidir (Senemoğlu, 2007). Nitekim eğitim ve 

öğretimde öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasının gerekliliği ve önemliliği literatürde 

ortaya konmuştur (Demir, 2010; Kuzgun & Deryakulu, 2014). Bu nedenledir ki bireylere en uygun 

öğrenme gerçekleşeceği yaklaşımların benimsenmesi önemlidir. Bireyin düşünmesini teşvik edecek, 

zihinsel süreçlerini rahatça gösterebilecekleri ve bireyin rahatça kendine özgü şekilde öğrenme 

gerçekleştirebilmesi (Erdem, 2015) adına öğrenme ortamlarında bulunan her öğrenciye hitap edecek 

şekilde öğretim metotlarını çeşitlendirilmesi gereklidir. Çünkü matematiksel bir kavramın öğretilmesi 

için birçok öğrenme etkinliğinin birlikte gerçekleşmesinin kaçınılmaz bir durum olduğu (Özgen & 

Alkan, 2014) ve  tek bir yöntemle bir kavramın tam anlamda öğretilmesinin nadir karşılaşılacak bir 

durum oluğu ifade edilmektedir (Altun, 2004).  Birçok öğretim yöntemini içerisinde barındıran 

zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının tasarlandığı sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmaktadır (Erdem, 

2015; Erdem & Soylu, 2019). Bu nedenle hem literatüre hem uygulanacak müfredata hem de öğretimi 

gerçekleştirecek öğretmenlere katkı sağlaması açısından zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında 

kullanılabilecek etkinlik veya yaklaşımların tasarlanması önemli görülmektedir. Kesirler ve tam sayılar 

konularının ilköğretim ve ortaokul matematik öğretim programının temel konular olması, diğer 

konularla ilişkilendirilmesi ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulmasından dolayı bu çalışma önemlidir. 

Bu bağlamda ilköğretim ve ortaokul matematik dersi programında yer alan tam sayılar ve kesirler alt 

öğrenme alanında yer alan kazanımlara yönelik öğretmenlerin sınıflarında kullanabilecekleri farklı 

yaklaşımlara yönelik etkinlik örneklerin tanıtılması amaçlanmıştır. 

 

2. Öğrenme Ortamlarında Matematiksel Muhakeme Becerisinin Geliştirilmesi Adına 

Kullanılabilecek Etkinlikler 

Aşağıda betimlenecek etkinliklerin hepsi heterojen işbirlikli öğrenme gruplarıyla yapılması daha etkili 

öğrenmeler gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Tanıtımı yapılacak etkinlik örnekleri teknoloji 

destekli uygulamalar, eğitsel oyunlar, somut materyal kullanımı, karikatür kullanımı, günlük yaşamla 

ilişkilendirme ve işbirlikli gruplarla tartışma ve problem çözme yaklaşımlarına yöneliktir. Bu bağlamda 

her bir yaklaşıma yönelik uygulamalar betimlenmeye çalışılmıştır.  

 

2.1. Teknoloji Destekli Uygulamalar 

Öğrenme ortamında kullanılan teknoloji destekli uygulamalar dinamik matematik ve geometri yazılımı 

olan Geogebra yazılımıyla hazırlanmıştır. 
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Kesirleri Tanı, Modelle ve Karşılaştır 

 

Bu uygulama “kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir”, “tam sayılı kesrin, bir doğal 

sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı 

kesre dönüştürür.”, “sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir 

kesre denk olan kesirler oluşturur” ve “bir çokluğun istenilen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı 

verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar” kazanımlarının 

kazandırılmasına yöneliktir. Bu uygulama ile öğrenciler kesir kavramını anlamlandırabilecek, 

kesirlerde eş parçalanmanın önemliliğini görebilecek, basit, bileşik ve tam sayılı kesirler 

oluşturabilecek ve modelle gösterebilecek, sadeleştirme, genişletme ve karşılaştırma yapabilecektir. Bu 

uygulama ile öğrenciler kesirlerin nasıl modellendiğini daha düzenli ve görsel olarak görebilecektir. 

Ayrıca bu modellin belirttiği kesri aynı anda sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini 

anlamlandırabilecektir. Kesirleri uygulamada verilen yönergeler ve öğretmen sorularıyla modelleyerek 

kesirleri karşılaştıracak ve grupça tartışarak karşılaştırmaya yönelik sonuçlar çıkarabileceklerdir. Bu 

uygulamadan ara yüzler Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 1: Kesirleri Tanı, Modelle ve Karşılaştır GeoGebra uygulamasından ara yüz-1 
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Şekil 2: Kesirleri Tanı, Modelle ve Karşılaştır GeoGebra uygulamasından ara yüz-2 

 

 

Şekil 3: Kesirleri Tanı, Modelle ve Karşılaştır GeoGebra uygulamasından ara yüz-3 
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Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemini Anlamlandıralım 

Bu uygulama “Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır”, “İki kesrin çarpma 

işlemini yapar ve anlamlandırır”, “Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya 

böler, bu işlemi anlamlandırır”, “Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi 

anlamlandırır” ve “İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır” kazanımların kazandırılmasına 

yöneliktir. Bu uygulama ile öğrenciler örnek problemler üzerinde araştırmacı rehberliğinde modelleme 

yoluyla çarpma işlemini her bir kazanım çerçevesinde gösterebilecek ve anlamlandırabilecektir. Bir 

doğal sayı ile bir kesrin çarpımının kesrin tekrarlı toplamı veya çokluğun kesir kadarı olduğunu 

anlamlandırabilecektir. Bu anlamlandırmalardan yola çıkarak yapılan her işlem ve sonucu öğrenciler 

tarafından tahtaya yazılır ve kesirlerle çarpma işleminin nasıl yapıldığı araştırmacı rehberliğinde grupça 

tartışılarak sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Benzer şekilde kazanımlara yönelik problemler üzerinden 

aşama aşama bölme işleminin ölçme anlamından yararlanılarak modelleme üzerinden kesirlerle bölme 

işlemi anlamlandırılmaya çalışılır. Ayrıca bu uygulama ile bölme işleminde eş parçalanmanın önemli 

olduğunu öğrenci farkına varabilmektedir. Bu uygulamanın bazı ara yüzleri Resim 4, Resim 5, Resim 

6 ve Resim 7’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4: Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemini Anlamlandıralım GeoGebra 

uygulamasından bir ara yüz-1 
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Şekil  5: Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemini Anlamlandıralım GeoGebra 

uygulamasından bir ara yüz-2 
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Şekil 6: Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemini Anlamlandıralım GeoGebra 

uygulamasından bir ara yüz-3 
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Şekil 7: Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemini Anlamlandıralım GeoGebra 

uygulamasından bir ara yüz-4 

 

“Köpek balığı Memo ile Sevimli Kuş” ve “ASTUM Hastanesinin Asansörleri” 

Bu uygulamalar “tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir” ve “bir tam sayının mutlak 

değerini belirler ve anlamlandırır” kazanımlarının kazandırılmasına yöneliktir. Köpek balığı Memo ile 

Sevimli Kuş uygulamasında öğrenciler karşılarına çıkan ara yüzde sürgüyü her bir adım hareket 

ettirdiklerinde kuş 1 metre yukarı çıkarken, aynı anda köpekbalığı da 1 metre dalmakta ve süreç böyle 

devam etmektedir. Bu uygulama ile araştırmacının rehberliği ve işbirlikli öğrenme grupları aracılığı ile 

öğrenciler pozitif tamsayı kavramını kuşun yer seviyesinden yükseğe çıkmasıyla ve negatif tamsayılar 

kavramını ise köpekbalığının denizin derinliklerine doğru dalmasıyla ilişkilendirebilecektir. Bir başka 

değişle bu sayede öğrenciler -3 metre ifadesinin aslında 3 metre derinlikten bahsedilmek istenildiğinin 

farkına varabileceklerdir. Ayrıca bu uygulamayla köpekbalığı ile kuşun yer seviyesine eşit mesafede 

uzaklıklarda bulunduğunu ancak birinin negatif diğerinin pozitif işaretle gösterildiğini farkına vararak 

işaretin yön belirttiğini ve bu sayede |−3|=|+3|=3 eşitliğine anlam yükleyerek mutlak değer kavramına 

anlam yükleyebilecektir. Bu uygulamanın mantığı sayı doğrusuna benzediğinden öğrenci sayı doğrusu 

üzerinde tamsayıların dizilişleri ve işaretleri hakkında da bilgi sahibi olmuş olacaktır. Bu uygulamaya 

benzer nitelikte binalardaki kat numaraları ile tam sayıların ilişkilendirilmesine yönelik ASTUM 

Hastanesinin Asansörleri uygulaması da gösterilebilir. Bu uygulamanın ara yüzleri Şekil 8 ve Şekil 9’da 

gösterilmiştir. 
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Şekil 8: Köpek Balığı Memo ile Sevimli Kuş Uygulamasından ara yüz 

 

 

Şekil 9: ASTUM Hastanesinin Asansörleri uygulamasının ara yüzü 

 

Marsupilamiyi Ailesine Ulaştır 
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Bu uygulama “tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar”, “tamsayılarda çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar” ve  “tam sayıları karşılaştırır ve sıralar” kazanımlarının kazandırılmasına yöneliktir. 

Bu uygulama temelde ifade edilen ilk iki kazanıma yönelik GeoGebra dinamik matematik yazılımı 

hazırlanmıştır. Öğrenciler ekranda belirtilen tamsayılarla istenen işlemleri yaparak adım adım 

kutucukları doldurarak Marsupilamiyi ağaçta bulunan ailesin yanına ulaştırmaya çalışacaktır. Burada 

önemli olan aileye ulaştıracak en yüksek puanlı yolu seçmesidir. Dolayısıyla muhakemede bulunarak 

hangi aşamalardan geçerek en yüksek puanla tamamlayabileceğini hesaplayarak tamsayılar arasında 

karşılaştırma yaparak, birden çok bulunan bu yollardan mantıklı olanı seçmesi gereklidir. Bu 

uygulamada öğrencinin tamsayılarla dört işlemin tamamıyla işlem yapmaları gerektiğinden bu alandaki 

becerilerinin gelişimine katkısı olacaktır. Çünkü öğrenci doğru cevabı verene kadar bir sonraki aşamaya 

geçemeyecektir. Böylelikle bu durum öğrencinin doğru cevabı vermede ısrarcı olmasını sağlayacaktır. 

Bu uygulamada öğrenci doğru cevabı verdiğinde “Tebrikler doğru cevabı verdiniz. Devam etmek için 

lütfen bir yol seçiniz.” , yanlış cevabı verdiğinde ise “Üzgünüm, yanlış cevap verdiniz. Devam 

edebilmek için tekrar deneyiniz.” şeklinde geri dönütler vermektedir. Bu süreç aileye ulaşana kadar bu 

şekilde sürmektedir. Bir oyun etkinliğini andıran bu uygulama öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte 

olup başlangıç tamsayısının değiştirilebildiğinden hem grupça hem de bireysel olarak defalarca 

öğrenciler tarafından kullanılabilir. Marsupilamiyi Ailesine Ulaştır uygulamasından bir ara yüz Şekil 

10’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 10: Marsupilamiyi Ailesine Ulaştır uygulamasından bir ara yüz 
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2.2. Eğitsel Oyunlar 

Öğrenme ortamında kullanılacak eğitsel oyunlar, “Dengini Buluyorum ve Eşleştiriyorum”, “Çarkı 

Çevirerek En Fazla Puanı Topla”, “Hazine Avcısı” olarak adlandırılmıştır. Bu oyunlarda amaç, 

öğrencilerin hem hedeflenen kazanımları edinmeleri sağlamak ve pekiştirmek hem de eğlenerek 

matematik öğrenmelerini sağlamaktır. Tüm oyunlar gruplar arasında oynanabilir. Her bir oyunu 

kazanan gruba çeşitli ödüller verilerek, motivasyonları artırılmaya çalışılabilir. Oyunlarda gruplardaki 

tüm öğrencilerin katılmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca oyun öncesi her oyunun kuralları öğrencilere 

anlatılmalıdır. Öğrencilerin öğretim boyutundan uzaklaşarak tamamen oyuna dalmalarını engellemek 

için oyun esnasında yapıcı sorular yöneltilir. 

 

Dengini Buluyorum ve Eşleştiriyorum 

Bu oyun “sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan 

kesirler oluşturur” kazanımına yöneliktir. Bu oyunda üzerinde kesir ifadelerinin ve modellerinin yer 

aldığı her dört tanesi birbiriyle birleşen 32 puzzle kartı materyali kullanılmıştır. Bu kartlar her bir gruba 

aynı anda verilerek belirli bir sürede eşleştirmeleri istenmiştir. Eşleştirmeden sonra her grubun 

eşleştirmeleri kontrol edilerek her dörtlü doğru eşleştirmeye 1 puan verilmektedir. Daha sonra her 

gruptan rastgele iki öğrenci tahtaya kaldırılarak tahtaya rastgele mıknatısla yapıştırılan puzzel 

kartlarından birer dörtlü eşleştirme yapmaları ve nedeni açıklamaları sağlanır. Tahtada doğru eşleştirme 

ve doğru gerekçelendirme yapan öğrencilerin grupları 5 puan kazanmaktadır. En fazla puan kazanan 

grup oyunu kazanmaktadır. Bu oyunla, öğrencilerin kesirlerde denklik, sadeleştirme ve genişletme 

kavramlarını öğrenmeleri ve bunları pekiştirmeleri amaçlanmıştır. Bunun dışında bu oyunla 

öğrencilerin yaptıklarını matematiksel dille açıklamaları ve gerekçelendirme yapma becerilerini 

geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu oyuna yönelik kullanılan materyaller Şekil 11’de verilmiştir.

 

 

Şekil 11: Dengini buluyorum ve eşleştiriyorum oyununda kullanılan materyaller
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Çarkı Çevirerek En Fazla Puanı Topla 

Bu oyun “kesirleri karşılaştırır ve sıralar”, “sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini 

değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur” ve “kesirlerle toplama ve çıkarma 

işlemlerini yapar” kazanımlarına yöneliktir. Bu oyunda, üzerinde “0,
1

2
,
2

2
,
3

2
,
4

2
,
5

2
, 0,

2

4
,
4

4
,
6

4
,
8

4
,
10

4
”  

ifadelerin yazılı olduğu bir çark materyali kullanılarak çevirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin bu 

kesirli ifadeleri karşılaştırıp en büyük ifadenin bulunduğu dilimi tutturmaları gerekmektedir. Bu nedenle 

çarkın başına gelen öğrenciye “Neyi hedefliyorsun?, Neden öyle düşünüyorsun?, Başka nasıl olabilirdi?, 

Gelen ifade grubun için olumlu mu?” gibi yapıcı sorular yöneltilir. Gruplardaki bütün öğrencilere çarkı 

çevirmeleri sağlatılır ve gelen ifadeler öğretmen gözetiminde öğrenciler tarafından toplatılır. Benzer 

Formatta aynı çark kullanılarak üzerindeki ifadeler “1,
2

3
,
2

4
,
2

5
,
2

6
,
2

7
, 1,

4

6
,
4

8
,
4

10
,
4

12
,
4

14
” ile değiştirilerek 

ikinci bir oyun oynatılır. Bu oyunla, öğrencilerin paydaları eşit kesirleri karşılaştırmaları, payları eşit 

kesirleri karşılaştırmaları denk kesir olanları belirlemeleri ve bu kesirleri toplamaları amaçlanmıştır. Bu 

oyunda kullanılacak materyal Şekil 12’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 12: Çarkı Çevirerek En fazla Puanı Topla oyununda kullanılan çark materyali 

 

Hazine Avcısı 

Bu oyun “tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer” ve “tam 

sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar” kazanımlarına yöneliktir. Bu oyun 11x11 şeklinde 

kutucuklardan meydana gelen ve bazı kutucukların üzerinde 1 Altın, 2 Altın, 3 Altın ve Sürpriz yazan 

bir materyal kullanılarak 4 grup ile oynanmaktadır. Bu oyunda her grubu temsil eden taşlar kura ile dört 

başlama noktasına yerleştirilir. Daha sonra sırasıyla öğrenciler her birinin üzerinde kırmızı renkli 

(Negatif sayıları temsil eden) 1, 2, 3 ve yeşil renkli (pozitif sayıları temsil eden) 1, 2, 3 sayılarının yer 

aldığı iki zar ile birlikte üzerinde “X” ve “– ” işaretinin yer aldığı bir pulu havaya atarak zarların üst 

yüzüne gelen ifadelerle sonuç tam sayı olacak şekilde pulun üst yüzüne gelen simgeyle işlem yapar. 

Burada “X” ifadesi çarpma veya toplama işlemini “–“ ifadesi ise çıkarma veya bölme işlemini temsil 
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etmektedir. Öğrenci yapacağı işleme karar verir ve araştırmacı kontrolünde işlemi yapar. Elde ettiği 

sonuç, koordinat sistemindeki eksenlerde yer alan sayısal veriler formatındaki gibi negatif ise sola veya 

aşağıya doğru, pozitif ise sağa veya yukarı doğru hareket ettirilir. Üzerinde altın yazılı olan kutucuklara 

gelindiğinde belirtilen kadar altın grubuna kazandırmış olur. Sürpriz kutucuklarına gelindiğinde ise tek 

zar öğrenci tarafından atılır ve üst yüze pozitif sayı gelmiş ise sayı kadar grubuna altın kazandırır. Eğer 

negatif sayı gelmişse de sayı kadar altın kasaya iade edilir. Bu oyunla, öğrenci sonuç tam sayı olacak 

şekilde ve taşının konumuna göre mantıklı kararı vererek işlem yapmalıdır. Her gruptaki öğrenciler zar 

ve pul atma işlemini yaptıktan sonra elinde en fazla altın olan grup oyunu kazanacaktır. Öğrenciler bu 

oyunla tam sayılarla dört işlem yapmayı pekiştirecek ve eğlenceli şekilde matematik 

öğrenebileceklerdir. Bu oyunda kullanılacak materyaller Şekil 13’de verilmiştir.

 

Şekil 13: Hazine Avcısı oyununda kullanılacak materyaller 

 

2.3. Somut Materyal Kullanma 

Öğrencilerin kesirlerle ve tamsayılarla ilgili kazanımları edinmeleri için farklı materyaller kullanılabilir. 

Bu somut materyallerin bazıları işbirlikli gruplar arasında oyun etkinliklerinde bazıları kavramların ve 

karamlar arasındaki ilişkilerin öğretilmesinde kullanılabilir. Kavramların ve kavramlar arasındaki 

ilişkileri göstermek amacıyla Inspiration 9E programı kullanılarak tam sayılar ve kesirlere yönelik 

kavram haritaları hazırlanarak büyük poster şekilde basılmıştır. Ayrıca bu kavram haritaları kuşe kağıda 

basılarak öğrencilerin incelemeleri için kullanılabilir. Somut materyallerin, öğrencilerin hem dikkatini 

çeken görsel bir yapıda olması hem de öğrenciler tarafından aktif şekilde kullanılması öğrenmelerin 

etkili şekilde gerçekleşmesine olanak sağlar. Kullanılabilecek bazı somut materyaller Şekil 14’de 

verilmiştir. 
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Kesir Abaküsü 

 

Mıknatıslı ahşap Sayma pulları 

Tam sayılar konusuna yönelik hazırlanan 

kavram haritası 

 

Kesirler konusuna yönelik hazırlanan 

kavram haritası 

Şekil 14: Zenginleştirilmiş öğrenme için kullanılabilecek bazı somut materyaller 

 

2.4. Karikatür Kullanımı 

Temelini günlük yaşam kesitlerinden alan eğlenceli şekilde öğrenme sağlanmasına olanak tanıyan 

öğretime yardımcı araçlardan biri de karikatürlerdir. Tamsayılar ve kesirlerle ilgili literatürde 

hazırlanmış hali hazırda karikatürler kullanılabilir. Örneğin Erdem (2015) tarafından hazırlanan çeşitli 

karikatürler öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirme amacıyla karikatürler kullanılabilir. Her bir 

karikatür renkli şekilde kuşe kâğıda basılmış şekilde öğrencilere dağıtılarak işbirlikli gruplarda 

öğrencilerin incelemeleri sağlanarak üzerinde yapıcı tartışmalar yapmaları sağlanabilir. Ardından bu 

süreci projeksiyon veya akıllı tahtada yansıtılarak daha detaylı şekilde öğrenmeleri sağlamak amacıyla 

öğretmenin anlatımıyla izleyebilir. Resim 1’de Erdem (2015) tarafından tasarlanmış tam sayıların 

anlamlandırılmasına yönelik günlük yaşamla ilişkilendirilmiş bir karikatür örneği verilmiştir.
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Resim 1: Tam sayıların anlamlandırılmasına yönelik kullanılabilecek karikatür örneği  

(Erdem, 2015) 

 

 

2.5. Günlük Yaşamla İlişkilendirme

Gerçekleştirilecek bütün uygulamalar ve etkinliklerde konuya ilişkin kavram ve kazanımlar günlük 

yaşamla ilişkilendirilerek öğretimin yapılması gereklidir. Bunun dışında tam sayılar konusuna yönelik 

kavramların günlük yaşamdaki yerlerine ilişkin örnekler verilerek çalışma kâğıtları hazırlanabilir. Bu 

örneklerde, öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları binalardaki zemin kat 0 ile, zeminin üstündeki katlar 

pozitif tam sayılarla ve zeminin altındaki katlar negatif tamsayılarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca banka 

hesaplarındaki para girdisi-çıktısı, yükseklik-derinlik, sıcaklık göstergeleri, borç-alacak durumu gibi 

günlük yaşamda öğrencinin sürekli karşı karşıya gelebileceği olaylarla da ilişkilendirilme yapılabilir. 

Öğrencilerin gündelik yaşamın içinde her zaman karşılaşabilecekleri kendisine tanıdık bu durumları 

kavramlarla ilişkilendirmek anlamlar yüklemesine daha faydalı olacaktır. Bu hususta örnek temsil 

oluşturabilecek bazı çalışma kâğıtları Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17’de verilmiştir. 
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Şekil 14: Çalışma kâğıdı-1 
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Şekil 15: Çalışma kâğıdı-2 
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Şekil 16: Çalışma kâğıdı-3 
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2.6. İşbirlikli Gruplarda Tartışma ve Problem Çözme 

 

Süreç boyunca öğrencilerin öğretmen rehberliğinde bütün etkinliklerde yapıcı tartışmalar yapmaları 

sağlanabilir. Bu yolla bireysel farklılıklar dikkate alınarak oluşturulacak heterojen işbirlikli gruplardaki 

öğrencilerin hem birbirlerinden hem de öğretmenden öğrenebilme fırsatı yaratılması sağlanabilir. Ayrıca 

hem tam sayılar hem de kesirler konusuna yönelik hemen çözümüne ulaşılmayan öğrencilerin kafa 

yormasını sağlayacak açık uçlu problemler kullanılabilir. Bu problemler işbirlikli gruplar halinde 

tartışılarak çözülmeleri sağlandıktan sonra öğretmen tarafından detaylı şekilde farklı stratejilerle 

çözümler gösterilebilir. Bu bağlamda örnek oluşturabilecek ve kullanılabilecek bazı açık uçlu 

problemlere Şekil 18 ve Şekil 19’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 17: Kesirler konusuna yönelik kullanılabilecek açık uçlu problem örneği 



 

  
67 

 
Şekil 18: Tam sayılar konusuna yönelik kullanılabilecek açık uçlu problem örn
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3. SONUÇ 

Sadece matematik ders kitaplarına bağlı kalınarak tek tip yöntemlerle gerçekleştirilen öğrenme 

ortamlarında öğrencilerin tahminde bulunma, muhakeme etme, sezgisel düşünme, güdülenme, deney 

yapma, deneyden elde edilen sonucu görerek çıkarımda bulunma, matematiksel düşüncelerini 

açıklayabilme becerilerini tam anlamıyla kazandırılması oldukça güçtür olduğu ifade edilmektedir 

(Bahadır & Demir, 2017). Bu anlamda birçok farklı yöntem ve yaklaşımların kullanılacağı 

zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının bu imkânları büyük ölçüde sağlayabileceği söylenebilir. Bu 

çalışmada matematiksel muhakeme becerisinin geliştirilmesi bağlamında öğrenme ortamlarının birçok 

yaklaşımı işe koyan etkinliklerle zenginleştirilmesine örnek teşkil edebilecek tam sayılar ve kesirler 

konularına yönelik öğretmenlerin sınıflarında uygulayabileceği bazı etkinlikler tanıtılmıştır. 

Bu tanıtılan etkinliklerin işbirlikli gruplarla öğrenme yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi matematik dersine 

yönelik olumlu duyguların gelişmesi, motivasyonu sağlaması, istenilen kazanımlara yoğunlaşarak 

takım halinde öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeler gerçekleştirmesi, bilginin uzun süreli 

hatırlanmasını sağlayarak başarıyı artırması, kavram yanılgıları ve yapılan hataları düzeltmeye imkân 

tanıyarak problem çözme becerilerini geliştirmesi gibi birçok öğrenmeye olumlu etkisi olduğu ifade 

eden oldukça araştırma mevcuttur (Gelici & Bilgin, 2012; Işık & Çelik, 2017; Koç, 2015; Krause, Stark 

& Mandl, 2009; Mueller & Yankelewitz, 2014; Slavin & Lake, 2008; Tarım & Akdeniz, 2008; Van 

Amelsvoort, Andriessen & Kanselaar, 2007; Zakaria, chin & Daud, 2010). 

Bütün bunlar göz önüne alındığında matematik öğrenme ve öğretme sürecinde öğrencilerin matematik 

dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamada, matematiksel kavramların etkili ve kalıcı 

şekilde tam anlamıyla öğretilmesinde ve matematiğin en önemli unsurlarından biri olan matematiksel 

muhakemenin geliştirilmesi adına bu çalışmada örneklendirilmiş farklı öğretim yaklaşımların işe 

koşulduğu zenginleştirilmiş öğrenme etkinlikleri kullanılabilir. Ayrıca öğretmenler bu çalışmada 

örneklendirilen etkinlik ve uygulamalara benzer nitelikte özellikle teknoloji destekli etkinlikler 

tasarlayabilirler. 
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Müzikte Matematikten Nasıl 

Yararlanılmaktadır?1 
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Öz 

Bu çalışmada duygu ve düşünceleri sesle anlatma sanatı olan müziğin matematikten nasıl yararlandığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda müzisyenlerin matematiği nasıl oluşturdukları ve ne amaçla 

kullanıldıkları üzerine derinlemesine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada özel durum yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma grubunu bir müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın örnekleminde amaçlı 

örneklem yöntemi seçilmiş olup, bu örnekleme çeşidi kapsamında kim ile çalışılacağı, öğretim 

elemanları ile yapılan görüşmeler sonrasında tespit edilmiştir. Çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış 

mülakatlardan elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler önce dijital ses kaydedici ile kayıt altına alınmış daha 

sonra yazıya dökülmüştür. Araştırmanın nitel olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel 

analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda nota sayısı ve nota değeri belirleme, beste yazma, öğrenci 

eğitimi, ritim öğrenme, müzik aleti tasarlama, akort ayarlama gibi birçok amaçla müzikte matematikten 

yararlanıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: matematik eğitimi, müzik ve matematik, matematikten yararlanma. 

 

 

1.GİRİŞ 

Matematik evrenseldir ve bilim, doğa, sanat gibi hayatın her alanında karşımıza çıkar (Stewart, 

2009/2016). Birçok doğal varlık için temel oluşturduğu gibi insan doğasının da temelinde yer alan 

matematik bilimi, tarihte başlı başına bir sanat dalı olarak görülmüş,  insan hayatına ise hayatı 

güzelleştiren ve düzenleyen bir sanat dalı olarak adapte edilmiştir. Günümüzde ise birçok yeni çalışma 

                                                           
1 Bu bildiri Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DUBAP) Koordinatörlüğünce 

ZGEF.18.019 nolu yüksek lisans projesi kapsamında desteklenmiştir. 

 
2 Dicle Üniversitesi, TÜRKİYE 
3 Dicle Üniversitesi, TÜRKİYE 
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alanı matematik ve sanat bilimleri arasındaki ilişkinin giderek artığını göstermektedir. Müzik 

matematiğin sanatla sıkı ilişki içerisinde olduğu bir sanat dalıdır. Nota ve diyagramlar gibi zengin bir 

sembolik dil içeren müzik alanında müzisyenler 18. yüzyıldan beri birçok amaçla matematikten 

yararlanmışlardır. 19. yüzyılda müzikal seslerin niteliğini inceleyen ünlü matematikçi Fourier müzik 

aletleri ve insanların çıkardığı müzikal seslerin, matematiksel olarak periyodik sinüs fonksiyonları ile 

ifade edilebileceğini ispatlamıştır (Duru & İşleyen, 2005). Günümüzde hala müzik notaları y= Sin2πfx 

şeklindeki trigonometrik fonksiyon ile ifade edilmektedir (Çatal & Esen, 2017). Burada f hertz 

cinsinden frekansı, x ise saniye cinsinden zamanı göstermektedir. Bu durum matematiğin sanatta 

kullanıldığının bariz göstergesidir. Karaman ve diğerlerine göre (2017)  müziğin matematik ile diğer 

bir bağlantısı da frekanslarda görülmektedir. Müzik genellikle rasgele seçilen seslerden değil de nota 

denilen belli frekanslardaki seslerin kullanımıyla yapılmalıdır. Nota vuruşlarındaki değerler ise her bir 

vuruşun değeri kendisinden önceki vuruşun yarısı kadardır. Birlik nota 4 vuruş, ikilik nota 2 vuruş, 

dörtlük nota bir vuruş şeklindedir (Karaman ve diğ., 2017). Yani nota ile vuruş sayıları arasında ters 

orantı söz konusudur. Notaların temeli ise matematik ve geometri alanında önemli katkıları bulunan 

bilim adamı Pisagor tarafından müziğin matematiksel ifadesi keşfedilerek atılmıştır (Çankaya, 2016). 

Pisagor sayıların oranları ile müzikal aralıkların ilişkisini ortaya çıkarmıştır (Gençdoğan, Güleryüz, 

Sırmacı & Gülbahçe, 2005). Pisagor demir üreten bir mağazanın önünden yürürken, çekiçlerin farklı 

sesler çıkardığını fark edince müzik aralıklarını çekiçlerin ağırlıkları ile matematiksel olarak 

ilişkilendirip (Papadopoulos, 2002) ilk nota sistemini bulmuştur (Bkz. Resim 2). Örneğin bir teli iki eş 

parçaya bölerek (½ sini alarak) aynı sesin incesini yani oktavı bulmuştur (Korhan-Nazlıben, 2004). 

Böylece telin uzunluğu ile müzikte çıkarılan seslerin arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır 

(Erdoğan, Eşmen & Fındık, 2015). Örneğin, do sesini çıkaran bir telin uzunluğunun 16/15’i si sesini 

oluştururken, 6/5’i la sesini, 4/3’ü sol sesini, 3/2’si fa sesini, 8/5’i mi sesini, 16/9’u ise re sesini 

oluşturduğu müzikteki armoni ile tam sayılar arasındaki ilişkinin göstergesidir. (Koçak, İşler & Atmaca, 

2014). Bu durum müzikte matematikten yararlanıldığının bariz göstergesidir. Fakat lisans eğitiminde 

müzik alanını tercih etmek isteyen birçok öğrenci müziğin matematik ile ilişkisi konusunda bilgi sahibi 

değildir. Bu çalışmada duygu ve düşünceleri sesle anlatma sanatı olan müziğin matematikten nasıl 

yararlandığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

Çalışmada özel durum (case study)  yöntemi kullanılmıştır. Özel durum çalışmaları bir durum hakkında 

ne, nasıl, niçin sorularını cevaplayabilmek için kullanılan çalışmalardır (Karasar,2012). Bu çalışmada 

da matematiğin müzik alanında nasıl kullanıldığı ayrıntılı bir biçimde incelendiğinden dolayı özel 

durum yöntemi uygun görülmüştür. 

 

3. Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu 1 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın örnekleminde amaçlı örneklem 

yöntemi seçilmiş olup, bu örnekleme çeşidi kapsamında kim ile çalışılacağı, öğretim elemanları ile 

yapılan görüşmeler ve doküman analiz sonrasında tespit edilmiştir.  
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4. Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakattan elde edilmiştir. 

Yapılan görüşmeler önce dijital ses kaydedici ile kayıt altına alınmış daha sonra yazıya dökülmüştür. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda müzik ile matematik arasında nasıl bir ilişki olduğuna, müzik 

alanında matematiğin ne amaçla ve nasıl kullanıldığına ilişkin sorulara yer verilmiştir. 

 

5. Veri Analizi 

Araştırmanın nitel olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel analizi yapılmıştır. 

Betimsel analizin amacı elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya 

sunmaktır(Çepni, 2014). Bu bağlamda katılımcı ile yapılan görüşmeden alıntılara doğrudan yer verilmiş 

ve bu alıntılar araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır.  

 

6. BULGULAR 

Çalışmanın bulgularına aşağıda yer verilmiştir. Çalışmanın katılımcısı müzik kelimesinin ilk harfi olan 

M kullanılarak ifade edilmiştir. 

 

6.1. Müzik Alanında Beste Yazma Amacıyla Matematik Nasıl Kullanılır? 

Beste yazarken matematikten nasıl yararlanıldığı katılımcı tarafından açıklanmıştır. 

Örnek Görüş (M): Her bir şarkıda bir formül var. Zaten o ritim kalıpları işte o şarkıların başında yazan 

hangi ritim kalıpları ile yazıldığı tamamen formüldür ve sen ölçüleri oluştururken o formülün dışına 

çıkmak gibi bir lüksün söz konusu değil böyle. Yani hem algılayış hem icra da direk matematik kendi 

mesleğimle alakalı kullanılıyor. (M) 

Bir sanat dalı olan müzikte beste yazarken matematiksel sembol ve formüllerin kullanıldığı 

görülmüştür. 

 

6.2. Müzik Alanında Nota Sayısı ve Nota Değeri Belirlemek Amacıyla Matematik Nasıl 

Kullanılır? 

Müzikte nota sayısı ve nota değerlerini hesaplamada matematiğin nasıl kullanıldığı katılımcı tarafından 

açıklanmıştır. 

Örnek Görüş 1 (M):Belirli sayıda ölçüden oluşan bir eserde işte o 1’lik notadan kaç tane 

kullanabileceğin, 2’lik notadan kaç tane kullanabileceğin, 16’lık notaları 4’ünü bir araya getirip 

mesela bir dörtlük nota ortaya çıkarıp, onu da icra ediş biçimini hepsini böyle matematiksel hesaplarla 

oluşturmak zorundasın. (M) 
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 Örnek Görüş2 (M):Notaların en başta değerlerinden bahsettik işte 1’lik, 2’lik, 4’lük, 8’lik, 16’lık 

notalardan bahsettik. Şöyle bir ok şemasının üzerinde gösterelim. Mesela diyoruz ki bunun tamamı 

örneğin işte ne diyelim bir 4’lük nota bu şemanın başından sonuna kadar geçen sürede okunur dedik. 

Bunu 2’ye bölüyoruz mesela kesirleri kullanıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Bunu 2’ye bölüyoruz bunun 

her bir yarısına birer tane sekizlik nota yerleştiriyoruz.  Bunun tamamını 4’e bölersek her birine 16 lık 

nota yerleştiriyoruz 16-16-16-16. Sürekli ½ sine bölüyoruz. Yani 4 ün ½ e bölümü 8, 8 in ½ ‘e bölümü 

16, 16’nın da ½ e bölümü 32 şeklinde devam ediyor. Seslerde ama ters orantı söz konusu yani süre 

kısaldıkça isim büyüyor. Tam bir ters orantı söz konusu. (M) 

Müzikte hangi notadan kaç tane kullanılacağının matematiksel hesaplarla belirlendiği ve sabit bir sürede 

okunacak nota sayısı ile nota değerlerinin birbiri ile ters orantılı olduğu görülmüştür. 

 

6.3. Müzik Alanında Eğitim Amacıyla Matematik Nasıl Kullanılır?  

Müzik alanında öğrenci eğitimi amacıyla matematikten nasıl yararlanıldığı katılımcı tarafından 

açıklanmıştır. 

Örnek Görüş (M): Örneğin melodika öğretiminde parmak numaraları var. Gerçi parmak numaraları 

bütün enstrümanlarda var. Ben şu an melodika üzerinden konuşuyorum. Aynı şekilde bu parmak 

numaraları ilk seviye enstrüman öğretiminde biz zaten enstrüman üzerinde belirli alıştırmalar yaptıktan 

sonra eserleri bu defa enstrümanlara entegre ediyoruz işte eserle birlikte öğretimi sağlıyoruz. Bu 

eserlerin üzerinde de parmak numaraları, her notanın üzerinde parmak numaraları yazar basit 

öğretimde ilk seviye de. Şimdi onun haricinde melodika da işte baş parmaktan başlamak üzere 1,2,3,4,5 

serçe parmağına kadar parmaklarımıza sayılar veriyoruz bu sayılarında tabi nota olarak karşılığı 

olmuş oluyor. İşte baş parmağımız Do, işaret parmağımız Re, orta parmağımız Mi, yüzük parmağımız 

Fa ve kuş parmağımız Sol olmuş oluyor. Şimdi örneğin Do-Mi-Sol-Mi-Do ezgisini öğretirken aynı 

zamanda 1-3-5-3-1 şeklinde bir örüntü olarak da çocuklara öğretmiş oluyoruz. (M) 

Müzik alanında öğrenci eğitiminde sayı örüntülerinden yararlanıldığı, notaların sayılarla 

ilişkilendirilerek öğrenmenin gerçekleştirildiği görülmüştür. 

 

6.4. Müzik Alanında Ritim Öğrenme Amacıyla Matematik Nasıl Kullanılır?  

Ritim öğrenme amacıyla matematikten nasıl yararlanıldığı katılımcı tarafından açıklanmıştır. 

Örnek Görüş (M): Her müzik eseri belirli bir ölçü, belirli bir ritim kalıbı ile yazılıyor. Bunu da biz 

matematiksel olarak ifade ediyoruz işte 3-4 lük, 4-4 lük, 7-8 lik, 9-8 lik vs vs diye. 9-8 lik bir eser 

öğreniyoruz veya öğretiyoruz. Burda matematiği ölçü içerisinde  2-2-3 veya 3-2-2 bu şekilde  ölçüyü 

oluşturabilmek için matematiği etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bizim kalıplarımız var. Bu kalıpların 

belirli el hareketleri var bu el hareketleri de örneğin 3-4 lük bir eseri öğretirken üçgen şeklinde bir 

şema çiziyoruz. Bu geometrik bir şekil. İşte o üçgenin her bir kısmına, her bir çentiğine belirli sayı da 

nota yerleştiriliyor. Bu şekilde işte bir ritim kalıbı okumuş oluyor. Örneğin işte 3-4 lük parça da ilk 

ölçüdeki notaların toplamı üçgenin içerisine sığmak zorunda.   La-Si-Do-Re-Mi-Re mesela La-Si Do-

Re Mi-Re bu sürekli farklı şekillerde işte buraya la gelmez Do gelir sonrasında Si gelir.  Müziğin 
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içeriğine eserin içeriğine bağlıdır. Sürekli bu üçgen parçanın başından sonuna, başından sonuna bu 

şekilde her ölçü de bu üçgeni çiziyorsun. Elinle de gösteriyorsun.  

Müzik alanında bireyleri yetiştirmek için ritim öğretmede örüntüler, geometrik şekiller ve matematiksel 

sembollerin kullanıldığı görülmüştür. 

 

6.5. Müzik Aleti Tasarlama Amacıyla Matematik Nasıl Kullanılır? 

Müzik aletlerinin üretimi aşamasında matematikten nasıl yararlanıldığı katılımcı tarafından 

açıklanmıştır. 

Örnek Görüş (M): Enstrümanların yapımında örneğin bir enstrümanın teknesi, kapağı. Tabi ben kendi 

enstrümanım olan bağlamayı direk örnek vereyim. İşte bağlamanın teknesinin hesaplanması, kapağının 

hesaplanması, kapağının genişiliğinin ve inceliğinin... İşte teknesinin, kapağının, sapının, sapının hem 

uzunluğu hem kalınlığı, vurgularının bunların oluşturulması ve sonrasında perdelerinin ayarının 

yapılmasında matematik kullanılıyor. Bağlamanın alt kısmı, gövde dediğimiz kısmı, teknesi yani kapağı 

ile arasındaki açı ilişkisi var. Teknesi bir parabol şeklinde bu parabol’ün sebebi de sesin tabi üstteki 

kapakla bir etkileşim içerisinde yankı usulü ile tellerden gelen sesin ordan belirli bir açı oluşturup o açı 

ile dışarıya çıkması ve duyulması. 

Müzik aleti tasarlamada matematiğin açılar konusundan yararlanıldığı, bağlamada istenilen sesin 

oluşumu için teknesinin parabol şeklinde olması gerektiği görülmüştür. 

 

6.6. Müzik Alanında Akord Ayarlama Amacıyla Matematik Nasıl Kullanılır? 

Örnek Görüş (M): Perde aralıklarında, ses kalınlıklarının ayarlanmasında her tarafta matematiği 

kullanıyoruz. Müzik aletlerinin ses tellerinin ayarlanmasında matematik kullanıldığı görüşü katılımcı 

tarafından ifade edilmiştir. 

 

7. SONUÇ 

Türkiye’de mevcut eğitim sisteminde öğrenciler matematiği yaşamdan bağımsız olarak ve diğer 

disiplinlerle ilişkilendirmeden öğrendikleri için “Neden bunu öğreniyoruz? Bu ne işimize yarayacak?” 

şeklindeki sorularla sık sık matematik öğrenme nedenlerini sorgulamaktadır (Didiş-Kabar, 2018). Bu 

çalışma birbirinden bağımsız olduğu düşünülen matematik ve müzik disiplinleri arasındaki ilişkiyi 

göstermeye çalışmıştır. Araştırmanın sonucunda nota sayısı ve nota değeri belirleme, beste yazma, 

öğrenci eğitimi, ritim öğrenme, müzik aleti tasarlama, akort ayarlama gibi amaçla müzikte 

matematikten yararlanıldığı görülmüştür. Matematik öğretmenlerinin derslerinde müziğe ve 

matematiğin müzik ile ilişkisine yer vermeleri, ilerde müzik alanında çalışma yapacak öğrencilerin 

matematiği nasıl kullanacakları konusunda farkındalık oluşturacağı dolayısıyla öğrencilerin derse olan 

ilgilerini artıracağı açıktır. 
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David Hume ve Bitişiklik Kuramı 

Üzerine İnceleme 

 

 

An Investigation on David Hume and Contiguity Theory 

Sultan DÖNMEZ* 

Ekin KAYNAK ILTAR1 

 

 

Öz 

İskoç Aydınlanması’nın en ünlü düşünürlerinden biri olan David Hume (1711-1776) empirizm temelli 

bilgi felsefesiyle ve “Nedensellik” fikriyle felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hume’un felsefesi 

ve epistemolojisi hakkında bilgi edindiğimiz önemli eserlerinden biri İnsan Yapısı Üzerine 

Deneme’sidir. Fakat bu eseri Hume’a göre beklenilen ilgiyi görmemiştir. Bunun üzerine eseri 

kısaltmaya gitmiş ve ortaya İnsan Anlığı Üzerine Araştırma adlı kitabını çıkartmıştır.  Hume’un 18. 

yüzyıl Aydınlanma ruhunu gerek metafiziğe karşı eleştirel tutumu gerekse bilimciliğiyle en iyi şekilde 

temsil ettiği ifade edilebilir. David Hume epistemoloji üzerine derin bir sorgulama yapmış, bilginin 

kaynağı ve sınırına ilişkin sistemli bir felsefe ortaya koymuştur. İnsan zihni ve düşüncelerin sınırı 

incelendiğinde birbirleriyle bağlantıları yokmuş gibi görünmektedir. David Hume bu sınırların varlığına 

vurgu yapacak çağrışım yasalarını öne sürmüştür. Bu bağlamda zihin, izlenimler sayesinde ulaştığı 

ideler arasında çeşitli bağlantı ilkelerine sahiptir. Hume bu yasalarla hem insan zihninin işleyişini, hem 

de deneysel sürecin yasalarını ortaya koymaya çalışmıştır.  

Bu çalışmada Hume’un İnsan Yapısı Üzerine Deneme adlı eseri ışığında, çağrışım yasalarından biri 

olan bitişiklik/yakınlık üzerine düşünceleri incelenecek ve nedensellik kuramı içerisindeki önemi ortaya 

konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: David Hume, Bitişiklik/Yakınlık, Nedensellik 
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Abstract 

David Hume (1711-1776), one of the most famous philosophers of the Scottish Enlightenment, has an 

important place in the history of philosophy with his empiricism-based knowledge philosophy and the 

idea of causality principle. One of the important work that we have obtained knowledge about his 

philosophy and epistemology, is his own work titled An Essay on Human Nature. However, this work 

did not draw the expected interest according to Hume. Then, he edited the work and published his book 

titled “A Treatise on Human Momentariness”. It can be rendered that Hume represented ideally 18th 

century Enlightenment spirit both with his critical attitude against metaphysics and with his scientism. 

David Hume made a deep inquiry about epistemology and proposed a systematic philosophy of the 

source and boundary of knowledge. When the boundaries of the human mind and thoughts are 

examined, it seems that they are not connected. David Hume suggested the laws of association that 

would emphasize the existence of these limits. In this context, the mind has various principles of 

connection between the ideas it reaches through impressions. Hume tried to present both the functioning 

of the human mind and the laws of the experimental process with these laws.  

In this study, Hume’s thoughts on contiguity/closeness which is one of the laws of association will be 

examined in the light of his work titled “An Essay on Human Nature” and their importance will be 

presented within the principle of causality.  

Keywords: David Hume, Contiguity/Closeness, Causality Principle. 

 

 

 

GİRİŞ 

David Hume Aydınlanma döneminde ve sonrasında kendisinden söz ettirmiş empirist bir 

düşünürdür. George Berkeley’in daha uçlarda olan empirizmini2 ve John Locke’un felsefi 

düşüncelerini daha tutarlı bir noktaya taşımıştır. Hume’un İnsan Yapısı Üzerine Deneme ve 

İnsan Anlığı Üzerine Araştırma gibi eserlerinden oldukça etkilenen Kant, kendi deyimiyle 

“dogmatik3 uykusundan” uyanmıştır (Russel, 2002: 229,230).  

Nedensellik fikrine getirdiği eleştiriyle bilinen Hume, bilim insanlarının fenomenleri gözlem 

altına alıp, ileriye ilişkin öngörü sağlayabilecek nedensel bilgiye dayalı açıklamalar getirmesini 

şaibeli bulmaktadır. Bu bağlamda David Hume’un epistemolojisi, bu nedenselliğe ilişkin 

geleneğin temel noktasını oluşturmakta ve yine nedenselliğe getirdiği eleştiriler, onu felsefe 

tarihinde önemli bir yere taşımaktadır (Rosenberg, 2015: 65). 

David Hume diğer yandan bilmenin sınırına ilişkin problem karşısında tecrübelerimizin 

oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir. Hume’a göre; tecrübe, temelinde bilginin sınırlarına 

                                                           
2 İrlandalı filozof Berkeley, empirizminin daha uçlarda olması sebebiyle kendisini “maddesiz idealizm” 

konumuna taşır [ Kolektif, 2011: 139]. 
3 Her türlü eleştirmenin dışında tutulan ve değişmez olduğu varsayılan kavram dogma(inak) [Hançerlioğlu, 2006: 

185]. 
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erişecek ve bu sayede ise ortaya çıkabilecek yanlış ve içi boş ifadelerin önüne geçebilecekti 

(Çıvgın, 2016: 371). Hem zihnimizin bilme sürecinde ne tür bir işleyişe sahip olduğunu ve 

sınırlarını, hem de bilmeye dair deneysel sürecin dayanaklarını açıklamaya girişmiştir. Hume 

felsefesini, bilginin konu aldığı tüm problemlere değinerek oluşturmuş, bilgiyi kapsamlı bir 

sorgulama sürecinden geçirmeyi kendine amaç haline getirmiştir. Zihnimizin işleyişini ve buna 

ilişkin ilkelerini anlamak için ilk olarak ideler ve izlenimler ayrımını ifade etmemiz 

gerekmektedir. 

 

İzlenimler ve İdeler 

Hume, bu ayrımı insanın zihnindeki algıları ortaya koyabilmek adına yapmıştır. Ona göre 

izlenim ve ideler arasında canlılık ve güçlülük dereceleri bakımından fark olmasına rağmen bu 

iki algı türü birbirlerine oldukça benzemektedir. En kısa anlatımıyla, idelerimiz 

izlenimlerimizin birer silik ve cansız kopyalarıdır. İzlenimlerimiz, Hume’a göre idelerden önce 

gelmekle birlikte oldukça diri ve güçlüdür (Hume, 2009: 17).  

Hume için duyumsadığımız şeyler zihnimizde zamanla silik bir hale bürünecek ideler 

oluşturmaktadır. Bu temelle düşündüğümüz zaman, herhangi bir meyveyi yememiş olan 

birinin, o meyvenin tadına dair izlenimi olmayacak ve bir ide oluşturamayacaktır (Hume, 2009: 

19).   

Baktığımız zaman görme engeli olan birinin renklere dair bir fikri olmayacaktır. Çünkü böyle 

bir kişinin renklere ilişkin bir izlenimi olmamıştır ve aynı zamanda idesine de sahip 

olamayacaktır. Edindiğimiz fikirler doğrudan elde ettiğimiz izlenimlere bağlılık 

göstermektedir (Hume, 2009: 17). 

David Hume daha sonra, zihnin çalışmasına dayanan bağlantıları ortaya çıkarmak adına basit 

ve kompleks ide ve izlenim ayrımını yapmaktadır. Bu ayrım hem ideler hem de izlenimler için 

yapılmıştır. Hume için insan zihninde oluşan basit bir ide, basit izlenimlerle birebir 

örtüşmektedir ve bunun analiz edilmesi kolay olacaktır. Basit ideler ve izlenimler kendi 

bünyelerinde ayrışma ya da bölünme kabul etmeyen algı türlerindendir. Fakat kompleks ideler 

ve izlenimler ayrılmaya müsait algı türlerindendir.  Kompleks idelerin ayrılmaya müsait yapısı 

birden fazla duyumla karşı karşıya kalmasıyla da ortaya çıkmaktadır. Hume bu yapıyla ilgili 

olarak elma örneğini vermiştir; elmaya ilişkin ide veya izlenimlerimiz basit algılar değildir. 

Renk, koku, tat gibi birçok bileşen nitelik bulunmaktadır ve bunlar birbirinden parçalanarak 

ayrılabilir. Bu örnek üzerinden baktığımız zaman bölünmeyi zihnimiz kolayca ayırt etmektedir 

(Hume, 2009: 17). 

Hume bahsettiğimiz kompleks ide ve izlenimlerle ilgili olarak daha ayrıntılı bir sorgulama içine 

girmektedir. Ona göre, her kompleks idenin basit idelerde olduğu gibi kendisine tıpa tıp denk 

düşen izlenimi bulunmamaktadır. Bu durumda açımızı değiştirip kompleks izlenimler 

tarafından baktığımızda ise bu izlenimlerin bazen birebir kopyalanamadığıyla karşı karşıya 

geliriz. Hume bu fikrini, hiç görmediği duvarları altın olan bir mekanı düşleyebilmesine karşın 
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gördüğü herhangi bir şehrin sokaklarını, caddelerini tam olarak düşünemediği örneğiyle 

taçlandırmaktadır (Hume, 2009: 18). 

İzlenim ve ideler algı bakımından ayrılmalarının yanı sıra kendi içlerinde de belirli ayrımlar 

içermektedirler. Bu ayrımlar bize bilginin ortaya çıkışı hakkında daha çok bilgi verecektir. 

Hume’un izlenimleri iç ve dış duyum olmak üzere ikiye ayırır: 

“Dış duyum izlenimleri, bilinmeyen nedenlerden dolayı ilk olarak ruhta ortaya çıkar. İç duyum 

izlenimleri ise büyük ölçüde tasarımlardan türetilir ve şu sırayı takip ederler: Bir izlenim 

öncelikle duyumlara çarpar ve sıcağı, soğuğu, susuzluğu, açlığı, bir çeşit zevki ya da acıyı 

algılamamızı sağlar. Zihin bu izlenimlerin, izlenimler kaybolduktan sonra zihinde kalan ve 

bizim tasarım diye adlandıracağımız bir suretini çıkarır. Zevk veya acı tasarımı ruha 

döndüğünde yeni yeni arzu ve tiksinti, ümit ve korku izlenimleri oluşturur; bunları da bu şekilde 

türedikleri için iç duyum izlenimleri olarak adlandırmak doğru olacaktır.”( Hume, 2009: 21) 

Oldukça güneşli bir günde yüzümüzde anlık acı hissi duyumsarız. Aradan zaman geçtiğinde ve 

bu tecrübemizi hatırladığımızda acı duyumu yerini bir tür memnuniyetsizlik duygusuna 

bırakacak ve kendimizi güneşten korumaya eğilim duymamıza sebep olacaktır ( Çıvgın, 2016: 

376-377). Bu örnek bahsettiğimiz iç duyumu daha da netleştirecektir. 

Hume izlenimle oluşabilen idelerin iki ayrı çeşidinden bahsetmektedir. Yine bunu idelerin bir 

tür derecelendirilmiş hali olarak düşünülebilir. Deneyim yoluyla elde ettiğimiz idelerin, 

izlenime yakın ölçüde diri ve kuvvetli haline hafıza; artık silikleşmiş haline ise imgelem adı 

verilmektedir. Hume’un hafıza diye adlandırdığı yeti, ilk olarak izlenimleri daha iyi resmeden 

ve geçmişi hatırladığımızda bunu daha tertipli bir şekilde ortaya çıkaran bir yapıya sahiptir. 

İmgelem ise artık kopyaladığı izlenimden uzaklaşarak daha soluk bir yapıdadır. Bu yeti 

kaynağından kopmuş olmakla birlikte hafıza yetimizde olduğu gibi düzen veya bir biçim 

aranması söz konusu değildir (Hume, 2009: 21,22). 

İmgelemin bu özgür yapısı ideler arasında değişimlerle çeşitli fantastik ideler meydana 

getirmesini mümkün kılmıştır. Örneğin; uçan atlar, mor koyunlar, ejderhalar vs. İşte tam olarak 

bu noktada izlenimlerin yalın ve kompleks olarak ayrılmalarının temeli ortaya çıkmaktadır. 

Hume için bu imgelemin fantezi kurabilme gücü, keyfi veya rastlantısal değildir. Kuşun 

uçabilmesini sağlayan kanatların atla bağdaştırılması, tesadüfi olmayan aksine bir düzenliliğin 

olduğunu gösteren işaretlerdir. Nitekim at, kanat ve uçmaya ilişkin izlenimlere sahip 

olduğumuz aşikardır.  İmgelem yetimizin özgürce hareket etmesi ideleri değiştirebilme ya da 

başka bir ideyle birleştirebilme özelliği bitişiklik ilkesine dayanmaktadır ve bu ilke aynı 

zamanda karmaşık ideleri de birbirine bağlamaktadır (Hume, 2009: 21,22). 

 

Çağrışım Yasaları ve Bitişiklik İlkesi 

Hume bazı fikirlerin bize rastlantısal gelse de belirli yasalara dayandığını ileri sürmektedir. 

Zihnin işleyişinde belirli bir düzenlilik bulunmaktadır. İdeler ya da fikirler birbirleri arasında 

çeşitli bağlantılara sahip bir prensip üzerinden ortaya çıkarlar. Bu şekilde hem insan zihninin 
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düşündüğümüz kadar özgür olmadığı hem de sınırlarının olduğunu ifade etmektedir. İnsan 

zihni bir makine gibi belirli çalışma, bağlantı ve çağrışım kurma prensiplerine farkında 

olmadan takılı kalmıştır. O halde ilkeler bilmemizin de sınırlarını gözler önüne serecektir 

(Hume, 1986: 32): 

“Türlü dilleri, hatta aralarında hiçbir bağlantı, hiçbir alış veriş olduğunu hatırımıza; bile 

getirmediklerimizi kıyaslayınca, görürüz ki en karmaşık fikirleri dile getiren kelimeler 

arasında sıkı bir yakınlık vardır: işte bu da, bu karmaşık fikirlerin içine aldığı basit fikirlerin 

kendi aralarında, etkisi bütün insanlık üzerinde kendini duyurmuş olan, evrensel bir prensiple 

bağlanmış olduklarının sağlam belgelemesidir” (Hume, 1986: 33) 

Hume, diğer yandan bahsettiğimiz ideler arasındaki düzeni sağlayan ilkelerin, ayrılmaz bir 

yapısı olduğunun düşünülmemesine dikkat çeker. Aksi halde hayal gücünün oluşturduğu 

idelerimiz yaratıcılıktan oldukça uzak kalacaktır. Bu ilkeler olmadığı takdirde idelerin 

birleşemeyeceği düşünmemelidir. Daha önce de bahsedildiği gibi imgelem veya hayal gücü 

ideleri özgür bir yapıdadır. Eğer bu idelerin ayrılmaz bağlantıları olsaydı özgür oluşlarından 

söz edemezdik. Bunun sonucu olarak, bahsedilen iki yeti arasında (hafıza ve imgelem) bir 

ayrım olmayacaktı ve imgelemin ise kendisine has özgür yapısından söz edemeyecektik 

(Hume, 2009: 21). 

İdelerin üç ayrı özelliğinden bahseden Hume, bunların çağrışım yaparak kendiliğinden diğer 

bir idenin ortaya çıkışını ifade eder. Bu özellikler; benzerlik, zaman ve mekanda yakınlık veya 

bitişiklik ve neden-sonuçtur. İlk olarak ideler döngüsel bir yapı halinde diğer idelerle etkileşime 

geçer ve burada aradığı özellik benzer olmasıdır. Yani insan zihni içerisinde ideler bir akış 

halindeyse imgeleme geçiş için kendisine benzer başka bir ideye kolayca akacak benzerlik 

bağını oluşturur. Duyuların, nesneleri düzenli bir şekilde değiştirebilmesi için onları 

bitişiklermiş gibi algılaması gerekmektedir. İmgelemse bu metodu kullanıp nesneleri ide haline 

getirirken zaman ve mekanda bir bitişiklik arama girişimindedir. Bir diğer ilke olan neden-

sonuç ilkesi ise Hume’a göre en etkili olandır. Bu üç ayrı ilke, bir idenin ortaya çıkmasından 

sonra doğal yolla başka bir ideye geçişini ya da aradaki çağrışımı sağlayan niteliktedir. Bu 

açıdan aralarında bir nizam ve birlik vardır (Hume, 2009: 22,23). 

Hume, bir portre gördüğünde insan zihninin bunun aslını düşünmeye meyilli oluşunu benzerlik 

ilkesiyle; bir yarayı gördüğümüzde onun neden olduğu acıya ilişkin düşünmeye başlamamızı 

neden-sonuç ilkesiyle; bir evin odalarının herhangi birinden söz edilirken, zihnin evin diğer 

odaları hakkında bir fikir oluşturduğunu, bunun üzerine bir soruşturma başlatmasını ise 

bitişiklik ilkesiyle açıklar (Hume, 1986: 33). 

“Bitişiklik ve benzerliğin etkisine gelince, diyebiliriz ki, eğer bitişik ve benzer nesne bu 

gerçeklikler dizgesi çerçevesinde ele alınırsa bu iki ilişkinin neden-sonuç ilişkisine yardım 

edeceği ve ilgili tasarımı imgeleme daha büyük bir güçle yerleştireceği konusunda hiçbir kuşku 

yoktur.” (Hume, 2009: 87) 
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Zaman ve mekanda bitişiklik ilkesi sadece olan durum ya da nesne hakkında konuşmak değil, 

ona yakın başka durumlar ya da nesneler hakkında da fikir oluşturmayı sağlamaktadır. Zihin 

bu prensiple henüz deneyimlenmemiş bir şey üzerine de ide oluşturmaktadır. 

David Hume bu ilkelerden en kapsamlısının neden-sonuç ilişkisi olduğunu ifade etmektedir. 

Hume’a göre iki ayrı ide arasında kurulan bu neden-sonuç ilişkisi sürekli aynı şekilde 

tekrarlanmasından ileri gelmektedir. Daha da açacak olursak; izlenimlerimiz zihne ide şeklinde 

kopyalanırken, iki ayrı ide arasında bir ardışıklık, bitişiklik varsa ve bu ilişki sürekli devam 

ediyorsa; insan zihninde bu nesneler arasında bir nedensellik fikri oluşmaktadır. Hume için 

nesneler dünyasında nedenselliğe ilişkin bir izlenim yoktur. Nedensellik ilkesi kopyalanan 

izlenimlerin idelerde yarattığı etkisiyle oluşmaktadır (Uğurlu, 2015: 74,75). 

Hume’a göre deneyim, doğası gereği ardışıklık ve bitişiklik ilişkisini gözler önüne sermektedir. 

Bir nesnenin varoluş örneğiyle sık sık karşılaşmamız ya da başka bir nesnenin parçalarının ona 

eşlik ettiğini deneyimlememizin bu iki ilişkiye dayanmaktadır. Örneğin, alev gördüğümüzde 

sıcak adı verilen his türünü duyumsarız. Zihnimiz benzer olan geçmiş olayların sürekli 

birlikteliğini hatırlamamızı sağlamaktadır. İnsan zihni ise bu durum karşısında bir neden-sonuç 

ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır (Hume, 2009: 70,71). 

Hume bilginin sınırı sorununu, derin bir şekilde ele alıp bilginin iki ayrı kategoriden birine 

girmesi gerektiğini ünlü “Hume Çatalı” ile ifade eder. Bunlar “fikir bağlantıları” ve “ olgu 

sorunları”dır. Bahsettiğimiz “fikir bağlantıları” cebir, aritmetik ve geometri gibi önermeleri 

kapsamaktadır. Bu tarz akıl yürütmeler Hume için kesinlik içermektedir. Bu önermeler duyular 

dünyasında bir açıklık veya kesinlik aramaktan uzak olup düşüncenin işleyişiyle ilgilidirler. 

Hume bunu şu örnekle açıklar (Hume, 1986: 35): 

“Hipotenüsün karesi öteki iki kenar karelerinin toplamına eşittir; işte bu geometrik öğeler 

arasındaki bağlantıyı belli eder. Şu: Üç kere beş otuzun yarısıdır önermesi de, bu sayılar 

arasında bir bağlantıyı ifade eder. Bu çeşitten önermeler, düşüncenin sadece işleyişiyle ve 

kâinat içinde var olabileni hesaba katmaksızın keşfedilebilir.” (Hume, 1986: 35) 

Hume’un bahsettiği diğer bir tür ise “olgu sorunları”dır. Bu alanda ortaya çıkan önermeler fikir 

bağlantılarına ilişkin önermelerde olduğu gibi kesinlik taşımazlar. Hume için “olgu sorunları” 

na ait bilgiler bize ne kadar kanıt sunsa da kesinlikleri söz konusu değildir. Bunun sebebi 

olguya dair önermelerin, tersinin düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu önermelerin tersini 

düşünmek herhangi bir çelişki içermemektedir (Hume, 1986: 35,36). İnsan zihni, olgusal bir 

durumun tersini kolaylıkla düşünebilmektedir. Hume bunu şu örnekle açıklar: 

“Şu halde, meselâ «Güneş yarın doğmayacaktır» şeklindeki bir önerme «doğacaktır» 

şeklindeki şu diğer olumlu önermeden daha az kavranabilir değildir ve daha fazla çelişme de 

içermez. Bu sebeple, bundan böyle bu önermenin yanlışlığını belgelemeye kalkışmamız, nafile 

yere olur. Eğer belgeleme yoluyla yanlış olsaydı, çelişmeyi içermiş olur ve zihin tarafından 

hiçbir zaman açık ve seçik surette idrak edilemezdi.” (Hume, 1986: 36) 
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Hume için olgu sorunlarına ilişkin önermeler neden-sonuç ilişkisine dayanmaktadır. Örneğin 

birine, arkadaşının herhangi bir ülkedeki yazlıkta olduğuna neden inandığı sorulduğunda, 

başka bir olguyu neden olarak sunacaktır. Yine bu bağlamda, ıssız adaya düşen bir adam orada 

bir cep telefonu bulduğunda, burada daha önce yaşamış insanların olduğu fikrine ulaşacaktır 

(Hume, 1986: 37,38). 

Buradan anlaşıldığı üzere nedensellik, bir nesnenin hareketinden, başka bir varlığın ondan önce 

geldiğini veya başka bir olayın onun arkasından geleceğini düşünmemizi sağlayan ilişkidir. 

Hume’a göre yaptığımız gözlemler karşısında bu bağlantıların değişmez olduğu görülmektedir. 

İnsan zihni, bu bağlantıları ayıran ya da birleştiren bir nedenin olduğu fikrine kapılmaktadır 

(Hume, 1986: 37-39). 

Hume’a göre imgelem ideleri özgür ve sınırlandırılamaz bir yapıya sahiptir. Karmaşık ideleri 

yalın hale getiren, onları düzenleyip birleştiren zihin yetisi yine imgelemdir. Bu nedenle 

imgelemin sınırlandırılmaması, insanda merak uyandıracak ve çeşitli kurgusal araştırma isteği 

verecektedir. Böylelikle imgelem ideleri bir düşünceden diğer düşünceyi ortaya çıkartacak, 

zaman ve mekanda yer alan fikirleri birleştirecektir (Altuner, 2009: 130,131). 

Hume için nedensellik fikri, nesneler arasındaki ilişkiden ortaya çıkmıştır. Bu ilişkilerden en 

önemlisi bitişiklik ilkesidir. Zaman ve mekanda tüm nesneler veya olaylar bitişiktir. 

Birbirlerinden uzak olan nesnelerde kendi aralarında çeşitli bağlantı zincirleri oluşturarak 

birbirlerine bağlanırlar. Diğer ilkeler ise zamansal öncelik ve sürekli birliktelik ilkeleridir. 

Hume’a göre neden her zaman sonuçtan önce gelmeli ve hafızaya sunulan izlenimlerin 

geçmişteki neden-sonuçların değişmez birliğine dayanmalıdır. Bu üç ilke bizi nedensellik 

fikrine çıkaracak ama tam anlamıyla da yeterli olmayacaktır. Bu ilkelerin yeterli olması 

durumunda ortaya nedensel olan ve nedensel olmayan ilişkiler çıkabilecek; bu durumda ise bir 

ayrıma gitmek zorunlu olacaktır. Bu ayrımı önleyecek en önemli nokta ise zorunlu bağlantı 

kavramıdır. Hume için zorunluluk idesini sağlayan şey bir karar vermedir. Birbirine benzeyen 

nesne veya olayla, sürekli karşı karşıya gelen insan zihni, bir nesneden onunla bitişik olan 

başka bir nesneye geçme kararlılığı içindedir (Hume, 2009: 113-120). 

“Bir nesneden her zaman ona eşlik edenin tasarımına geçme konusunda, alışkanlığın ürettiği 

yatkınlıktan başka, bu işle en ufak bir ilgisi olan hiçbir iç izlenim yoktur. Öyleyse zorunluluğun 

özü budur. Bütünü ele aldığımızda, zorunluluk zihinde olan bir şeydir, nesnelerde değil; ayrıca 

onun cisimlerdeki bir nitelik olarak görülen en uzak tasarımını oluşturmak bile bizim için 

olanaksızdır. Ya hiçbir zorunluluk tasarımımız yoktur ya da zorunluluk düşünme yetisinin, 

deneyimlenmiş birliklerine göre, nedenlerden sonuçlara ve sonuçlardan nedenlere geçmesini 

sağlayan belirlenimden başka bir şey değildir.” (Hume, 2009: 120) 

David Hume tam olarak bu zorunluluğun alışkanlıktan ileri geldiğini ifade etmektedir. 

Alışkanlık ilkesi, deneyimden çıkan yargılarımızın bir tür sonucudur (Hume, 2018: 42). Zihin 

belirli prensipler içerisinde işleyişiyle, zaman ve mekandaki durumları bitişik algılamasına ve 

bunların sürekliliğiyle neden-sonuç ilişkisinin zorunluğu gerçekliğine giderken; Hume bu 

gerçekliğin alışkanlıktan başka bir şey olmadığına vurgu yapmaktadır. 
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David Hume asıl olarak İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme adlı eserinde tümevarım sorununu 

derin anlamda sorgulamıştır. Deneye dayalı bir argümanın, tümevarımsal olarak ortaya çıkan 

sonucunun rasyonel olmayacağına yönelik eleştirisini sunmuştur. Hume için deneysel 

bilgimizin çoğu tümevarımsal yönteme dayanmaktadır ve bu bilgilerin mutlak bir doğruluk 

içermediğini ifade etmiştir. Diğer yandan deney dışı bilgiye karşı ılımlı bir şüpheciliğin 

temsilcisidir. Hume’a göre bilimsel birçok iddia alışkanlık ve inanç başka bir şey değildir 

(Karel ve Gordon, 2011: 52). 

 

SONUÇ 

Hume epistemolojisini empirizm üzerine kurmuştur. İnsan zihninin işleyişini, bilginin 

sınırlarını ve asıl olan bilgimizin kaynağına inmek üzere derin soruşturmalar yapmıştır. 

İzlenimlerden türetilen idelerimizin ve zihnin bu ideleri işleyiş prensibini çözmek adına 

araştırmalar yapmıştır. İdeleri ve izlenimleri kendi içinde basit ve karmaşık olarak iki ayrı 

başlıkta incelemiş; karmaşık ide ve izlenimlerin parçalanabilir yapısına vurgu yapmıştır. En 

nihayetinde nedensellik ilişkisiyle kendine ün katmış düşünürümüz, imgelem ve karmaşık 

ideleri daha net anlamamızı sağlayacak olan üç ayrı çağrışım ilkesinden söz etmiştir. 

Zihne alakasızca giren her düşünce ya da kurulan her fantezi ideleri aslında bu üç ayrı prensip 

sonucu oluşmaktadır. Hayal gücü her ne kadar sınırsız, dağınık ve özgür görünse dahi bu 

prensiplerle düzenli bir birlik içerisine girmektedir. Bu ilkeler; benzerlik, bitişiklik ve neden-

sonuç ilkeleridir. 

David Hume, her ne kadar nedensellik, ilkesiyle ün kazanmış olsa da zaman ve mekândaki 

algılayışlarımızın bitişik olması, bu fikri önemli bir noktaya taşımıştır. İnsan zihni nesneleri, 

nesnelere ilişkin durumları zaman ve mekan bakımından bitişik algılama eğilimindedir. Bu 

yönelim nedensellik fikrinin öne çıkmasının en değerli koşuludur. 

Yine baktığımız zaman Hume’un fantezi olarak nitelendirdiği ideler arasında bitişiklik 

ilkesinin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bununla ilişkili olarak “altın bir dağ” 

tasarımı, iki ayrı izlenimin yani “altın” ile “dağ” ın birleştirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır 

(Kaynak Iltar, 2018: 14). Hume’a göre bu prensip iki ayrı izlenimden, deneyimlenmemiş 

idelere geçişi mümkün kılmaktadır. Nedensellik ise bu ilkeleri kapsayan bir konumdadır. Daha 

açık bir dille ifade edecek olursak, zaman ve mekandaki olayları bitişik algılayan zihnimiz ve 

bunların sürekli ard arda gelişini zorunlu bir nedensellik fikriyle açıklamıştır. Bu nedenselliğin 

bir zorunlu bağlantı kurma ilişkisi olmadığını ifade ederek, bir alışkanlıktan ibaret olduğuna 

dikkat çekmiştir. Hume bilgiye ilişkin bu derin sorgulaması sonucu aslında derin bir tümevarım 

eleştirisi yapmıştır.  
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Kimya Öğretiminde İyi Örnekler: Atom 

ve Periyodik Sistem  
 

 

 

Good Examples in Chemistry Teaching: Atomic and Periodic System 

 

Ayşegül ASLAN1 

Suat ÜNAL2 

 

 

Öz 

Son zamanlarda eğitimle alanındaki çalışmalar incelendiğinde; yapılandırmacı yaklaşımın öğretmenler 

tarafından giderek daha fazla benimsendiği ve bununla birlikte farklı öğretim yöntem ve tekniklerine 

öğretim sürecinde daha fazla yerilmeye başlandığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kimya 

öğretmenlerinin “Atom ve Periyodik Sistem” ünitesini öğretirken kullandıkları kendilerine özgü 

stratejileri (benzetimler, akronimler, akrostişler, kodlamalar, anekdotlar, metaforlar vb.) belirlemektir. 

Ayrıca,  öğretmenlerin derslerinde çoğunlukla ne tür stratejiler kullandıkları da ortaya çıkarılacaktır. Bu 

araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Durum çalışması 

desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni seçilmiştir. Durum çalışmaları, ele alınan sınırlı olgu 

hakkında derinlemesine bilgi verebildiği için eğitim araştırmalarının doğasına da oldukça uygundur. 

Araştırmanın örneklemini farklı okul türlerinde görev yapan 17 öğretmen (10 kadın, 7 erkek) 

oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve beş sorudan oluşan “9. Sınıf 

Kimya Ünitelerine Yönelik Öğretim Stratejilerini Belirleme Formu” kullanılarak elde edilmiştir. 

Hazırlanan formdaki sorular kimya öğretim programındaki 9. Sınıf ünitelerine (Kimya Bilimi, Atom ve 

Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri, Doğa ve Kimya) yöneliktir. 

Veriler toplanırken öğretmenlere form verilerek yaklaşık bir ay içerisinde doldurmaları istenmiştir. Elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, farklı cevapları yansıtmak 

için öğretmenlerin formda belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Elde edilen bulgular, 

öğretmenlerin “Atom ve Periyodik Sistem” ünitesinde çoğunlukla analojilerden ve bellek destekleyici 

ipuçlarından (ilk harf yöntemleri) yararlandıklarını ortaya çıkarmıştır. Kullanılan analojilerin bir kısmı 

atom modellerine yönelikken diğerlerinin periyodik tabloda elementlerin sınıflandırılması ile ilgili 

olduğu görülmüştür. Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili olan örneklerin genellikle akrostiş ve 

akronim şeklinde oluşturulan kodlamalar olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan bu iyi 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, TÜRKİYE 

2 Prof. Dr., Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, TÜRKİYE 
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örneklerin özellikle öğretmenlik mesleğinin başında olan öğretmenlere fikir vereceği, atom ve periyodik 

sistem ünitesini öğrencilerine kavratmada onlara yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kimya öğretimi,  analoji, bellek destekleyici ipuçları 

 

 

 

Abstract 

When the recent studies in education are examined; it is seen that constructivist approach is adopted 

increasingly by the teachers and different teaching methods and techniques are used more frequently in 

the teaching process.  The aim of this study is to determine the specific strategies (analogies, acrostics, 

acronyms, codes, anecdotes, metaphors etc.) used by chemistry teachers in their classes when teaching 

the “Atomic and Periodic System” unit. In addition, it will be determined what kind of strategies teachers 

often use in their classes.  This research was conducted with case study which is one of the qualitative 

research designs. A holistic multiple case design was selected from the case study patterns. The case 

studies are well suited to the nature of educational research as they can provide in-depth information 

about the limited case being addressed. The sample of the study consisted of 17 teachers (10 females, 7 

males) worked in different school types. The data of the study was obtained by using “Teaching 

Strategies Form for the Teaching of 9th Grade Chemistry Units” which was developed by the researchers 

and consisted of five questions. The questions in the form are related to the 9th grade units which were 

“Science of Chemistry”, “Atomic and Periodic System”, “Interactions between Chemical Species”, 

“States of Matter” and “Nature and Chemistry”) in chemistry curriculum. While the data of the study 

was being collected, the teachers were asked to fill out the form within one month at most. The obtained 

data were analyzed using descriptive analysis method.  In addition, in order to reflect the different 

answers, direct quotations were made from the participant teachers’ expressions in the form. Findings 

revealed that teachers mostly used analogies and memory supporting clues (first letter methods) in the 

“Atomic and Periodic System” unit. Some of the analogies used were directed to atomic models, while 

others were related to the classification of elements in the periodic table. It is determined that the samples 

related to the classification of the elements are generally coded as acrostic and acronim. It is thought 

that these good examples that emerged as a result of the study will give an idea especially to the teachers 

who are at the beginning of the teaching profession and will help them to comprehend the atomic and 

periodic system unit to their students. 

Keywords: Chemistry teaching, analogy, memory supporting clue 
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1. GİRİŞ 

Kimya bilimi birçok soyut kavramla (fiziksel olarak var olmayan fikir ve düşüncelerle) doludur. Bu 

durum, kimyanın öğrenciler için anlaşılması zor bir disiplin olduğu anlamına gelmektedir. Öğrenciler 

tarafından anlaşılması zor ve sıkıcı olarak nitelendirilen kimya derslerine karşı öğrencilerin daha fazla 

ilgi duymalarını sağlamak ve fen derslerindeki kavramları onlar için daha kolay anlaşılır hale getirmek 

için öğretmenler tarafından birçok yöntem ve teknik işe koşulmaktadır. Farklı öğretim yöntem ve 

teknikleri ya da stratejiler, öğretmenlere kimya konularını daha iyi anlatabilme olanağı sağlarken, 

öğrencilerin de kimya kavramlarını daha kolay anlamalarında veya daha uzun süre hatırlamalarında 

etkili olmaktadır.  

Fen kavramlarının öğretilmesi sırasında öğretmenler tarafından çok çeşitli ve farklı öğretim stratejileri, 

yöntemler ya da teknikler kullanılabilir. Arıer Karaöz (2009) bu farklı öğretim yöntemlerini derslerde 

kullanılan informal teknikler olarak adlandırmaktadır. Bu tür teknikler özellikle fendeki bazı 

kavramların öğretiminde büyük kolaylıklar sağlarlar. Analojiler, atasözleri, hikâyeler ve oyunlar bu 

informal tekniklerden bazılarıdır.  

Soyut kavramların veya atom gibi gözlenemeyen varlıkların öğretilmesinde kullanılan etkili 

stratejilerden biri analojilerdir (Gülçiçek, Bağı ve Moğol, 2003). En basit tanımıyla analoji, bilindik 

olan ve olmayan iki bilgi alanı arasındaki karşılaştırmadır. Bilinen alan genel olarak analog alan olarak 

adlandırılır, öğrenilmesi gereken alan ise genellikle etki alanı olarak adlandırılır. Bir analojinin amacı, 

bilinen bir alandan daha az tanıdık olana bir ilişki sistemini aktarmaktır (Mason ve Sorzio, 1996). 

Analojiler, öğrencilerin günlük deneyimleriyle ilgili olabilecek somut kavramlar ile soyut kimya 

kavramlarını ilişkilendirerek daha kolay öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Etkili analojiler 

düşünmeyi netleştirebilir, öğrencilerin kavram yanılgılarını aşmalarını destekleyebilir ve onlara soyut 

kavramları görselleştirme imkânı sunabilir. Bununla birlikte analojiler dikkatli seçilmezse öğrenciyi 

yanlış yönlendirebilir veya kafasını karıştırabilir. Analojiler bazı bilimsel kavramların ortaya 

konulmasında ve anlaşılmasında tarihte bilim insanları tarafından da sıklıkla tercih edilmişlerdir. 

Örneğin; Thomson’un ‘Atom’ tarifinde ‘Üzümlü Kek’ analojisi ya da Rutherford’un ‘Atom’ 

tanımlamasında ‘Güneş Sistemi’ analojisi ‘Atom’ kavramının öğretimi kadar tarihsel süreçte 

anlaşılmasında da önemli rol oynamışlardır. Bu açıdan bilimsel kavramların öğretilmesinde analojilerin 

kullanımı önem kazanmaktadır.  

Fizik, kimya ve biyoloji gibi fen derslerindeki kavramların öğrenciler için soyut, anlaşılması zor ve 

karmaşık olması, bu konuların öğrencilere çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak öğretilmesini gerekli 

kılmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilerinin daha kolay anlamalarını sağlamak ve öğrendiklerinin daha 

kalıcı olmasını sağlamak amacıyla faydalandıkları öğretim stratejilerinden biri bellek destekleyicilerdir. 

Bellek destekleyiciler sayesinde öğretmenlerin bazı konuları veya kavramları öğretebilmek için 

harcadıkları zaman azalır ve ders zamanını verimli kullanmış olurlar. Okul öğrenmelerinde özellikle 

terimleri ve olguları (kim, ne zaman, nerede sorularına cevap veren bilgi türü) kodlamak üzere bellek 

destekleyici ipuçları geniş ölçüde kullanılmaktadır (Tay, 2004; Gage & Berliner, 1998; Senemoğlu, 

2009). Farklı türlerde bellek destekleyici ipuçları olarak kullanılan yöntemler vardır. Bunlar sırasıyla; 

1. Yerleşim (Loci) yöntemi 

2. Askı sözcük yöntemi 

3. Zincirleme yöntemi 

4. İlk harf yöntemleri 
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Yerleşim (Loci) yöntemi, belirli bir bilgiyi doğru sıra ile hatırlamaya yardım eder. Genel olarak sırayla 

hatırlanması gereken bilgilerin, iyi bilinen çevrenin fiziksel özellikleriyle ilişkilendirilerek akılda 

tutulması yöntemidir. Askı sözcük yöntemi, sırayla hatırlanması gereken kavramların, rakamlarla ses 

benzerliği olan sözcüklerle ilişkilendirilerek akılda tutulması işlemidir. Zincirleme (bağ) yöntemi, 

hatırlanması gereken kavramları kullanarak bir öykü veya ilginç bir metin oluşturmadır. İlk harf 

yöntemleri ise akronim ve akrostiş olmak üzere iki türlüdür. Akronim (kısaltma), hatırlanması gereken 

sözcüklerin ilk harflerinden anlamlı genellikle de bir kelime üretme yöntemidir. Başka bir deyişle 

akronim, birleşik isim ya da kelimenin baş harflerinden oluşturulan ve kısaltma anlamına gelen kelime 

demektir. Akrostiş, hatırlanması gereken kavramların ilk harflerinden bağlantılı bir cümle oluşturmadır. 

Anahtar sözcük (keyword) yöntemi, öğrenilmesi ve hatırlanması gereken sözcüklerin bilindik bir 

sözcükle eşleştirilmesidir. Bu yöntem bilgiyi doğru sıra ile hatırlamak için kullanılmaz, özellikle 

yabancı dildeki sözcüklerin öğrenilip hatırlanması amacı ile kullanılır. Ritim (kafiye) oluşturma 

yöntemi, hatırlanması gereken kavramların o kavramlarla kafiye oluşturan ya da ses benzerliği olan 

sözcüklerle ritimli bir şekilde eşleştirilmesidir (Higbee, 1996; Senemoğlu, 2009).  

Kimya öğretmenleri öğrencilerine konuları ya da kavramları onların aşina oldukları olaylarla veya 

nesnelerle ilişkilendirerek, çeşitli kodlamaları ve benzetmeleri kullanarak, akronim ve akrostişlerle veya 

genel olarak bellek destekleyiciler kullanarak sunabilirler ve böylece onların öğrenmelerini ve 

hatırlamalarını kolaylaştırabilirler. Öğretmenler öğrencilerinin yeni karşılaştıkları bilgileri, önceden iyi 

bildikleri yapılarla ilişkilendirmelerini sağlarlarsa, öğrenmelerini büyük ölçüde kolaylaştırmış olurlar 

(Senemoğlu, 2009). Bu nedenle öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri ve çoğuna göre zor konuları 

içeren kimya derslerinde bu tür stratejilerin öğretmenler tarafından kullanılması oldukça öğrencilerinin 

başarılarının ve anlama düzeylerinin artırılması, bilgilerin kalıcılığının sağlanması açısından büyük 

önem taşımaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin kimya öğretiminde kullandıkları iyi 

örnekleri tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, kimya öğretmenlerinin “Atom ve Periyodik Sistem” 

ünitesinin öğretiminde kullanmış oldukları kendilerine özgü stratejilerin (bellek destekleyici ipuçları, 

kodlamalar, akrostişler, anekdotlar,  vb.) neler olduğu araştırılmıştır.  

 

2. Yöntem 

 

Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Durum 

çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni seçilmiştir. Bu desene göre, her bir durum kendi 

içerisinde ele alınır ve daha sonra birbiriyle karşılaştırılır (Kaleli Yılmaz, 2019). Durum çalışmaları 

daha sonra ele alınan ve odaklanılan konu üzerinde yorumlamalar yapmak ve bunları dikkate alarak 

daha ileri adımlar atabilmek amacıyla kullanılabilecek zengin bir materyal arşivi olarak düşünülebilir 

(Cohen, Manion ve Morrison, 2000). Aynı zamanda, ele alınan sınırlı olgu hakkında derinlemesine bilgi 

verebilen durum çalışmaları, eğitim araştırmalarının doğasına da oldukça uygundur.  

 

2.1. Araştırmanın Katılımcıları  

 

Araştırmanın örneklemi Trabzon ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan ve mesleki deneyim yılları 3 ile 

32 yıl arasında değişen 10’u kadın ve 7’si erkek olmak üzere toplam 17 kimya öğretmeninden 

oluşmaktadır. Örneklemde farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenlere yer verilmiştir. Tablo 1’de 

çalışmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri verilmiştir. 

 



 

  

90 

 

 

Tablo 1. Öğretmenlerin demografik özellikleri 

 

 

ML: Meslek Lisesi, AL: Anadolu Lisesi, AİL: Anadolu İmam Hatip Lisesi, ÖL: Özel Lise, FL: Fen 

Lisesi 

 

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

 

Bu araştırmada, kimya öğretmenlerinin konuları anlatırken kendilerine özgü olarak geliştirdikleri ve 

kullandıkları stratejileri belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kimya Konularına 

Yönelik Strateji Belirleme Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu form kimya öğretim 

programında yer alan 9. sınıf ünitelerinin her birine yönelik birer soru olmak üzere toplam 5 açık uçlu 

sorudan oluşmaktadır. Her bir sorunun formatı aynı olup yalnızca üniteler farklılık göstermektedir. Veri 

toplama aşaması öncesinde öğretmenlerle görüşülerek çalışmanın amacından bahsedilmiş ve 

kendilerine formu doldurmaları için yeterince süre verilmiştir. Formu dolduran öğretmenlerden veriler 

alınarak veri toplama süreci tamamlanmıştır.  

 

2.3. Verilerin Analizi 

Kimya Konularına Yönelik Strateji Belirleme formundan elde edilen veriler her bir ünite için ayrı ayrı 

analiz edilmiştir.  Bu çalışmada “Atom ve Periyodik Sistem” ünitesine yönelik elde edilen bulgulara 

yer verilmiştir. Soruların her birine verilen yanıtlardan elde edilen verilerle tematik bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtmak için de belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar 

yapılmıştır. Alıntılar yapılırken de öğretmenlerin isimleri yerine kadın öğretmen 1 (Ö1K), erkek 

öğretmen 2 (Ö2E) şeklinde kısaltarak kodlama yapılmıştır. Öğretmenlerin sorulara verdiği yanıtlar 

Öğretmen kodu Okulu Mesleki Yılı Cinsiyet 

Ö1 AL 31 Kadın 

Ö2 AL 32 Erkek 

Ö3 AL 22 Erkek 

Ö4 AL 18 Erkek 

Ö5 AL 25 Erkek 

Ö6 AL 23 Kadın 

Ö7 ML 30 Erkek 

Ö8 ML 20 Kadın 

Ö9 ML 25 Kadın 

Ö10 AL 30 Erkek 

Ö11 AİL 30 Kadın 

Ö12 AL 31 Kadın 

Ö13 AL 27 Erkek 

Ö14 FL 3 Kadın 

Ö15 AL 5 Kadın 

Ö16 AİL 28 Kadın 

Ö17 AİL 9 Kadın 



 

  

91 

araştırmacılar ve bir alan uzmanı tarafından ayrı ayrı incelenerek kodlanmış ve gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. 

 

 

3. BULGULAR 

 

Bu bölümde öğretmenlerin formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlardan “Atom ve Periyodik Sistem” 

konusu ile ilgili bulgular sunulmuştur. Öğretmen cevapları belirli temalar altında kategorize edilmiştir. 

Öğretmen yanıtlarından yola çıkarak aşağıdaki tabloda yer alan kategoriler oluşturulmuştur: 

 

 

Tablo 2. Öğretmen Cevaplarından Elde Edilen Kategoriler 

 

Analoji örnekleri 

Atom modellerinin tarihsel gelişiminde Rutherford atom modelini bir stadyuma benzeterek 

anlatıyorum. Stadyumu atoma,  sahanın ortasına konulmuş bir topu ise çekirdeğe benzetiyorum. 

“Ö4E” 

 

 

  

 

Atomik yarıçapın periyodik cetveldeki değişimini külaha benzetiyorum (Külah yöntemi). Atom 

yarıçapı, periyodik tabloda sağdan sola doğru ve yukarıdan aşağıda doğru gidildikçe şekildeki 

külahlarda olduğu gibi artmaktadır “Ö6K”. 

Periyodik cetvel konusunu anlatırken periyodik cetveli bir siteye, içindeki s-p-d-f bloklarını apartman 

bloklarına, cetveldeki her bir grubu binaya/apartmana ve tüm elementleri de insanlara benzeterek 

anlatıyorum. “Ö15K”  

Öğrencilere atom modellerini anlatırken içinde ne olduğu bilinmeyen bir kutuyu, o dönemde bilim 

adamlarının atom diye uğraştıkları kavrama benzetiyorum. Buradan yola çıkarak atom modellerini 

anlatırım. “Ö13E” 

Kararlı ve kararsız atomları mutlu ve mutsuz insanlara benzetiyorum. Değerlik elektron kabuğu tam 

dolu olan atomları istedikleri her şeye sahip olan ve mutlu olan insanlara, değerlik elektron kabuğu 

tam dolu olmayan, eksiği olan atomları ise istedikleri her şeye sahip olamayan ve mutsuz olan 

insanlara benzetiyorum “Ö7E” 

Bohr atom modelinden Modern atom teorisine geçerken elektronların bulunma alanlarını tek şeritli 

yoldan otobana dönüştü şeklinde açıklıyorum. Yani Bohr’a göre yörüngedeydi elektronlar, bunu tek 

şeritli yola benzetiyorum. Modern atom teorisine göre elektron katmanları var, yani geniş hacimler, 

bunu da üç şeritli otobana benzetiyorum. Elektron üç şeritte de olabilir ama bilemiyoruz sadece 

bulunma olasılığını söylüyoruz diyorum. “Ö17K” 

Elementleri sınıflandırırken ve grupları açıklarken soygazları her şeyi elde etmiş insanlara 

benzetiyorum. Bu nedenle kimseye ihtiyaçları olmadığını, doğada atomik halde bulunduklarını 

söylüyorum. “Ö17K” 

Periyodik tabloda atom çapının yukarıdan aşağıya doğru artmasını, yaptığımız küçük bir kartopunu 

bir tepeden aşağı doğru yuvarladıkça büyümesine benzeterek açıklıyorum. “Ö17K” 
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Periyodik tabloda yukarıdan aşağı doğru gittikçe atom çapının artmasını, her alt periyota indikçe bir 

kat kıyafet giymeye benzeterek açıklıyorum. Atoma eklenen her yeni katmanı, bir kat kıyafete 

benzetiyorum. Kat kat kıyafet giydikçe de genişliğimizin yani çapımızın artacağını söylüyorum. 

“Ö15K” 

Elektron ilgisini konser alanının büyüklüğüne bağlı olarak konser veren kişiyi görebilme düzeylerine 

benzetiyorum. Küçük bir konser alanında konser veren kişiyi herkes görebilir. Ama daha geniş bir 

konser alanında herkes konser veren kişiyi ya da grubu çok da iyi göremeyebilir. Uzaktan izlemek 

zorunda kalır.  Yani çap küçükse, elektronlar çekirdek tarafından daha iyi çekilir. “Ö16K” 

 

Drama faaliyetleri 

Geçmişten günümüze atom modellerini anlatırken her öğrenciyi bir bilim adamıymış gibi düşünüp 

görevlendiririm. Her biri kendi modellerini açıklar ve karşılıklı olarak atom modellerinin 

eksikliklerini ve özelliklerini sınıfın önünde tartışırlar. “Ö14K” 

 

Bellek destekleyici ipuçları 

Elementlerin sınıflandırılmasında ametalleri şifreleme olarak; (7A)-Flor klorun burnunu ısırıp attı. 

(6A) O seni seviyor (5A) Ne paksın canım hocam. “Ö4E” 

Periyodik özellikler iyonlaşma enerjisindeki değişim 5A ve 6A, 2A ile 3A değişimi; 3 aşağı-5 yukarı 

kuralı şeklinde bir kodlama yapıyorum. “Ö4E” 

İyonlaşma enerjilerini öğretirken periyottaki değişimi kavratmada “üç aşağı, beş yukarı” ile 3A, 2A 

yer değiştirmesi, 5A ve 6A yer değiştirmesini kodlatırım. “Ö1K” 

İzotop-Proton sayısı aynı, İzoton-Nötron sayısı aynı şeklinde kodluyorum. “Ö6K” 

Ametaller, 1A, 2A, 7A, 8A grubu elementlerinin isimleri ve sembollerini öğretirken tekerlemelerden 

faydalanıyorum. Ametalleri, Hacı Ninenin Oğlu Fahrettin Calorifer Borusunda Isınırken Parmağını 

Sıkıştırdı şeklinde kodluyorum. “Ö3E” 

Atom modelleri işlenirken kronolojik sıra ile ilgili olarak DE TRABZONUM ifadesini kullanırım 

(Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Modern). “Ö2E” 

 

 

Öğretmen cevapları incelendiğinde, öğretmenlerin “Atom ve Periyodik Sistem” konusunu işlerken 

genellikle analojilerden yararlandıkları dikkat çekmektedir. Analojilerin yanı sıra bellek destekleyici 

ipuçlarından da yardım alarak konu anlatımını gerçekleştirmektedirler. Hem analojilerden hem de 

bellek destekleyici ipuçlarından aynı anda faydalanan öğretmenler de bulunmaktadır (Ö4E ve Ö6K). 

Öğretmenlerin çoğu analojileri sözlü sunmayı tercih ederken yalnız bir öğretmen (Ö6K) hem sözlü 

olarak hem de şekil kullanarak analojiyi öğrencilerine sunmuştur. Ayrıca öğretmenler kaynak ile hedef 

arasındaki ilişkiyi genellikle soyuttan somuta şeklinde kurmuşlardır. Öğretmenlerin kullandıkları 

analojilerin genellikle öğrencilerin ilgisini çekme ve konuyu açıklığa kavuşturma amacı taşıdığı 

görülmektedir. Kullanılan analojilerin konunun başında, ortasında ya da sonunda sunulduğuna dair 

herhangi bir veri kaynağı olmadığı için bu duruma yönelik veri bulunmamaktadır. Benzer şekilde, 

öğretmenlerin kullandıkları bu analojilerde analog ve kaynak arasındaki benzerlik ve farklılıkları da 

öğrencileriyle tartışıp tartışmadıkları, kullandıkları analojilerin sınırlılıklarından bahsedip 

bahsetmedikleri de belli değildir. Atom ve periyodik sistem konusunun öğrencilere sunulmasında bellek 

destekleyici ipuçlarının da öğretmenler tarafından sıkça kullanıldığı görülmektedir (Tablo 2). Bunların 

tümü ilk harf yöntemleri içerisinde yer almaktadır. Çoğunlukla ilk harf yöntemlerinden akronim ve 
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akrostiş oluşturma teknikleri öğretmenler tarafından tercih edilmiştir. Analojiler ve bellek destekleyici 

ipuçlarından farklı olarak yalnız bir öğretmenin (Ö14K) atom ve periyodik sistem konusunu anlatırken 

drama faaliyetlerinden de yararlandığı belirlenmiştir.  

 

  

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Kimya öğretmenlerinin “Atom ve Periyodik Sistem” ünitesine yönelik kullanmış oldukları stratejilerin 

(bellek destekleyici ipuçları, anektod aktarma, vb.) neler olduğunun araştırıldığı bu çalışmada 

öğretmenlerin sıklıkla analojilerden ve bellek destekleyici ipuçlarından yararlandıkları belirlenmiştir.  

Carlson, Buskıst ve Martin (2000) yapmış oldukları çalışmada bellek destekleyici zincirleme 

yönteminin hatırlama düzeyine olan etkisini araştırmışlardır. Belirli bir süre geçtikten sonra bellek 

destekleyici ipuçlarından faydalanan grubun kelimeleri hatırlama düzeyinin diğer gruba göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada,  öğretmenlerin akronyumlardan kişileri, formülleri, 

elementleri, kavramları öğretirken yararlandıkları görülmüştür. Bu tür bilgi yapılarını öğrenmede 

anlamsal çağrışım yoluna gitmek ve akronyumları kullanmak faydalı olmuştur (Senemoğlu, 2009). 

Üretilen akronyum kadar nasıl ortaya çıktığı da önemlidir. Çünkü bilgi gerçek yaşamla ne derecede 

ilişkili ve anlamlı olursa o bilgiyi geri getirmek de o derece kolaylaşacaktır (Demirel, 2008; Mastropieri 

ve Scruggs, 1998). Çalışmada görülmüştür ki öğretmenlerin kullanmış oldukları akronyumların büyük 

çoğunluğu ilk harfi kodlama şeklindedir. Bu durum bilgiyi sadece ilk harfleri şifrelendirerek 

anlamlandırmaya çalışmak açısından zordur. Onu gerçek anlamına yakın bir kodlama haline getirmek 

gerekmektedir. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, kimya öğretiminde analojilerin 

kullanılmasının öğretmenler tarafından tercih edilen bir yöntem olduğu görülmüştür. Bu yöntemin 

öğrencilerin kavramsal değişimine, derste öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılmasına olan olumlu 

etkisine yönelik literatürde de benzer çalışmalar yer almaktadır. Şenpolat ve Seven (2006), derste 

analojilerin kullanılmasıyla öğrencilerin akademik başarılarında, derse karşı tutumlarında ve 

kavramların öğrenilmesinde artış olduğunu ifade etmişlerdir. Güler (2007), çalışmasında analoji 

kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığını ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığı bakımından 

pozitif etki gösterdiğini fakat tutumları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirtmiştir. Özcan 

(2019), yapmış olduğu yüksek lisans tezi çalışmasında öğretmen ve öğretmen adaylarının fen 

öğretiminde kullanılan analojilerin öğrenciler üzerinde pozitif etkileri olduğunu düşündüklerini tespit 

etmiştir.  

 

 

5. ÖNERİLER 

 

Yapılan çalışma sonuçlarına dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir:  

1. Çalışma sonucunda tespit edilen stratejilerin, öğrencilerin öğrenme stratejileri ile uyum gösterip 

göstermediğini belirlemeye yönelik daha ileri çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalarda öğretmenlerin 

kullandıkları öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleriyle, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencilerinin 

öğrenme stratejileri arasındaki uyuma bakılabilir.  

2. Bu çalışmada öğretmenlerin analojileri kullanırken nasıl davrandıkları belirlenememiştir. 

Öğretmenlerin kullandıkları analojilerin sahip oldukları sınırlılıklardan, yansıttıkları gerçekle benzeyen 

ve benzemeyen yönlerinden sınıflarında bahsedip bahsetmedikleri anketlere verdikleri cevaplardan 
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anlaşılamamıştır. Bu nedenle öğretmenlerin pratikte analojileri sınıfta nasıl kullandıkları ve nelere 

dikkat ettikleri, ünitenin öğretimi boyunca yapılan öğretmen gözlemleriyle belirlenebilir.  

3. Bu çalışmada kimya öğretmenlerinin öğrencilerinin konuları daha iyi kavraması ve unutmaması 

için kullandıkları çeşitli stratejiler tanıtılmıştır. Kimya dersinin tüm konuları ile ilgili olarak 

öğretmenlerin kullandıkları farklı stratejiler belirlenebilir, bu stratejiler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ya 

da tüm öğretmenlere hitap eden çeşitli platformlarda öğretmenlerle paylaşılabilir. Bu sayede konuların 

öğretimine yönelik iyi örneklerin tüm öğretmenler tarafından kullanılması sağlanabilir.  
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Revisit Chomsky’s Language and 
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Abstract 

As the title suggests above, this work is an intellectual effort to contribute an article into the world of 

Islamic literature by borrowing a Western idea. There are two names mentioned in the title. One is 

Noam Chomsky, an American linguist, philosopher and political commentator; and the other is Syed 

Naquib Al-Attas, a Malaysian philosopher and a giant Muslim Malay intellectual. Chomsky is known 

for his Anarchism principle in politics, and this reflects much in his scientific approach too. Like his 

anarchism, he would question what justifies a certain scientific conclusion. In other words, science to 

him is to ask the question “why?”. One of Syed Naquib Al-Attas’ major contribution is the “Islamization 

of Knowledge” a term coined by him in the 1970’s. The importance of that idea is, as according to Al-

Attas, knowledge is neutral and human is the interpreter. For this reason, a world view is important as 

the base for scientific and knowledge development, in a sense, a worldview provides the limits that 

brings meanings into their scientific framework. Without ‘limit’ science and philosophy could not 

achieve their purpose, a common agreement between Chomsky and Al-Attas. Islam has its own world-

view. In this paper, we will divide it into three parts. First part is to look at Al-Attas’ “Islamization of 

Knowledge’. Second part we will discuss Chomsky’s essay, Language and Freedom. The third part, 

we will perform the Islamization process on the idea presented in Chomsky’s essay.      

Keywords: Chomsky, Al-Attas, Islamization, epistemology, language, politics, anarchism, freedom, 

human nature 
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INTRODUCTION 

There are two names mentioned in the title above. Each are known for their worldview. In this essay, 

through the worldview of Islam as espoused by Al-Attas, I will conclude how Muslims should 

understand the essay by Chomsky entitled "Language and Freedom" from the Muslim perspective.  

In discussing "language and freedom" Chomsky was initially intrigued by the conjunction.2 He begun 

by discussing the idea of freedom as found in classical Western resources. He concluded that "freedom" 

belongs to human nature - politically and intellectually. It is privilege that belongs to humans alone, 

setting them apart from the rest of the animal kingdom. This unique attribute, if it to be understood 

further, must be connected to the study of human nature - and the best study on the human nature is the 

study of language.   

Chomsky as a political scientist belongs to the anarchism school of thought. His brand of anarchism 

suggests that, if the state breach the trust given by the people, the people has the right to dismantle the 

system from bottom to up.3 It is a political movement which the people holds the government into 

account. If the government or state denies the citizens the right to move, it is considered as a political 

oppression. This of course has to do with freedom. But what we really mean here, as we acknowledge 

that not everybody is rational to their best ability, the highest political oppression would be, in a subtle 

way, is the oppression of intellectual freedom. It is an interest for an oppressive government or state to 

ensure their citizens are not that creative, so there won't be any rebellions against them when they do 

wrong.  

Now, how this system would work, Chomsky visited the economy structure of the state. It is argued 

that, capitalism system could make this oppression possible. It is the interest for the capitalists that the 

workers to be more "robotic" than human. The exploitation of workers has been, as Marx observed, the 

interest of an immoral capitalist. To degrade humans to "robots" is a political oppression that 

denies  freedom. Another element to support the oppressive system (made possible by immoral people) 

is through the education system. To make education expensive and not encouraging creative thinking 

(which is through the medium of language), the oppressive state aims to produce citizens that are 

submissive (against their natural will) that won't be intellectually and politically rebel against them 

when the state "robbing their rights away in daylight". Hence it is through the exercise of language 

(which subsequently lead to action) freely, that humans enjoy true political freedom.  

Language for Chomsky is not mechanical. His opinion on language rejects Behaviourism as derived 

from Darwinism, and the assumption that language is an extra-human thing. He insists that language is 

biologically innate, yet too complex for evolution. “What language is?”, for Chomsky, is a question that 

explores the human mind and subsequently reflects the study of human nature. Like his predecessor, 

the German linguist and philosopher, Humboldt, Chomsky concluded that language is thought.4 But it 

                                                           
2 See the Chapter “Language and Freedom” as found in The Essential Chomsky edited by Anthony Arnove. See 

the list below for book details.  
3 Noam Chomsky (2016) What Kind of Creatures Are We?, Columbia University Press: New York, Kindle E-

book edition, pg.63, location 1103/3555 
4 Carlos Garcia (Nov 5, 2019) Noam Chomsky - Language is a tool for thought (Full Interview), Online video 

uploaded on Yotube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=eF7W-8gCf6Y (Access date: 20/11/2019) 
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is not necessary that thought is language on literal level. As an example given by him in an interview5, 

when we are thinking of an alternative road to reach a destination, we don’t use language to explain it 

to our selves in details. In fact, linguists concluded (with the contribution by Chomsky) that language 

works through a minimal computation process.6 We won’t go in details here but for our sake, sentences 

in language, internally merged to form a new sentence by minimizing the jargon and words of the 

sentences. It is a complex process that language does not work like bricks stack on each other. What’s 

more for puzzling for linguists, for Chomsky at least, is that the computational of language does not 

work in a linear way.7 We can see this how a syntax of a language works. Furthermore, different 

languages have different syntax. Despite this, humans able to learn different languages. This reflects, 

as Chomsky gave in a recent interview, internally the thought is like a single entity, but expressed in 

different shapes and structures, externally, when it is conveyed as a language.8  

From the political point of view, our estimation of Chomsky’ moral thought is not that different than 

the religious one, which is known as the “Golden Rule” (of ethics). For examples, “treat your neighbour 

how you want to be treated” and “love for your brother what you love for yourself” are quotes attributed 

to Jesus Christ and Prophet Muhammad respectively. In Judaism, Hindusim, and Buddhism too, similar 

maxims are found. In many of his political writings, Chomsky’s worldview of criticism can be 

summarized as “we should apply to ourselves the same standards we apply to others - in fact, more 

stringent ones”, a notion that Chomsky calls as moral truism.9  

With this core principle, as it is applied within society, anarchism is possible. People in society live 

with each other by being responsible to the self and each other. A more accurate term for this political 

social arrangement would be libertarian socialism. Of course, this remains an idea, but it is relevant to 

our understanding of political theory as in the next point. Referring to classical political writers like 

Locke, a government is established when the people, reach a consensus for an authority to guard their 

liberty and properties. It is a shift from “state of nature” to “social contract”. In other words, it mirrors 

the shift from “anarchism” to “state society”. The ideal, or the tenet of the social contract is to protect 

the properties and liberty of the people. Language belongs to that category.  

Chomsky pointed out that, freedom as articulated by Humboldt, is exclusively belongs to human and 

not other animals. Animals act according to their instinct, nonetheless, humans has the freedom to act 

against the instinct. Furthermore, as Chomsky continued, according to Descartes, the human mind is 

distinctively different than the animal. Descartes argues that, that animals are purely “mechanical” and 

this attribute could not be applied to humans. The reason is the human mind itself, able to penetrate 

through sense perceptions and complicated abstract concepts. Chomsky is a Cartesian linguist. With 

this view, he concluded that “language” itself what sets human apart from animals.10  

                                                           
5 I failed to relocate the link to the video that I have seen on Youtube. Nonetheless, the argument follow through 

in this text and in conformity with Chomsky’s thoughts.  
6 Chomsky, What Kind of Creatures Are We?, pg.10, location 417/3555 

 
7 Ibid. 
8 Carlos Garcia (Nov 5, 2019) Noam Chomsky - Language is a tool for thought (Full Interview), Online video 

uploaded on Yotube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=eF7W-8gCf6Y (Access date: 20/11/2019) 
9 Noam Chomsky (2015) Masters of Mankind: Essays and Lectures 1969-2014, Penguin, Kindle E-book version 

pg. 108, location 1697/2796 
10 See Language and Freedom 
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As language is the window to the human mind, it shows that the freedom of the human mind is 

creativity. Language is a set of limited data with infinite uses. Therefore for Chomsky, the purpose of 

education is to cultivate creativity - not to oppress it. To understand this further, we have to know the 

relationship between Capitalism and Democracy. According to Chomsky, Capitalism does not go 

‘hand-in-hand’ with Democracy. This view seem radical to us, but I suppose, an extreme view is needed 

to allow us to see a pattern in a very abstract thought. 

Under the effect of Democracy, the majority of the mass can vote to gain the wealth of the few, which 

is acute due to Capitalism. Hence, to some, this is a major concern. Chomsky observed that, two thinkers 

already provided solution, but in two different approaches. Ancient philosopher, Aristotle argued that, 

to solve that problem is by reducing the gap of wealth, which Chomsky felt that in modern sense is the 

welfare system. Another thinker, James Madison, one of the founding fathers of America and the 4th 

President, and the Father of the Constitution, suggested the way to resolve this problem, which is to 

protect the wealth of the minority is to reduce Democracy.11         

In other words, when Capitalists ought to undermine Democracy a key item that they deny is creativity 

of the human mind through the mean of education. The reason is to produce labour workers - being 

more robotic than being human, willing to work with low pay, and not to oppose the ‘robbers’. To be 

less creative reflects man not able to use his language in higher potential hence denying his own liberty 

- a denial of freedom.     

I have briefly sketched, the idea behind Chomsky's essay with support from other Chomsky related 

resources. Now I will turn to Islam, and through some written works by Al-Attas, especially found in 

his book, Islam and Secularism, I shall conclude how language and freedom are placed in the worldview 

of Islam.  

"Language reflects ontology" wrote Al-Attas.12 Like Al-Ghazali, he emphasised the importance of using 

language correctly, as language is the tool to correct the corruption of knowledge that engulfs the 

Muslim minds. The corruption happened due to the foreign words with foreign ideas (through 

colonialism particularly) corrupted the Muslim languages, subsequently the Muslim minds too. The 

Islamization of knowledge as espoused by Al-Attas begun with dissolution of foreign elements from 

knowledge and infuse it with Islamic elements.13 Knowledge, according to Al-Attas, is not neutral - it 

is shaped or coloured by the prism of a worldview.14 Therefore, to do the Islamization, knowledge as 

derived from West and Islam must made to be known to the Muslim minds. His book, Islam and 

Secularism, is the main reference for this.   

Now the difference between the West and Islam, for the sake of our purpose here, is the use of "rational 

faculty". The West, chiefly after Descartes onward, has limited rationality only to the mind. They do 

not deny intuition, like Kant, however they denied nature as the Open Book for contemplation.15 In 

other words, Cartesian dualism holds idealism as the sole authority in their epistemology. There are 

                                                           
11 Chomsky, What Kind of Creatures Are We?, pg.76-79, location 1274/3555 - 1318/3555 
12 Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1995) Prolegomena To The Metaphysics of Islam: An Exposition Of The Fundamental 

Elements of The Worldview of Islam, ISTAC: Kuala Lumpur, pg. 20 

13 Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1993) Islam and Secularism, ISTAC: Kuala Lumpur, pg. 162-163 

14 Ibid. pg 133 
15 Ibid. pg. 33-38 
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many merits to this (like justifying language is innate) but Islam does not  wholly agree with it. Islam 

instead emphasizes, like the Quran, nature is an open Book.16 The Quran does not hold the human mind 

as the sole authority. Instead, Revelation and Tradition hold the highest authority with the human mind 

interprets them accordingly. 

Language, in Islam is very important. Before men were put on earth, it was with language (speech) they 

sealed covenant with God that He is the Lord. To full fill God's intention in creation, men were made 

to be forgetful but guidances through Revelations and Prophets are sent to guide men back to the 

covenant. Again, through language. Men, when they are returning to the covenant, live in a submission 

known as religion (din).17  

In the returning to the covenant, it reflects much the education system in Islam. According to Al-Attas, 

the purpose of education in Islam, unlike that of the Secular West, is to produce a good man, not a good 

citizen, for a good man is necessarily a good citizen but a good citizen is not necessarily a good man.18 

There are two type of knowledge, one which is known as Fardu Ain and the other is Fardu Kifayah.19 

The former concerns with metaphysical aspects of Islam; the spirituality and the ethics, whereas the 

latter concerns with the human’s role and responsibility in society. The former is compulsory for each 

individual Muslims as it concerns with Reality and Truth, but the latter is not, as it is concerns with 

individual’s role in society, which is not universal. However, the latter is compulsory when needed for 

self improvement or for the society.    

In the Islamization process as espoused by Al-Attas, there are seven keywords which their proper 

meaning must be understood to project the worldview of Islam in education. The seven key words are 

the concepts of; religion, man, justice, knowledge, wisdom, actions, and university.20 From these seven 

concepts, other ideas as spoken in the human language will fall into their right places, such as hereafter, 

ethics, happiness, existence, heaven, hell, sin, Revealed Law, prophethood, sainthood, jurisprudence, 

prayer and so on.   

Freedom in Islam is to choose the good over the evil.21 To choose the good over evil presuppose 

knowledge; if not how can the good be recognized? Therefore, freedom in Islam is to choose the good 

as projected in the worldview of Islam. Hence, going back to “language reflects ontology” a free Muslim 

is a Muslim who use his or her language, with the keys ideas in their right uses and places. As knowledge 

in Islam is not separable from action, the actions of a Muslim as according to the worldview, which he 

or she understood properly as his or her language is correct in that respect, truly lives in freedom. 

Therefore, Al-Attas pointed out that, although Muslims live as a society as if the social contract is 

imposed on them, in reality, each true Muslims lives with their lives in submission to God and His 

Prophet.22  

                                                           
16 Ibid. pg. 38-41 
17 Ibid. pg. 51-71 
18 Ibid. pg. 84 
19 Ibid. 
20 Ibid. pg. 160 
21 Al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam, pg. 33 
22 Al-Attas, Islam and Secularism,pg. 74-75 
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To conclude this essay, we shall an attempt to answer this question “Should the Muslims reject 

Chomsky’s thesis and in what sense?”Our answer answer to the question is “no” but further elaborations 

is needed to know why it is so and in what sense? 

First of all, of course the Muslims do not accept Chomsky’s assumption of the origin of language. As 

an atheist who rejects Darwinism, Chomsky concluded that most least possible explanation of the origin 

of language when there is an accidental mutation occurred in the homosapien. The mutation caused that 

being to think. When the gene is passed to the children, it is possibly that the first language ever spoken 

was when these two beings communicate with each other.23 Of course, Chomsky belonged to Western 

analytic tradition, reduced science for the purpose of investigation. Nonetheless, like the rest of analytic 

philosophers they concluded that , despite reductionism, physicalism do not provide a satisfied answer, 

as the hard problem24 resist to cease. But for the Muslims who know, this is not a problem for them. 

The reason is their understanding of existence as projected by Islamic worldview. It is not limited to 

faith as Kierkegaard would suggest, but more so, through reason and intuition with the aid of Revelation. 

In his Fihi Mafihi, Rumi commented on one of his own poetic verse as found in the Mathnawi. Rumi 

was asked to comment on what he meant when he said “you are that very thought, my brother: Those 

bones and nerves are something other”. By referring to the definition of man given by philosophers, 

Rumi expounded on what is meant by that ”man is a rational animal”. In the translated version that is 

available to me, Rumi pointed out that the rational aspect as shown by Aristotle is defined through the 

use of language. Language is the medium for the power of speech. Al-Attas pointed out that, the rational 

soul which in Quranic Arabic term is defined as nafs al-natiq. The word natiq denotes speech.25 Then 

Rumi continued, speech is manifested either in form of words, which is language, or in silence.26 On 

the other hand, Chomsky is not wrong, from the Muslim perspective, when he concluded that, the study 

of language is a window to the study of the mind, hence the study of human nature. Hence, I conclude 

that, the mystery that baffles Western Analytic philosophers and scientist - the amazement they have 

on the nature of language and its mystery connection with the human mind (and brain) - is expressed in 

parallel when Muslims in their praise acknowledging the greatness that belongs to God.27       

As Al-Attas made a point, the Muslims truly live in submission to God and the Prophet although they 

live as if the social contract imposed on them. Hence, regardless any political environment that a true 

Muslim is in, be Democracy, Monarchy, Capitalism, Socialism, Communism, Anarchy or Colony, his 

or her consciousness of the sacred and the profane is clear, without being confused with one to the other. 

The Muslims, live accordingly to the consensus of the social contract as long as it does not oppose to 

Islam. Further elaboration is needed on this. From our perspective, we have seen that in most 

governmental system, religious freedom is allowed. We have seen Islam being practiced literally almost 

                                                           
23 Global Event News (Apr 1, 2016) Is The Man Who Is Tall Happy? - Noam Chomsky [OFFICIAL HD], Online 

video, uploaded on Youtube, available at: https://www.youtube.com/watch?v=cv66xFD7s7g [Accessed date: 

20/11/2019] 
24 The hard problem is the mind - body problem. Philosophers and scientists still solving how consciousness is 

related to the brain.  
25 Syed Muhammad Naquib Al-Attas (2015) On Justice and The Nature of Man: A Commentary on Surah Al-Nisa (4):58 and 

Surah Al-Mu’minun (23): 12-14, IBIFM: Kuala Lumpur, pg. 31 

26 Jalal al-Din Rumi (2010) Discourses of Rumi (Or Fihi Ma Fihi), based on the original translation by A. J. 

Arberry, prepared by Omphaloskepsis, PDF format, p. 354-356 
27 I derived this conclusion from Rumi’s sayings that both believers and unbelievers, are praising God in their 

own ways.  
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around the world. Nonetheless, there are some cases that challenge this norm. Let’s start from less 

severe to more severe cases.          

In some European countries for example, the Burka ban was introduced. For some is an attack to their 

Islamic faith. But they have freedom first to judge how much is Burka affecting their faith. Is the ban 

on the Burka outweigh their freedom to pray, fast and form a community? If they feel oppressed, the 

Quran has a maxim that the earth is widespread enough for us to escape from oppression.28 On the other 

hand, there are severe cases like what is happening in China. According to reports, the Muslim 

community, especially the Uighurs do not have freedom to practice their religion. Religious events, 

symbols or gatherings are forbidden in the Xin Jiang region. There are many political reasons for that 

oppression, but that should be discussed elsewhere. The Uighur community is not a minor population 

of the Xin Jiang region. The Quranic maxim of migration is not that attractive for them, as there are 

many cases that I personally have heard of, the Uighurs once they moved out from China are separated 

from the family (almost permanently - depends on China’s policy) as they will be in trouble if they 

return to China. In respond to that, another Quranic maxim we should acknowledge is that, there are 

moments when Muslims cannot afford to strive,29 and God is after all, the Most Forgiving30 and Most 

Merciful. Even when the Quraysh was oppressing the Muslims in Mecca in the time of the Prophet, the 

Prophet asked the believers to pretend in denouncing their Islamic faith to save their own lives from 

oppression.31 Hence, by going through briefly on the Quranic maxims and the Prophet’s order, we can 

see that, a true Muslim is clear, in his or her consciousness of the sacred and the profane. Hence, this 

reinstating what Al-Attas had said, that although the Muslims live as if the social contact is imposed on 

them, in reality they live in submission to God and the Prophet.      

Now going back to Chomsky’s thesis as already stated, it is a dilemma that Muslims are being used as 

political pawns. We don’t have to go in details for this dilemma in this paper. There is no doubt that the 

Muslims became political pawns through education. From our simple observation we can conclude two 

types of education that the Muslims are receiving; I) Capitalism driven school system as shown by 

Chomsky, that schools are not encouraging creativity in order to produce robot like labours to enrich 

the few without being rebellions; and II) school system with extreme views, views that condemn Sufism 

and instilling fears in philosophy. In other words, a system that produce Muslims that do not question 

pretentious authorities. From this perspective, Chomsky’s thesis is acceptable for the Muslims. As 

Anarchism calls for the people to dismantle the system from bottom to top, in the Islmaization of 

knowledge, Muslims ought to take out non conformity elements to Islam from their worldview and 

instill it with elements that are in conformity with Islam. As Chomsky concluded that, a free man is he 

who exercise his language in real capacity, which is being creative; the Muslims are free when he uses 

his language properly (and in action) according to the worldview of Islam.          

 

(Author’s note: On my previous essay, published by and for the same organization, entitled 

“Rumi's Philosophy of Language: A Commentary on Mathnawi II: 845-863 and Its 

Epistemology” for the Eurasian Conference on Language and Social Sciences II, 2017 held in 

                                                           
28 Quran, 4: 97 
29 Quran, 4: 98 
30 Quran, 4: 99 
31 Despite the Prophet’s order, some of the companions like Bilal, insisted to defend their Islamic faith despite the 

gruelling punishments they received.    
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Antalya, I wrote “It is with Descartes'ian dualism that the idea of knowledge is inert, at least in 

the Chomskian sense, language is inert;” it should had been written as “It is with Cartesian 

dualism that the idea of knowledge is innate, at least in the Chomskian sense, language is 

innate;”. In previous years, I often made mistakes using the word “inert” in place for the meaning 

of “innate”. Great apologies for the confusions I caused.)     
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Abstract  

Integration of ICT is invaluable in writing classes as it affects the writing abilities of the students 

positively and improves their EFL writing. This study has made use of qualitative design. Ten EFL 

teachers have been chosen based on the convenience sample to answer the research questions. Using 

the observation tool, this study has been carried out in the second first semester of the academic year 

2018/2019. The participants were all from private secondary school stages in Irbid, Jordan where the 

ICT infrastructure is available in the classrooms. The observations revealed that observed teachers 

integrate various media and technologies in their instruction in classrooms. Further studies are 

recommended to compare between public and private schools in terms of the integration of ICT tools.  

Keywords: ICT, EFL writing, creativity, constructivism, integration.  
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Narrative hook  

 Jordan has launched several initiatives and suggested the development of a curriculum based 

on developing the students‘ English language skills including writing, creativity and problem 

solving. 

 Based on the official Jordanian Ministry of Education Syllabus of English language, students 

should write coherently in English (Al-Gomoul, 2011). This evidently emphasizes the 

importance of writing in English language in Jordanian schools (Al-Gomoul, 2011). 

 The National Agenda of the Hashemite Kingdom of Jordan (2006) has suggested the 

development of a curriculum based on developing the students’ English language skills include 

writing, creativity and problem solving. 

 By the end of the basic stage of education (tenth class), students should be able to 

(Ibnian, 2010): 

 write three well-developed paragraphs on a general interest topic, 

 write three well-developed paragraphs explaining a concept and  

 write a story with a problem and solution. 

 Bani-Khaled (2013) and Rababah et al. (2013, 2014) have attributed students creativity levels 

in EFL writing skills to the strategies and techniques teachers have adopted. Finally, despite 

seemingly countless studies. 

Objectives  

 Examine the ICT utilized in the classroom to improve  students EFL writing,  

Questions  

 What ICT tools are utilized in the classrooms to improve the students’ in EFL writing?  

Methodology  

The present study used a qualitative approach . The present study was carried out in one hundred 

branches of DSs located in Amman, Jordan during academic year 2012/2013. The researcher collected 

data from DSs prior to the study by means of a convenience sample selected from the population. 

Convenience sampling is utilized in research in case the researcher is desirous of obtaining a reasonable 

approximation of the truth, and it provides useful information particularly in a pilot study (Creswell, 

2013).  

 

Data analysis  

This study has followed Creswell’s recommended steps using the bottom-up approach to analysis. 

These six steps are: preparing and organizing data, exploring and coding the database, describing 

findings and forming themes, representing and reporting findings, and interpreting the findings. 
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Results & discussion  

The observations revealed that observed teachers integrate various media and technologies in their 

instruction in classrooms. It was evident from the observation that teachers integrate several media and 

technologies in their classroom instruction. All the teachers were observed to integrate one of ICT tools 

in their writing classes. Regarding the adopting of integration of ICT, the results show that the top ICT 

tool employed by the teachers is the word processor followed by the e-mail and e-content and other 

tools. The teachers use a combined set of media and technologies to enable their writing ability. They 

use technologies including e-mail, word processors, e-content of English language, with the most 

commonly used as the word processor followed by e-mail and e-content. 
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Yeni Bir Terim mi “Çeviribilim”? 
 

 

“Çeviribilim”: A New Term in Turkish Translation Studies? 
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Öz 

Günümüz Türkiyesi’nde çeviriyle ilgili tüm olguların bilimsel olarak çalışıldığı özerk ve görgül (deneye 

ve gözleme dayalı) alana veya disipline “çeviribilim” (İng. translation studies) denmektedir. Bu terim, 

Günümüz Türkiyesi’nde çeviriyle ilgili tüm olguların bilimsel olarak çalışıldığı özerk ve görgül (deneye 

ve gözleme dayalı) alana veya disipline “çeviribilim” (İng. translation studies) denmektedir. Bu terim, 

Türkçede “çeviri” ve “bilim” sözcüklerinin yan yana getirilmesiyle türetilmiştir ve bitişik 

yazılmaktadır. Bundan yaklaşık otuz beş sene önce ise, Türkiye’de akademik çeviri eğitiminin henüz 

başladığı 1980’li yılların ilk yarısında, üniversiteler bu alanla ilgili program (bölüm) başlıklarında başka 

bir bileşik sözcük olan ve sırasıyla yazılı ve sözlü çeviri alt alanlarına karşılık gelen “mütercim-

tercümanlık” terimini yaygın olarak kullanmaya başlamışlardır. Ne ki, akademik çeviri etkinliğimiz 

yıllar içinde nitelik ve nicelik bakımından geliştikçe, özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren, bazı 

üniversitelerin program veya bölüm adlarında “çeviribilim” terimini tercih etmeye başladığı 

gözlemlenmektedir (krş. Kumlu, 2018: 1). Son yıllarda ise “çeviribilim” terimine, örneğin Ayşe Nihal 

Akbulut’un (2016) yayıma hazırladığı Türkiye’de Çeviribilim başlıklı kitapta görüldüğü gibi, çeviri 

üstüne söylem üreten her türlü akademik makalede, kitapta, dergide, toplantı ve etkinlikte çeviri alanına 

dair “özerk” bir bilim dalının adı olarak sıklıkla rastlanır hale gelmiştir. Türkiye’de akademik çeviri 

etkinliğinin özellikle son yirmi yılında çarpıcı olarak yaşanan bu kavramsal ve terminolojik değişim, 

aslında, örneğin Osman Türkay’ın 1967 yılında yayımlanmış olan bir dergi makalesinde görüldüğü 

üzere, ülkemizdeki akademik çeviri eğitiminin başlamasından çok daha önce kendisini göstermeye 

başlamıştır. Kavram olarak “çeviri”den “çeviribilim”e geçiş sürecimizin özellikle Cumhuriyet Dönemi 

çeviri etkinliğimizin olumlu bir sonucu olarak oluştuğu; çeviri terimleri bakımından yaşanan bu değişim 

ve dönüşümün ise Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin dönemlerini de kapsayan Anadolu ve hatta Orta 

Asya’daki kültürümüze kadar dayandığı görülmektedir (bkz. Çavuşoğlu, 2016). Böylece bu araştırma, 

kültürümüzde “evirmek”, “döndürmek”, “tercüme”, “çevirme”, “çeviri” (bkz. Demircioğlu, 2011) gibi 

terimleri üretip kullanarak günümüzde “çeviribilim” kavramına ve terimine ulaşan bu “çeviribilimsel” 

yolculuğu, çeviri kuruluşlarının oluşturulması gibi önemli olayları; yazar, çevirmen, akademisyen gibi 

öne çıkan aktörleri ve konferans, sempozyum gibi sosyal etkinlikleri ile terim, kitap gibi ürünleri 

vasıtasıyla betimlemeye çalışmaktadır. Çeviriye “toplumsal bir kurum”, bir “sistem” (Hermans, 1997 
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ve 1999) ve “toplumsal bir uygulama” (Chesterman, 2006: 9) olarak yaklaşan araştırmanın bu amacı 

doğrultusunda, öncelikle, Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’ndeki çeviri etkinliğinde etkin bir rol 

oynadıkları için yazar, şair, yazın çevirmeni, eleştirmeni, akademisyeni gibi “yazınsal aktörler” 

(Çavuşoğlu, a.g.e.: 2) tarafından üretilmiş olan yazılı çeviri söylemleri ile günümüz Türkiyesi’ndeki 

“çeviribilimci”lerimizin üretmiş olduğu yazılı çeviri söylemlerinin incelenmesinden yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye çeviri tarihi, çeviribilim, çeviri, çeviri terimleri, etimoloji. 

 

 

 

Abstract 

In today’s Republic of Turkey, the autonomous and empirical (based upon experiments and 

observation) field or discipline in which all the phenomena related to translation are studied 

scientifically is called “çeviribilim” (translation studies) in Turkish. This term was invented by 

juxtaposing the Turkish words “çeviri” (translation) and “bilim” (science) and it is written as a 

compound word without any space or hyphen between them. And nearly thirty-five years ago, in the 

early 1980’s, when the academic translation training started in Turkey, universities commonly began to 

use a different compound term in the names of their programs (departments) related to the field of 

translation: “mütercim-tercümanlık”, which corresponds to written translation and interpreting 

respectively. However, in parallel with the qualitative and quantitative developments in our academic 

translation training within years, especially in the early 2000’s, some universities are observed to have 

begun to opt for the term “çeviribilim” within the names of their translation programs or departments 

(cf. Kumlu, 2018: 1). Recently it has become quite ordinary to come across the term “çeviribilim” as 

the designation for the “autonomous” discipline that studies translating and translations almost in every 

academic text or event that produces discourse on translation, namely academic meetings, activities, 

articles, journals and books, just as the book entitled Türkiye’de Çeviribilim (Translation Studies in 

Turkey), edited by Ayşe NihalAkbulut (2016), exemplifies. This striking conceptual and terminological 

change seen in the Turkish academic translation activity in the last twenty years especially, in fact, 

seems to have emerged at those times when the academic translation training had not started in Turkey 

yet, as seen in the example of a journal article written by Osman Türkay in 1967. It is observed that 

while the conceptual transition from “translation” to “translation studies” in Turkish culture seems to 

be a positive result of our translation activity in the Republican period especially, the terminological 

transformation dates back to our Anatolian culture that includes Seljuk and Ottoman states, and even 

our Central Asian heritage (see Çavuşoğlu, 2016). Thus, this research aims to describe this journey in 

translation studies that has reached today’s concept and term “çeviribilim” after the use of such 

translation terms like “evirmek”, “döndürmek”, “tercüme”, “çevirme”, “çeviri” (see Demircioğlu, 2011) 

by way of its important events such as foundation of translation institutions; its eminent actors such as 

writers, translators, academics; its social activities such as conferences and symposiums; and its 

products such as terms and books. To this end, the research, which approaches translation as a social 

“institution” and “system” (Hermans, 1997 and 1999), and “a social practice” (Chesterman, 2006: 9), 

will benefit from the analysis of the written translation discourses produced primarily by “literary 

actors” (“yazınsal aktörler”, Çavuşoğlu, op. cit.: 2) such as writers, poets, literary critics, translators 
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and academics as these people played an influential role in the translation activity within the Republic 

of Turkey and those written translation discourses produced more recently by our “translation studies 

scholars” in today’s Turkey.  

Keywords: translation history of Turkey, translation studies, translation, translational terms, 

etymology. 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe Sözlük (2005: 1111 ve 1959) “kavram” sözcüğünü “felsefi” 

anlamda “nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel 

tasarım” olarak ifade etmekte; “terim” sözcüğünü ise “bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile 

ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, [eski Türkçede] ıstılah” olarak açıklamaktadır. 

Böylece bir terimin ortaya çıkışının öncelikle ilgili kavramın oluşmasına bağlı olduğu açıkça 

görülmektedir. Ortak özellikleri bulunan bazı nesne ve olaylar oluşmalı, bir araya gelmelidir ki, insanlar 

yeni bir terime ihtiyaç duyup türetsinler. Einstein’ın (Ghiselin, 1955, akt. Slobin, 1971: 102) kendisinin 

yani bireyin zihninde önce düşüncenin oluşması sonra düşüncenin sözcüklere dökülmesine dair 

açıklamasını – teşbihte hata olmaz – topluma da uygulayabiliriz: Önce düşünce veya olay(lar) var 

oluyor; sonra o düşünce veya olayları sözcükler, terimlerle “dile getiriyor”, ifade etmeye çalışıyoruz 

yani kendi alanımızın diliyle söylersek, bir nevi “çeviri” yapıyoruz.  

“Kavram” ve “terim” arasındaki bu ilişki ülkemizdeki “çeviribilim” alanında da kendini açıkça 

göstermiştir. Günümüz Türkiyesi’nde çeviriyle ilgili tüm olguların bilimsel olarak çalışıldığı “özerk” 

ve görgül (deneye ve gözleme dayalı) alan veya disiplin, artık kabul görmüş bir kavram olarak 

“çeviribilim” (İng. Translation Studies) terimiyle adlandırılmaktadır.  Peki, Türkiye’de “çeviri” 

nesnesine kimler tarafından, hangi amaçlarla ve hangi koşullarda “bilimsel” olarak yaklaşılmaya 

çalışılmıştır? Hangi çalışmalar bu “bilimsel” yaklaşımlara önemli bir altyapı, Brewster Ghiselin’in 

(a.g.e.: 43, akt. Slobin, a.g.s.) yaratıcı sürecin ilk aşaması olarak kullandığı terimle “kuluçka” 

oluşturmuştur ve bu “bilimsel” çeviri çalışmaları Türkçemizde ne zamandan beri “çeviribilim” adı ile 

anılmaktadır? 

Bu araştırmanın ana amacı, “çeviribilim”le ilgili bu üç sorunun içinde yatmaktadır: Araştırma, bir 

yandan “çeviribilim” teriminin Türkiye çeviri tarihindeki etimolojik sürecini irdelemeye çalışırken öte 

yandan, doğal olarak, bugün bu terimin nispeten sıklıkla kullanmasına yol açan kavramsallaşma 

sürecini de bazı yönleriyle betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu betimleme, konu çeviri olunca doğal 

olarak, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında, iz bırakan bazı kişileri, olayları, toplantı ve etkinlikleri 

içerecek ve kendisi gibi bazı “çeviri üstüne söylemler”den, özellikle de yazar, şair, yazın bilimci, yazın 

çevirmeni, yazın eleştirmeni gibi bazı “yazınsal aktörler” (Çavuşoğlu, 2016: 2) ile bazı 

“çeviribilimci”lerimiz tarafından üretilmiş olan yazılı çeviri söylemlerinden yararlanacaktır. Zira 

Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’ndeki yazınsal aktörler, özellikle “çeviribilim” öncesi dönemde, gerek 

yaptıkları çeviriler gerekse ürettikleri çeviri söylemleriyle yurt içindeki ve hatta yurt dışındaki çeviri 

etkinliğinde oldukça etkin olmuşlardır (bkz. Çavuşoğlu, a.g.e.).  
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Bu noktada, “bazı” sözcüğünün buradaki maksatlı kullanımı, iki sebepten dolayıdır: Birincisi, bu 

araştırmanın zaman ve yer kısıtlılığı; ikincisi ise, araştırmanın, Gürçağlar’ın (2008: 13) da önerdiği gibi, 

“tek” ve “tüketici” (bitmiş) olarak yazılması mümkün görünmeyen Türkiye çeviri tarihi içerisinde 

sadece belli bir kavram ve terime odaklanarak onun tarihini oluşturmaya yönelik bir girişim olmasıdır: 

“çeviribilim” kavram ve teriminin (t)üretiliş ve kullanım süreci.  

Bu araştırma, çeviriye din, siyaset, tarih gibi “toplumsal bir kurum”, bir “sistem” (Hermans, 1997 ve 

1999) ve “toplumsal bir uygulama” (Chesterman, 2006: 9) olarak yaklaşmaktadır. Niklas Luhmann’ın 

(1995) Toplumsal Sistemler (İng. Social Systems) kuramından yararlanan bu çeviribilimsel yaklaşım, 

çeviri üzerine söylenmiş veya yazılmış her türlü düşünce ve bu düşünceleri tartışan, açıklayan metinleri 

yani “çeviri söylemleri”ni “toplumsal bir sistem” olarak “çeviri kurumu”nun yani “çevirinin toplumsal 

yüzü”nün (Hermans, 1999: 5-16) çevirilerin kendisi gibi “iletişimsel eylemleri” ve “özbetimleme”leri 

olarak kabul etmektedir. Çeviri sistemi veya kurumu2, kısaca, “kendi kendini yeniden üreten” (İng. self-

reproducing veya autopoietic) bir sistemdir: yapı taşları ve süreç sürekli birbirini destekler” (Hermans, 

1999: 142); böylece kendi içindeki “iletişimsel eylemler” arasında “bağlaşıklık” (çeviri benim) veya 

“süreklilik” (İng. connectivity) (çeviri benim)  sağlanır (Hermans, 1997: 11). Sistem, aynı zamanda, 

kendini diğer sistemlerden ayırt eder ve bu farkı sürekli hatırlatma eğilimi gösterir (Hermans, 1997: 16-

17): özerklik (İng. autonomy) ve (diğer sistemlere) bağımlılık (İng. heteronomy) (Hermans, 1999: 141-

150). 

Böylece bu araştırma, Hermans ve Chesterman’ın düşüncelerine uygun olarak, “çeviri kurumu”nun bir 

altdizgesi haline gelen “çeviribilim”le ve bu kurumun “işlemsel kapalılığı” yani kendi terimleriyle işlem 

yapmasıyla ile ilgili tarihsel bir söylem üreterek, “kendi kuyruğunu ısıran yılan” misali, günümüz 

Türkiyesi’ndeki çeviri kurumunun, sisteminin “iç hafızası”na ve böylece sürekliliğine katkıda 

bulunmaya çalışmaktadır.    

 

2. TARTIŞMA 

Bu bölümde, öncelikle Türk kültüründe çeviri olgusunu tanımlamak için kullanılmış bazı çeviri 

terimleri irdelenecek; şair-çevirmen Osman Türkay’ın 1967 yılında yayımlanan bir makalesinde 

“çeviribilim” sözcüğünü kullanması açıklanacak; Cumhuriyet Dönemindeki bazı “çeviribilimsel” 

adımların izinden gitmeye çalışırken bu adımların temelinde bulunan bazı çalışmalara da özellikle yer 

verilecektir:  Tercüme Bürosu etkinliği ve 1979 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen “Birinci Çeviribilim 

Sempozyumu”.  

2.1. Çeviri Terimlerimiz: “evirmek / tevürmek”, “döndürmek / döndermek”, “terceme”, 

“tercüme”, “çevirme”, “tercümeci”, “çevirici”, “çeviri”, “çevirmen” 

Uzamsal olarak Anadolu’dan Orta Asya’ya ve zamansal olarak günümüzden Göktürk Devleti dönemine 

(6.-8. yy) kadar uzanan kültürümüzde çeviri olgusunu tanımlamak veya ifade etmek amacıyla çok çeşitli 

terimler kullanılmıştır. Cemal Demircioğlu (2011; krş. Demircioğlu, 2019), Boğaziçi Üniversitesi 

Çeviribilim Bölümü’nün düzenlediği bir seminerde “Türkçede ‘Çeviri’yle İlgili Terim ve Kavramlara 

Tarihsel Bir Bakış” başlıklı sunumunda örnek kullanımlarıyla açıkladığı bu terimlere, haklı olarak, 

                                                           
2 “Çeviri sistemi veya kurumu” ile ilgili terimlerin çevirisi, aksi belirtilmediyse, Mine Yazıcı’nın (2014) 

Hermans’ın ilgili makalesini Türkçeye çevirdiği metinden alınmıştır.  
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“tamamıyla örtüşen eşdeğer kavramlar” olmadıklarını özenle vurgulayarak odaklanmaktadır (a.g.e.: 27. 

yansı). 

Demircioğlu’nun, “Eski Türkçe” başlığı altında Göktürkçe ile birlikte ele aldığı Uygur Türkçesindeki 

(8.-13. yy) bir terim özellikle dikkat çekicidir: “evirmek”. Sir Gerard Clauson’dan (1972) alıntıladığı 

bir örneği şöyledir: “enetkek tılıntın tavğaç tılınça evirmiş” / “s/he translated from Sanskrit into 

Chinese” / Sanskritçeden Çinceye çevirdi.” (7. yansı, özgün vurgu, Türkçe çeviri benim). “Tevürmek” 

olarak da kullanıldığını parantez içinde belirten Demircioğlu’nun (8. yansı), “aktarmak” olarak da 

kullanıldığını belirttiği “axtarmak” ve “yaratmak” ile birlikte söz ettiği “evirmek” teriminin, modern 

Türkçedeki “çevirmek” sözcüğüne gerek sessel gerekse anlamsal (mantıksal) benzerliği önemli 

görülmelidir. Demircioğlu, “Batı Türkçesi” başlığı altında ise, “Eski Anadolu Türkçesi ve Sonrası” diye 

nitelendirdiği, Osmanlı Türkçesinin (15.-20. yy) bir çağını da kapsayan 14, 15 ve 16. yüzyıllarda yine 

“çevirmek” kavramına bu kez sadece mantıksal olarak benzeyen bir terimden söz etmektedir: 

“döndürmek” veya “döndermek” (10. yansı). “Nakl eylemek”, “tercüme itmek” gibi başka terimleri 

de bildiren Demircioğlu’nun, “döndürmek” sözcüğü hakkında Tarama Sözlüğü’nden (1965a: 1238) 

alıntıladığı bir örneği Tezkiretü’l-Evliya başlıklı eserin 14. yy’da yapılmış çevirisi ile ilgili: “Kısas-il-

Enbiya kitabın Arap dilinden Türki diline döndürdüğümden sonra ben zaife işaret olundu kim 

Tezkiret-ül-Evliya kitabın dahi Farisi dilinden Türkiye döndürdüm” / “After I translated Kısas-il-

Enbiya from Arabic into Turkish, it was suggested that I, a humble man, translate Tezkiret-ül-Evliya 

from Persian into Turkish” / “Kısas-il-Enbiya kitabını Arapçadan Türkçeye çevirdikten sonra, mütevazı 

bir kişi olarak benden Tezkiret-ül-Evliya kitabını çevirmem istendi ve ben bu çeviriyi yaptım” (10. 

yansı, özgün vurgu, Türkçe çeviri benim). Bir diğer örnek yine Tarama Sözlüğü’nden (1965b: 1238): 

“Arabiden Türkȋye döndermeklik Resûl Aleyhisselâmın işaretiyle olundu.” / “Its translation from 

Arabic into Turkish was done in the sign of the prophet” / [Cevahirü’l-Ahbar başlıklı eserin] Arapçadan 

Türkçeye çevirisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın işaretiyle yapıldı” (10. yansı, özgün 

vurgu, Türkçe çeviri benim).  

Demircioğlu (a.g.e.: 20. yansı),  “Batı Türkçesi” başlığı altında ikinci aşama olarak ele aldığı “Osmanlı 

Türkçesi” (15.-20. yy) içinde, özellikle 18.-19. yüzyıllarda kullanıldığını bildirdiği, “çevirmek” veya 

“çeviri” sözcüğüne hem sessel hem de anlamsal olarak çok yakın bir sözcüğe daha yer veriyor: 

“çevirme”. “Terceme”, “tercüme”, “tefsir ve beyan etmek” gibi başka terimlerin de bu dönemde çeviri 

eylemini tanımlamak için kullanıldığını belirten Demircioğlu, bu kullanımı gazeteci, romancı, 

çevirmen, tiyatro ve sözlük yazarı Şemsettin Sami’nin Kâmus-ı Türkȋ (Türkçe Sözlük) (1899-1900: 

395) eserinde yer alan terimle örnekliyor: “bir lisandan diğer bir lisana çevirme” (19. yansı, özgün 

vurgu). Bu terimin Cumhuriyet Türkiyesi’nde de, sıklıkla olmasa da, örneğin Hilmi Ziya Ülken’in 

(1935) ve Nurullah Ataç’ın (1948) söylemlerinde olduğu gibi, gerek eylemin veya ürünün ismi olarak 

gerekse de sıfat olarak kullanıldığı görülmektedir.  

Agâh Sırrı Levent (2010: 66-68), Hicri takvime göre 1317-1318, Miladi takvime göre 1899-1900 

yıllarında 2 cilt ve 1574 sayfa olarak “Osmanlıca sözlüklerin sürümde olduğu bir devirde”, “Dilimiz 

Türkçe’dir” diyen Şemsettin Sami tarafından yenilikçi bir anlayışla hazırlanmış, basımı ve yayımı 

İkdam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet tarafından gerçekleştirilmiş olan Kâmus-ı Türkȋ adlı eserin 

“eksik ve kusurlu olduğu[nun] söylen[diğini]” bildirmekte; fakat aynı zamanda eserin “o zaman büyük 

bir ihtiyacı karşılamış, yeni sözlüklere kaynak olmuş” (a.g.e.: 67) olduğunu ileri sürmektedir (krş. Ataç, 

1952: 105). Bu önemli Türkçe sözlükte yer alan, günümüz Türkçesindeki “okuma”, “yazma” gibi bir 
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isim veya isim-fiil olan bu “çevirme” terimi bize hemen günümüz Türkçesindeki “çevirmek” fiili ile 

“çeviri” ismini hatırlatmaktadır.  

Bu noktada, “çevirme” sözcüğünün Osmanlı Döneminin son bölümünde ve Cumhuriyet Döneminin 

başlarında sıklıkla kullanılmadığını, bu dönemde Arapçadan “ödünçleme” (İng. borrowing) yoluyla 

dilimize girmiş olan “terceme” ve onun Osmanlı Türkçesindeki hali “tercüme” terimlerinin en sık 

tercih edilen terimlerden olduğunu kolaylıkla tespit edebilmekteyiz (bkz. Çavuşoğlu, 2016). Batı 

edebiyatından kültürümüze yapılan ilk çevirilerden ikisi bu iki terimin kullanımına birer örnek 

oluşturmaktadır:   Veziriazam Yusuf Kamil Paşa’nın 1862’de yayımlanan Terceme-i Telemak başlıklı 

roman çevirisi ve İbrahim Şinasi’nin aynı yıl yayımlanan Tercüme-i Manzume başlıklı şiir çevirisi (bkz. 

Paker, 2011: 556). Günümüz Türkçesinde hala sıklıkla kullanılan “yazılı çevirmen” anlamında 

“mütercim” ve “sözlü çevirmen” anlamında “tercüman” terimleri de dilimize, daha doğrusu, 

Demircioğlu’nun sınıflamasıyla, “Batı Türkçesi”ne Arapçadan girmiş olarak görünmektedir (bkz. 

Türkçe Sözlük, 2005: 1444 ve 1958). 

Çağdaş yani Cumhuriyet Dönemi “Türkiye Türkçesi”nde kullanılan “çevirmek” fiilinin ve isim olarak 

“çeviri” sözcüğünün kullanımına gelince de, bu iki terimin, eldeki bilgilerimiz ışığı altında, 

kültürümüzde bu sırayla kullanıldığını görebilmekteyiz. Diğer bir deyişle, öncelikle, “çevirmek” 

fiilinin, dilimizde hala var olan “tercüme etmek” birleşik fiili gibi, çeviri eylemini veya edimini 

betimlemek üzere bir seçenek olarak tercih edilmeye başlandığı, daha sonra bu fiilden “çeviri” 

sözcüğünün türetildiği görülmektedir. Cumhuriyet Döneminde “yazınsal aktörler” tarafından üretilen 

yazılı çeviri söylemlerinin incelenmesine dair yapılan bir araştırmada (Çavuşoğlu, 2016: 153) 

“çevirmek” fiilinin Türkçede “1935” yılında üç yazar tarafından kullanıldığı tespit edilmektedir: Yaşar 

Nabi Nayır, Sabahattin Ali ve Hilmi Ziya Ülken, 1935 yılında, önceki terimlere benzer bir mantıkla, 

“çevirmek” fiilini kullanmaktadırlar. Ülken, ayrıca, isim hali olarak “çevirme” sözcüğünü kullanmakta; 

ne ki, bu fiilden türetilmiş olan “çeviri” sözcüğüne henüz rastlanmamaktadır. Romancı ve çevirmen 

Ülken3 (1935: 324, akt. Çavuşoğlu a.g.e.: 107, vurgu benim) Avrupa’da ulus devletlerin gelişiminden 

bahsederken “[…] ister istemez bütün dünya klasiklerini de kendi diline çevirmeğe başlamıştır. […] 

burada milli inkılaplara öncülük eden tercüme ve çevirme faaliyetinden daha kısa olarak bahsedeceğim” 

demektedir. Öykücü, romancı, şair, oyun yazarı, çevirmen Nayır (1935: 305, akt. Çavuşoğlu, a.g.e.: 95, 

vurgu benim) ise, “Yabancı dillerin ilmi ve edebi büyük eserlerini dilimize çevirerek çok zaif [zayıf] 

ve [h]atta zavallı olan milli kütüphanemizi zenginleştirmek lüzumuna inanmayan […] aramızda kimse 

yoktur” temennisini dile getirmektedir. Son olarak, romancı, öykücü, şair ve çevirmen Ali (1935: 124, 

akt. Çavuşoğlu, a.g.e.: 98, vurgu benim) beğendiği bir çeviri haberini duyurmaktadır: “[…] De 

Profundis son günlerde Burhan Toprak’ın güzel ve akıcı türkçesile [Türkçesiyle] dilimize çevrildi.” 

56 “yazınsal aktör”ün toplam 127 adet söyleminin – Cumhuriyet’in Kuruluş Dönemi (1923-1939), 

Tercüme Bürosu Dönemi (1939-1967) ve Akademik Çalışmalar Öncesi Dönem (1967-1979) olmak 

üzere – üç tarihsel dönemde irdelendiği bu araştırmada, Kuruluş Döneminde yer alan 9 yazarın 12 farklı 

söylemi irdelendiğinde “çevirmek” sözcüğünün 1935 yılından başlamak üzere 1939 yılına kadar toplam 

7 yazar tarafından 7 farklı metninde kullanılmış olduğu görülmektedir (bkz. a.g.e.: 557-567).  

Aynı araştırma, “çeviri” teriminin ise, Cumhuriyet Döneminde devlet eliyle kurulmuş ikinci çeviri 

kuruluşu olan Tercüme Bürosu’nun ilk Başkanı, “Cumhurbaşkanlığı Mütercimliği” de yapmış olan şair-

                                                           
3 Cumhuriyet Dönemindeki “yazınsal aktörlerin” unvanları, aksi belirtilmediyse, Necatigil’in (2000) eserinden 

yararlanılarak yazılmıştır.   
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çevirmen Nurullah Ataç (Bkz. Necatigil, 2000:  59) tarafından kullanılmasından ziyade 

“(t)üretilmesini” açıkça ortaya koymaktadır. Dilimizi özleştirme, sadeleştirme, yenileştirme çabalarına 

yani dil devrimine kuvvetle inanan, kendi deyimiyle, “öz Türkçeci” (bkz. Ataç, 1952: 106) Ataç, kendi 

icat ettiği ve “anlatmak” fiilinden “anlatı” isminin türetilmesi gibi, “çevirmek”ten (t)ürettiği anlaşılan 

“çeviri” terimini hem metninin içinde hem de başlığında kullanmaktadır: “Çeviri Üzerine” (1948, 

vurgu benim). Ülkü dergisinde yayımlanan makalesinde yazar (a.g.e.: 4, vurgu benim), “Biz, batı 

acununun büyük yazın yapıtlarının dilimize çevrilmesinden geçemeyiz; onlar gereklidir bize […]” 

diyor. Sonra “çevirici”lerin Türkçeyi yenileştirmeye çalışırken Türkçenin kendi özelliklerine uygun 

davranmaları gerektiğini vurgulamaya çalışıyor:  

“Bir yandan da üzülüyorum: çevirme betiklerin [eserler, metinler] hepsi demesek de çoğu 

dilimizi bozuyor da onun için. Çeviricilerimiz çalışırlarken bizim dilimizin gereklerini pek 

düşünmüyorlar. Daha doğrusu bilmiyorlar. Türkçeyi, öğrenmeğe de özenmiyorlar. Bir Avrupa 

dili bellemişler, ona vurulmuşlar, kendi dilimizi de ne yapıp yapıp ona benzetmeğe çalışıyorlar. 

Küçümsüyorlar Türkçeyi… Çeviri çalışmaları dilimizi olduğu gibi bıraksın da değiştirmesin 

demiyorum, olmaz o […]” (a.g.e.: 3, vurgu benim).  

İlk örneğimizde “çevirmek” fiilini kullanan Ataç burada da artık dilimizde yeni olmayan “çevirme” 

sözcüğünü sıfat olarak ve “çevirici” sözcüğünü de “çevirmen” anlamında bir isim olarak 

kullanmaktadır. “Çevirme” sözcüğünü isim olarak da kullanan Ataç, “ürün olarak çeviri”den söz 

ederken “çevirme” sözcüğünü; “süreç olarak çeviri”den bahsederken “çeviri” sözcüğünü özellikle 

tercih etmektedir: “Bugünkü çevirmelerin çoğu iyi değilse suç kimdedir? Kendileri birer yazar olmadan 

bu işe atılanlarda değil, çeviri ile uğraşmağı küçümsiyen yazarlarımızdadır.” (a.g.e.: 4).   

Ataç’ın kullandığı “çevirici” sözcüğünün ise, 1940’lı yılların başında, örneğin Nayır’ın 1943 yılında 

yayımlanan bir metninde (s. 422), “satmak”tan “satıcı”, “vermek”ten “verici” gibi, “çevirmek” fiilinden 

“örnekseme” (bkz. Vardar, 2005: 20 ve 2001: 101) yöntemiyle türetilerek kullanıldığı görülmektedir 

(bkz. Çavuşoğlu, a.g.e.: 251 ve 317). Bu noktada, “çevirici” gibi “çevirmen” için dilimizde kullanılmış 

bir başka terim olan “tercümeci” sözcüğünün de, örneğin öykücü, şair, çevirmen Yunus Kazım 

Köni’nin (1940: 6) bir metninde olduğu gibi, 1940’lı yılların başında sıklıkla kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir (bkz. Çavuşoğlu, a.g.e.: 290). Bu iki terimden “tercümeci” sözcüğünün 60’lı, “çevirici” 

sözcüğünün de 70’li yılların sonlarına kadar kullanılmaya devam edildiğini yine çeviri söylemlerine 

dayanarak söylemek mümkündür (bkz. Çavuşoğlu, a.g.e.: 568-611). 

Ataç, “çeviri” sözcüğünü ilk kez kullandığı 1948 yılındaki yazısından 3 sene sonra, önce 1.6.1951 

tarihinde Ulus gazetesinde, sonra yazarın Söyleşiler (1964) adlı eserinde yayımlanmış olan “Tercüme” 

başlıklı yazısında, “çeviri” sözcüğünü kullanmasına karşı aldığı eleştirilere cevap verip yine okuru bu 

yeni terime alıştırmaya çalışıyor gibidir (1964: 283, vurgu benim). 

“Tercüme yerine çeviri, çevirim gibi biz söz bulsak, nasıl diyorlar? ... uydursak, daha iyi olacak 

ya, kızarlar gene. ‘Anlamıyoruz’ diye tuttururlar, benim de sinirlerim bozulur. İyisi mi, uyayım 

onlara, ben de tercüme diyeyim. Türkçeyi, kendi dilimizi beğenmemeleri boyuna sürüp gidecek 

değil a! bir gün gelir, uslanırlar, biz de öz-türkçe çalışmalarımıza döneriz.” 

Ataç, bu ısrarını “çeviri” sözcüğünü aynı metninde bu kez ürün anlamıyla kullanarak vurgulamaktadır: 

“Batı dillerinden çeviriler yaparken kolay anlaşılmağa elimizden geldiğince çalışmalıyız ki okuyacak 

olanlar da bizim sunduğumuz kitapları beğensinler, sevsinler” (a.g.e.: 285, vurgu benim).  
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Ataç, aynı ısrarını sürdürdüğü ve çeviri etkinliğinin verimini arttırmak için, çevirmenlerden çeviri 

yaparken Türkçenin köklerinden yararlanarak yeni sözler, yeni sözcükler üretmelerini vurgulu bir 

şekilde istediği “Çeviri Çağı” (1952: 104, vurgu benim) başlıklı yazısında, “çeviri” sözcüğünün yanına 

yeni bir icadını, “uydurma”sını daha eklemektedir: “çevirmen”. Ataç, “Avrupalılar bize öğretmenlik 

ediyor”, “bir dilden bir dile geçerken güzelliğinin, gücünün çoğunu yitiren şiirlerini bile, özlerini biraz 

olsun sezdirmek için çeviriyoruz”, “Türk aydını, kendi işlerimizden biri üzerine düşünürken, 

Avrupalılar gibi düşünmek istiyor, Avrupalıların sözlerile düşünüyor, sonra bize anlatmak için 

çeviriyor” dedikten sonra, toplumumuzun aydınını “çeviri” bağlamında tanımlıyor: “Bugünkü Türk 

okur-yazarı, aydını, ne ile uğraşırsa uğraşsın, önce bir çevirmendir” (a.e., vurgu benim). Yazar, “çeviri 

yapan (aydın) kişi” anlamında “çevirmen” sözcüğünü aynı paragrafta kullandığı “öğretmen” sözcüğüne 

benzeterek bir uzmanlık alanına işaret edercesine yeni bir “çeviri” terimi (t)üretmektedir. Ona göre, 

Sami’nin bu bölümde sözünü ettiğimiz sözlüğü “değerli bir kitap”tır; fakat “yanlışlarla dolu ise”, bunun 

sebebi “bizde büyük çevirmenlerin yetişmesinden önce yapılmış oldu[ğu]” içindir; Ataç şöyle devam 

etmektedir: 

“[D]urumumuz bu bakımdan şimdi de iyi değildir çünkü “çevirmenlerimiz, başka dillerden 

kitap çeviren, yahut kendi düşündüklerini çevrelerine bildirmeğe çalışan aydınlarımız yeni 

sözler uydurmaktan çekiniyorlar”dır (a.g.e.: 105, vurgu benim).  

Böylece, Türkiye toplumundaki “çeviri kurumu”muz günümüzün en sık kullanılan iki terimine 

kavuşmuştur. Örneğin, Öner Yağcı’nın (1999) çeviri kaynakçasına dahil ettiği Orhan Burian’ın (1953) 

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çeviri Yayınları Üzerine” başlıklı söyleminde görüldüğü gibi, “çeviri 

sistemi”mizde hemen kullanıma giren Ataç’ın “çeviri” ve “çevirmen” terimleri, öykücü, yazın bilimci 

ve çevirmen Tahsin Yücel’in (1957) “Bir Çeviri Üzerine” başlıklı söyleminde ikisi bir arada 

kullanılmaktadır; bu bakımdan Yücel’in, bu iki çeviri terimini ilk benimseyen yazarımız olduğu ileri 

sürülebilir (bkz. Çavuşoğlu, a.g.e.: 499).   

 

2.2. Osman Türkay ve “Çeviribilim” 

Çeviri kültürümüz içinde Ataç’ın “uydurduğu” “çeviri” teriminin “bilim” sözcüğüyle birleşerek ve 

bitişerek “çeviribilim” terimine dönüşmesine ise “günümüz şair ve yazarlarından” 1927 yılında 

Kıbrıs’ta doğmuş, “Kıbrıs’ta gazetecilik ve tercümanlık” ve İngiliz şiirinden çeviriler yapmış bir 

“çevirmen” olan Osman Türkay’ın (bkz. Necatigil, 2000: 376-377) 1967 yılında Yeditepe edebiyat 

dergisinde yayımlanmış bir makalesinde görülmektedir: “Şiir Çevrilebilir mi?” Dil, edebiyat üzerine 

denemeler, incelemeler de yazmış olan ve 2001 yılında Kıbrıs’ta vefat etmiş olan şair-çevirmen, modern 

şiirde “öznellik ve soyutluk” derecesinin artmasıyla, zaman zaman olanaksız dahi görülen şiir 

çevirisinin daha zorlaştığını ileri sürerek başladığı inceleme yazısında şiir çevirisi özelindeki çeviri 

sorunlarına kuramsal olarak yaklaşmaya çalışmaktadır. Türkay (1967: 6, vurgu benim), “çevirinin bu 

şekilde yarattığı sorunlar, birçok çeviri kuramlarının ortaya atılması sonucunu vermiştir” diyerek, Batı 

ülkelerinin özellikle dönemin Sovyet Rusyası’nın önderliğinde gerçekleştirdiği edebiyat alanındaki 

kuramsal çeviri çalışmalarını “çeviribilim” olarak tanımlamaktadır:  

“Edebi çeviriyi geliştirmek, olgunlaştırmak, kusursuz bir duruma yüceltmek amacıyle, Batı 

ülkelerinde ve hele Sovyet Rusya’da çeşitli yazarlar, çeşitli düşünceler ileri sürüyor. Bunun bir 
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sonucu olarak, çeviribilim diye adlandırabileceğimiz yeni bir bilim dalı doğmuş bulunuyor. Bu 

alanda kuşkusuz ki Rusya önde gelmektedir.” 

Türkay, Sovyet Rusya’da Maksim Gorki gibi yazarlar ile Sovyet Yazarlar Birliğinin Çeviri Kurulu’nun 

kitap yazma ve araştırma yapma gibi çalışmalarından bahsettikten sonra, ona göre “çeviri kuramlarının 

kökleştiği, dal budak saldığı” bu ülkenin başkenti Moskova’da 1966 yılında gerçekleştirilmiş olan 

bilimsel bir etkinlikten söz etmektedir. Yazarın iki kez “çeviribilim şöleni” diye tanımladığı bu 

etkinliğin konusu “Çeviri Kuramının Yarattığı Sorunlar”dır ve Rus basınına haber olmuştur: “Soviet 

Literature dergisi geçen eylül ayındaki sayısında bu çeviribilim şöleni üstüne ayrıntılı bilgi vermekte; 

sunulan tezleri, yapılan tartışmaları yansıtmaktadır” (a.e., vurgu benim)  

Ne ki, “dilbilim” terimine benzer bir biçimde “çeviribilim” sözcüğünü kullanan Türkay’ın kafası, kendi 

dönemini, toplumunu yansıtır biçimde, karışıktır: “Çeviri, sanatla sarmaş-dolaş bir yaratıcılık alanı” 

olup “[ç]eviri bilim geniş bir araştırma konusu”dur (a.g.e.: 12, vurgu benim). Denemecinin bu kafa 

karışıklığı imlasına da yansımış gibi görünüyor; zira bu kez “çeviri” ve “bilim” sözcüklerini bitişik 

değil ayrı yazıyor. Yazısında “Çeviri yapılabilir, ama ancak uzun çalışmalardan sonra…” demesinden 

de anlaşılacağı üzere, “ideal” çeviriyi arayan, kaynak-odaklı, kuralcı ve çelişkili bir çeviri yaklaşımı 

gösteren yazar, okuyucusuna müjdelediği, adına “çeviribilim” dediği bu yeni bilim dalının “özerk” 

görmediği konumunu da belirtmektedir: “Çeviri kuramı bilimdir. Filoloji sınırları içine girmekle 

birlikte, öteki edebi bilimler arasında yerini almıştır” (a.e., vurgu benim). O dönemde edebiyat 

çevirisinin hem Batı ülkelerinde hem de Türkiye’de çeviri alanında egemen veya başat konumda olması 

nedeniyle, Türkay’ın edebiyat alanı özelindeki çeviri kuramını tüm çeviri çalışmalarını kapsayacak 

şekilde genelleştirmesi anlaşılabilir bir olgudur. Aslında, yazar bugün artık toplumsal yaşantımıza 

İngilizcede “Translation Studies” diye tabir edilen alanın Türkçe karşılığı olarak girmiş olan 

“çeviribilim” terimini, James S. Holmes’ün (2004:165) alanın ismini ve yapısını akademiye “ilk olarak 

1972 yılında Kopenhag’da düzenlenen Üçüncü Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Kongresi’nde bir 

bildiri olarak” önermesinden beş yıl önce kullanmaktadır. Ayrıca, Türkçedeki terimde “bilim” 

sözcüğünün kullanılması, İngilizcede ise Holmes’ün “studies” (Tr. araştırmalar) sözcüğünü tercih etmiş 

olması dikkat çekicidir.  

Aslında “çeviribilim”in “özerk” bir bilim dalı oluşu konusunda hem fikir olamamanın en azından 

1980’li yılların başına kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. Zira romancı, öykücü, şair ve çevirmen Ahmet 

Cemal (bkz. Yalçın, 2010: 268) “Çeviribilim dizgeleştirilmeye elverişli […] çok sayıda ilkeleriyle 

gerçekten başlı başına bir bilim dalıdır; ama bu bilim dalının dili konu alan başka bilim dalları ile 

bağımlı olmaksızın varlığını sürdürmesi söz konusu değildir” (1978: 47, vurgu benim); yazın bilimci 

Berke Vardar (bkz. Işık, 2004: 1880) ise (1978: 66, vurgu benim) “Uygulamalı dilbilimin sınırları 

içinde oluşmakta olan çeviribilim dalı” demektedir. Bu noktada, yazın bilimci ve çevirmen Akşit 

Göktürk’ün, disiplinin adını söylemese de, yazınsal bağlamda bile olsa, alanın disiplinlerarası niteliğini 

belirtirken, diğer bilim dallarından ayrılığını yani “özerk”liğini vurgulaması çeviri tarihimizde bir ilki 

göstermekte gibidir (bkz. Çavuşoğlu, 2016: 402 ve 517; krş. Akbulut, 2016: 15): 

“[…] çağdaş çeviri kuramının, görevini, yazınsal metni yalnız dilbilimsel açıdan değil, iletişim 

açısından, göstergebilim (semiotik) açısından temellendirmek, dillerarası bir çeviride bildirinin 

her boyutuyla aktarılabilmesi için gözetilecek etkenleri, ölçütleri bulgulamak diye 

özetleyebiliriz” (1978: 65).  
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Göktürk, çeviriyi öncelikle “uygulamalı dilbilim”in bir alt dalı olarak gören o dönemki yaklaşımın 

yetersizliğini bildirmektedir: “Yazınsal […] kaynak metindeki dilbilimsel eşdeğerleri aramak, bugün 

aşılmış, yetersizliği anlaşılmış bir yöntemdir” (a.e., vurgu benim) Ona göre, “[m]etni iletişim işleviyle 

görüp kavrayabilmek, çevirmenin yalnız iki dili yeterli ölçüde bilmesini değil, iki kültürün birçok 

yönünden haberdar olmasını […] gerektirir” ki bu günümüz çeviribiliminin temel düşüncelerinden 

biridir. Ayrıca, “çağdaş çeviri kuramı” tanımlamasını “çeviribilim” yerine kullandığı anlaşılan Göktürk, 

birinci baskısı 1986 yılında yapılmış olan  ve Sâkine Eruz’un (2003: 137) “Türkiye’de çeviri etkinliğini 

zamanın koşulları çerçevesinde bütünsel kuşatan ilk kitap” diye tanımladığı Çeviri: Dillerin Dili (2011: 

16, vurgu benim) adlı eserinin “Giriş” bölümünde disiplinin adını “günümüzde çeviribilim adı verilen 

araştırma alanı” diyerek belirtmekte ve “Kavramlar” başlıklı bölümde bu “bilim dalı”nın anlamını 

açıklamaktadır (a.g.e.: 117).    

 

2.3. Tercüme Bürosu, Uluslararası Çevirmenler Federasyonu (FIT) ve Birinci Çeviribilim 

Sempozyumu 

“Çeviribilim” kavramı ve teriminin veya çevirinin özerk bir alan olarak akademik veya bilimsel olarak 

“çeviri kurumu”muzda, “çeviri kültürü”müzde oluşmaya başlamasının temeli, bu araştırmada da 

görüldüğü gibi, araştırma ve eğitimi kapsayan akademi içinde ve de çevirmenler, yayınevleri, çeviri 

kuruluşları gibi diğer gerçek veya tüzel kişilerin etkinliklerini kapsayan “akademi” dışı çalışmalarla 

gerçekleşmiştir. Böylece “çeviribilim” kavramı bütün bu bireyleri, kurum ve kuruluşları bünyesinde 

barındıran bir kavramdır.  

Ayşe Nihal Akbulut, bir sözlü tarih çalışması olan Türkiye’de Çeviribilim (2016: 11-14) başlıklı,  

Türkiye’de “akademik çeviri eğitimi”nin kuruluş sürecinde yer almış bazı çeviribilim 

akademisyenleriyle yaptığı “söyleşileri” konu alan kitabında 1940’lı yılların başında “Profesör Halide 

Edip” önderliğinde İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yapılan, “Shakespeare 

oyunlarının çevirisine adanmış bir ‘Shakespeare Semineri’” çalışmalarından ve “70’li yıllarda daha 

çeviri bölümleri açılmadan”  yine İstanbul Üniversitesi’nde bu kez Prof. Dr. Akşit Göktürk önderliğinde 

yaptıkları edebiyat çevirisi ve çeviri eleştirisi çalışmalarından hem tanıkları hem de kendi tanıklığı 

vasıtasıyla sevgi ve saygıyla bahsetmektedir. Akbulut (a.g.e.: 15), 1982 sonrası süreçte “ilk adımların 

yol arkadaşlığı”nı anlatan eserinin çeviride “geleneğin” önemini de vurguladığı “Giriş” yazısında, tam 

anlamıyla “akademik çeviri eğitimi” Türkiye’de 1980’lerin ilk yarısında başlamadan önce, temellerinin 

“zaten çok sağlam atıldığını” belirtmekte ve “kurumsal bir damar” olarak “Tercüme Bürosu ve 

etkinliklerini” öne çıkarmaktadır. Yazar, “ilkin Hacettepe Üniversitesinde 1982-1983 ders yılında 

Hazırlık eğitimiyle”, sonra “Boğaziçi Üniversitesi’nde 1983-1984 ders yılında” kurulan (İngilizce) 

“mütercim-tercümanlık” bölümleriyle Türkiye’de yazılı ve sözlü çeviriyi konu alan akademik eğitimin 

“resmi” olarak başladığını bildirmektedir. Bu iki öncü bölümü, 1992-1993 ders yılında Yıldız Teknik 

Üniversitesinde açılan Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile 1993-1994 yılında İstanbul 

Üniversitesinde yüksek lisans eğitimiyle kurulan Çeviri Bölümü ve onun içinde 1994-1995 yılında 

başlayan Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’ndaki lisans eğitimi izlemiştir (bkz. a.g.e: 10 

ve krş. Eruz, 2003: 96 ve 103-104). Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2004 yılında, 

ben orada yüksek lisans öğrencisiyken, adını “Çeviribilim Bölümü” olarak değiştirerek Türkiye’de 

“çeviribilim” terimini adında taşıyan ilk bölüm olmuş (krş. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, 

2019); sonraki yıllarda Yeditepe Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi onu bu konuda takip etmiştir. 
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Akbulut, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde “bugün sayısı 100’e varan programda 10.000’i 

bulan bir öğrenci kitlesi[nin] bu alanda eğitim gör[düğünü]” bildirmektedir (a.g.e.: 11).  

Akbulut’un da önemini vurguladığı 1980’ler öncesi döneme dönersek, ülkemizde “çeviribilim” 

kavramının oluşması ve teriminin üretilmesi, kullanıma girmesi sürecinin “temeli” içinde iki önemli 

“adım” oldukça dikkat çekicidir: çeviri kuruluşları Tercüme Bürosu ile Uluslararası Çevirmenler 

Federasyonu (FIT) arasındaki ilişkiler ve Birinci Çeviribilim Sempozyumu.  

Tercüme Bürosu, 1-5 Mayıs 1939 tarihinde yapılan 1. Türk Neşriyat Kongresi’nde aralarında Nurullah 

Ataç, Yaşar Nabi Nayır, Sabahattin Ali gibi edebiyatçıların yanında “Sabahattin Rahmi Eyü[b]oğlu”, 

Suud Kemal Yetkin, Bedrettin Tuncel, Sabri Esat Siyavuşgil gibi edebiyatçı akademisyenler ile 

“üniversite rektörü” Cemil Bilsel’in de bulunduğu 25 üyeden meydana gelen “Tercüme İşleri 

Encümeni”nce (bkz. Maarif Vekilliği, 1939: 35) kararlaştırılıp 1940 yılında dönemin Maarif Vekilliği 

bünyesinde, dönemin Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hasan Âli Yücel öncülüğünde kurulmuştur 

(bkz. Çavuşoğlu, 2016: 168-171). Başkanlığını ilk sene Nurullah Ataç’ın, daha sonra yazın bilimci ve 

çevirmen Sabahattin Eyüboğlu’nun yaptığı Tercüme Bürosu’nun amacı, gerek devlet eliyle gerekse 

özel yayınevleri tarafından, dünyadaki önce edebiyat, sonra ilim alanındaki klasik eserlerin dilimize 

çevrilmesi çalışmalarını “tanzim [düzenleme] ve murakebe [kontrol]” etmek olmuştur (a.g.e.: 170-178). 

Tercüme başlıklı “toplam 60 dergide 87 sayıyla okurun karşısına çıkmış” (İldeş, 2013: 12-13) bir çeviri 

dergisi de yayımlayan Büro, kapatıldığı 1967 yılına kadar 28 yıl süren çeviri etkinliği boyunca 

“Türkçeye tercüme edilen ve cilt sayıları 1247 olan 1120 eser” (bkz. Kayaoğlu, 1998: 305) üretmiştir.  

Tercüme Bürosu, aslında sadece Türkiye’de etkin olmamış; Paris’te 1953 yılının Aralık ayında 

kurulmuş ve kısa adı FIT (Fr. Federation Internationale des Traducteurs) olan Uluslararası 

Çevirmenler Federasyonu (İng. The International Federation of Translators) adlı kuruluşun öncü ve 

kurucu bir üyesi de olmuştur. Bu kuruluşun 1966-1993 yıllarında genel sekreterliğini yapmış olan René 

Haeseryn (2003: 66) tarafından kaleme alınmış olan FIT over 50 Years: 1953-2003 (FIT’in 50 Yılı: 

1953-2003) başlıklı tarihçesine göre, kısa adıyla FIT kuruluşu, Pierre François Caillé’nin girişimi ve 

başkanlığında, UNESCO’nun Paris’teki tesislerinden birinde, UNESCO yetkilileri ve 6 ülkeden birer 

çeviri kuruluşunun katılımıyla yapılan bir toplantıda kurulmuştur. Haeseryn, bu toplantıya, Fransa, 

Almanya, İtalya, Norveç ve Danimarka’dan katılan 5 kuruluşun yanında Türkiye’den Tercüme 

Bürosu’nun bulunduğunu bildirmektedir: “The Turkish Ministry of National Education’s Tercüme 

Bürosü [sic]” (a.g.e., s. 11).  

Ayrıca, Haeseryn’e göre, 1954 yılında Paris’te yapılan 1. FIT Kongresi’nde Türkiye’den dil 

araştırmacısı ve çevirmen “Fehmi Balda[ş]” Birinci Başkan Yardımcısı seçilerek 1956’daki 2. FIT 

Kongresi’ne kadar görev yapmıştır (a.g.e., s. 12) ve Türkiye, 1956 yılında Yeni Delhi’de bir FIT 

organizasyonu olarak yapılan Uluslararası Asya ve Orta Doğu Çevirmenleri Konferansı’na 

(International Conference of Asian and Middle-East Translators) Japonya ve İran’la birlikte katılmış; 

bu yuvarlak masa toplantısında FIT ve diğer ülke temsilcileri ile birlikte Asya’daki çeviri etkinliğini ve 

çevirmenlerin mesleki statülerini güçlendirme yönündeki tavsiye kararına imza atmıştır (a.g.e., s. 56). 

1938 yılında başladığı Maarif Vekilliği görevinden 5 Ağustos 1946 yılında istifa eden Yücel (bkz. 

Elibol ve Ekeş, 2015) 10 Eylül 1959 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde “Uluslararası Çevirmenler 

Federasyonu”nun, zamanın Federal Almanya Cumhuriyeti’nin “Bonn dolaylarında”ki Bad Godesberg 

kasabasında “27 Temmuz - 2 Ağustos 1959” (Bkz. Haeseryn, 2003: 13) tarihleri arasında yapmış olduğu 

üçüncü kongresi hakkında bilgi paylaşmak için yazdığı “Tercüme Cenneti” başlıklı makalesinde 
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öncelikle Türk heyeti olarak etkinliğe katılan üç “akademisyeni” tanıtmaktadır: “[…] üç değerli Türk 

tercümecisi, Maarif Bakanlığı Tercüme Bürosu’nu temsil etmek üzere bu toplantıya katıldılar. Prof. 

Suud Kemal Yetkin, Prof. Bedri Tuncel, Prof. Suad Sinanoğlu” (a.e.). Ana konusu “Çeviri Kalitesi” 

olan kongrede, Prof. Yetkin ile Prof. Tuncel’in konuşma yaptığı anlaşılmaktadır. Tercüme Bürosu ve 

Tercüme dergisini, “İkinci Dünya Harbinin bin türlü güçlüğüne rağmen memleketimizde kuvvetli bir 

tercüme hareketine önayak olmuştur” diye tanıtan Yücel’e göre, dönemin Federasyon Başkanı Caillé 

çeviri kalitesi hakkında konuşan ve “bizdeki gayretleri etrafiyle anlatan üyemiz Prof. Bedri Tuncel’i 

dinledikten sonra” söz alıp, Türkiye’deki tercüme hareketini ve çalışmalarını zevkle ve takdirle 

karşıladığını ifade ederek şu hükmünü açıklamıştır: “Türkiye bir tercüme cennetidir” (a.e.). 

FIT’in bu üçüncü kongresinde Türk heyetinin başkanı Suud Kemal Yetkin de çevirmenin “yorumcu” 

kimliğini ve uluslar arası kültürel iletişimdeki önemli konumunu vurguladığı bir konuşma yapmıştır. 

Yetkin’in Fransızca yaptığı anlaşılan bu konuşması daha sonra Tahsin Saraç’ın çevirisiyle “Çeviri, 

Kültür Alış Verişinin Etkili Yolu” (1965) başlığıyla yayımlanmıştır. Konuşmacı, önce kültürümüzde 

Tanzimat Dönemi ve sonrasındaki çeviri etkinliğini detaylı bir biçimde, sonra Tercüme Bürosu’nun 

çalışma sistemi, çevrilmek üzere seçtiği eserler, üretilen çeviri eserlerin yıllara göre sayıları hakkında 

bilgiler vermekte; “yirmi beş üye”den oluşan Tercüme Bürosu Kurulunun önemli bir niteliğini ifade 

etmektedir: “Bunlar çoğunlukla edebiyat, fen ve ilahiyat fakülteleri profesörleri ile kültür ve edebiyat 

alanında tanınmış seçkin kimselerdi” (a.g.e.: 443, vurgu benim). Tercüme Bürosu yönetiminin 

“akademik” niteliğini öne çıkaran Yetkin, “Kurulumuz bundan başka çok iyi çevirmenler de 

yetiştirmiştir” diyerek kurulun “eser lehine bol bol yaptığı tavsiyeler ve verdiği örneklerle” özellikle 

“gençler için adeta bir okul ol[duğunu]” belirtmektedir (a.g.e.: 444, vurgu benim). Bu benzetme, Ömer 

Demircan’ın (2000: 91) Tanzimat Döneminin hemen öncesinde 1821 yılında yine devlet eliyle “yoğun 

bir çeviri etkinliği içinde devlete hizmet amaçlı kurulmuş” (Eruz, 2010: 121) olan “Tercüme Odası” 

adlı çeviri kuruluşu için “‘Mütercim-Tercümanlık’ bölümlerinin Türkiye[’]de ilk örneği” demesini 

hatırlatmaktadır (krş. Eruz, a.e.). 

Yetkin’in konuşmasında dikkat çekici bir diğer konu şudur: Konuşmacı, “1952’de Venedik’te toplanan 

Uluslararası Sanatçılar Konferansı’nda, edebiyata değgin kararların bir yerinde, çevirmen ve çevirilerle 

ilgili şöyle bir dilekte bulunmuştum” diyerek bize FIT’in bir yıl sonra kurulmasına öncülük edenlerden 

biri olduğunu rahatlıkla düşündürtmektedir:  

“Konferans, bu uzmanlarla birlikte, henüz meslek teşekkülleri bulunmayan ülkelerde, iyi 

çevirmenleri içinde toplıyacak meslek teşekküllerinin kurulmasını ve bunların bir Uluslararası 

Çevirmenler Federasyonu halinde birleşmesini diler” (a.g.e., s. 441, vurgu benim). 

 

Son olarak, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Mütercim-Tercümanlık Bölümünün kurulmasıyla 

başlayan, çeviri ve çeviriye ait tüm olguların “resmi” anlamda yani sadece çeviri amaçlı, ayrı bir bölüm 

altında üniversitelerimizde çalışılması anlamına gelen “akademik çeviri eğitimi”nden üç sene önce 

yaşanan bir “adım”dan daha söz etmek gerekir: “Birinci Çeviribilim Sempozyumu” (Bkz. Eruz, 2003: 

135 ve 139, vurgu benim) Çeviribilimci Eruz, “çeviribilim” alanında bir ilki işaret edercesine doğrudan 

alanın adıyla isimlendirilmiş olan bu uluslararası akademik toplantının 1979 yılında Avusturya 

Başkonsolosluğu Kültür Ofisi, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümü 

ve Türk-Alman Kültür Enstitüsü işbirliğiyle düzenlendiğini bildirmektedir. Eruz’un Ayşe Nihal 

Akbulut’tan aldığını belirttiği sempozyum programına (bkz. a.g.e.: 139 ve 259-260) göre, etkinlik 23-
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26 Ocak 1979 tarihlerinde dört günde yapılan dört oturumla İstanbul’un Teşvikiye semtindeki 

Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi’ne ait bir apartman dairesinde gerçekleştirilmiştir. “Çeviri 

etkinliği[nin] genelde yazın ve dilbilim açısından ele alınmış” (Eruz, a.g.e.: 135) olduğu bu 

sempozyuma Almanya’dan Prof. Dr. Wolfram Wills, Prof. Dr. Hans E. Kasper; Avusturya’dan Prof. 

Dr. Zoran Konstantinovic, Prof. Dr. Erwin Stürzl, Prof. Dr. Mario Wan Druszka, Dr. Karl Sornig; ev 

sahibi Türkiye’den ise İstanbul Üniversitesi’nin beş akademisyeni katılmıştır: Açış konuşmasını yapan 

Prof. Dr. Berke Vardar, Prof. Dr. Tahsin Yücel, Prof. Dr. Akşit Göktürk, Prof. Dr. Şârâ Sayın ve 

Öğretim Görevlisi Ahmet Cemal. Toplamda on bir akademisyenin hazır bulunduğu etkinlikte, sekiz 

bildiri sunulmuş; bu bildirilerden üçü akademisyenlerimiz tarafından icra edilmiştir: Cemal 

“Türkiye’de Çeviribilim: Beklentiler”, Göktürk “Yazınsal Çevrilebilirlik Sorunu”, Yücel “Çeviri ve 

Biçem” konu başlıkları altında konuşma yapmışlardır (bkz. a.g.e.: 260, vurgu benim). Ayrıca, Eruz 

(a.g.e.: 102 ve 135), Prof. Dr. Şârâ Sayın’ın aynı yıl Yabancı Diller Yüksek Okulu, Almanca 

Bölümü’nün Bağlam başlıklı dergisinde bu yüksek okul için üç uzmanlaşma alanı belirlediğini ve 

dergideki konuların da bu üç alana göre bölümlendiğini belirtmektedir: “dilbilim”, “yazınbilim” ve 

“çeviribilim” (vurgu benim).    

Böylece, henüz 1979 yılında “akademik çeviri çalışmaları” hem de “çeviribilim” teriminin kullanımıyla 

Türkiye’de başlamış ve hız almış olarak görünmektedir. Mine Yazıcı (2005: 190), bu durumun 

ülkemizde “dünyadaki gelişmelere koşut olarak” yaşandığını haklı olarak tespit etmektedir. 

Türkiye’nin, ne yazık ki, ulaşım, iletişim, teknoloji gibi birçok konuda Batı’nın gerisinde kalarak 

ilerlediği serzenişinde genellikle rastlanılır; fakat “çevirinin bilimsel olarak kendi kavram ve terimiyle 

çalışılmaya başlanması”nın bu olumsuz örneklere dâhil olmadığı rahatlıkla ileri sürülebilir. Ne ki, bu 

“çeviribilimsel” çalışmaların toplumsal hayata tam manasıyla geçip, nüfuz edip “çeviribilim” kavram 

ve teriminin yaygınlaşması, Aymil Doğan ile Alev Bulut’un da Akbulut’la (2016: 218) söyleşilerinde 

belirttiği gibi, 1990’ların başında dahi henüz gerçekleşmemiş durumda görünmektedir. Aynı söyleşide, 

Ayşe Banu Karadağ’ın da özellikle 1990’ların ikinci yarısında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 

uluslararası bir “çeviribilim” konferansını öne çıkarması, “çeviribilim” disiplininin dünyada 

kavramsallaşmasına öğretim üyelerinden Saliha Paker’in “betimleyici ve dizgesel” araştırmalar 

bağlamında katkı yaptığını Theo Hermans’tan (1999: 12) alıntıyla ileri sürmesini ve özellikle son on 

yıl içerisinde kurulan yeni çeviri bölümlerinin çeviribilimsel “misyon ve vizyon”a gereğince yer 

ver(e)mediğine dair endişelerini paylaşması önemli görülmelidir (bkz. Akbulut, 2016: 65-66). 

 

3. SONUÇ 

Günümüz Türkiyesi’nde özellikle 2000’li yıllardan sonra sıklıkla kullanılmaya başlayan “çeviribilim” 

kavramı ve terimi aslında kültürümüzde yepyeni bir kavram veya terim değildir. Kıbrıslı şair-çevirmen 

Osman Türkay’ın “çeviribilim” sözcüğünü 1967 yılında yazdığı bir makalesinde tanımlayarak ve 

günümüzdeki bitişik biçimiyle kullanmış olması, bu terimin “bilinen ilk kullanımı” olarak ifade 

edilebilir. İngilizceden Türkçeye “çeviribilim” diye çevirdiğimiz “translation studies” kavram ve 

teriminin ise, Türkay’ın kullanımından beş sene sonra, 1972 yılında James S. Holmes tarafından 

akademiye önerilmiş olması ise, o zamanki Türkiye toplumundaki “çeviri kurumu” veya “çeviri 

sistemi”nin “çevirinin bilimsel olarak çalışılması” olgusuna ne kadar hazır bulunduğunu göstermekte 

gibidir.  



 

  

121 

Bu hazır oluşun ilk ayak izleri çeviri terimlerinin üretilmesinde dahi görülmektedir. Nurullah Ataç’ın 

1948 yılında “çeviribilim” teriminin içindeki ilk sözcük olan “çeviri” terimini, 1935 yılında sıklıkla 

kullanıldığı tespit edilmiş olan “çevirmek” fiilinden türettiği, kendi deyimiyle, “uydurduğu” 

görülmektedir. Ayrıca,  Ataç’ın “çeviri” terimine temel olmuş, Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki 

kültürümüze ait “çevirmek” fiilinin Orta Asya’ya kadar uzanan geçmiş kültürümüzdeki bazı çeviri 

terimlerine sözlüksel bağlamda anlamsal (mantıksal) benzerliği olması oldukça dikkat çekicidir: Uygur 

Türkçesindeki “evirmek”,  “Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesini” kapsayan dönemde 

“döndürmek”, “döndermek” fiilleri ve Şemsettin Sami’nin Kȃmus-ı Türkî sözlüğünde kullandığı 

“çevirme” sözcüğü.  Osmanlı Dönemine ait “çevirme” sözcüğünün, “tercüme” sözcüğü gibi, 

Cumhuriyet Döneminde de kullanılmaya devam ettiği ve özellikle Ataç’ın “çeviri” terimini ürettiği 

1948 yılında, sıfat olarak ve “ürün olarak çeviri” anlamında “çevirme” sözcüğünü tercih ettiği, 1951 

yılındaki yazısında ise “çeviri” sözcüğünü, bugünkü gibi, hem “ürün” hem “süreç” anlamıyla kullandığı 

da not edilmelidir. Ataç, ayrıca, 1952 yılında “öğretmen” sözcüğüne benzetme, daha doğrusu 

“örnekseme” yoluyla “çevirmen” sözcüğünü de türetmektedir.  

“Çeviribilim” kavramının ve teriminin Türkiye’deki bugünkü nispeten yaygın kullanımına ulaşılma 

sürecinin “akademik” arka planına baktığımızda ise, dört aşama göze çarpmakta gibidir: a) çoğunluğu 

akademisyenlerden oluşmuş olan Tercüme Bürosu’nun (1940-1967) ulusal ve uluslararası etkinliği, b) 

1979 yılında İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile yabancı akademisyenlerin katılımıyla 

İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan “Birinci Çeviribilim Sempozyumu”, c) akademik çeviri eğitiminin 

1982-1983 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi ve 1983-1984 akademik yılında Boğaziçi 

Üniversitesi tarafından (İngilizce) “Mütercim-Tercümanlık” bölümlerinin açılması ile resmi olarak 

başlaması, d) günümüz çeviribilimcilerinden Prof. Dr. Alev Bulut ile Prof. Dr. Aymil Doğan’ın 

tanıklığıyla 1990’lı yılların başında dahi “toplumsal bir kurum olarak çeviri” bağlamında “çeviribilim” 

kavram ve teriminin toplumsal hayatımıza henüz geçmemiş, nüfuz etmemiş olması; ancak 1990’lı 

yılların ilk yarısında (Fransızca ve Almanca) yeni bölümlerin de kurulmuş olmasıyla 90’lı yılların ikinci 

yarısında, Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ’ın Boğaziçi Üniversitesinde, özellikle Prof. Dr. Saliha Paker 

öncülüğünde yapılan uluslararası çalışmalar örneğinde görüldüğü üzere, akademik çeviri çalışmalarının 

hız kazanması. 

Birinci Türk Neşriyat Kongresi’ndeki, içinde birçok akademisyenin de yer aldığı “Tercüme İşleri 

Encümeni”nin önerisiyle, Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından 1940 yılında 

kurulmuş, en etkin üyelerinden Suut Kemal Yetkin’in belirttiği üzere, çoğunluğunu akademisyenlerin 

oluşturduğu bir kurulla çalışmış olan Tercüme Bürosu’nun öncelikle 1953 yılında Uluslararası 

Çevirmenler Federasyonu’nun Paris’teki kuruluş toplantısında temsilcileriyle hazır bulunarak diğer beş 

ülkenin çeviri kuruluşlarıyla birlikte öncü bir üye olması; dil araştırmacısı ve çevirmen “Fehmi 

Balda[ş]”ın bu kurumun Birinci Başkan Yardımcısı olarak FIT yönetiminde 1956 yılına kadar görev 

alması; Tercüme Bürosu’nun aynı yıl bir FIT organizasyonu olan Uluslararası Asya ve Orta Doğu 

Çevirmenleri Konferansı’na katılması; 1959 yılında yapılan Üçüncü FIT Kongresi’ne Büro’dan üç 

akademisyen olarak, heyet başkanı Prof. Prof. Suud Kemal Yetkin, Prof. Bedri (Bedrettin) Tuncel, Prof. 

Suad Sinanoğlu’nun katılıp kongreye, dönemin Federasyon Başkanı Caillé’nin deyimiyle “Tercüme 

cenneti” Türkiye’deki çeviri etkinliği hakkında detaylı bilgiler verip, çeviri kalitesi konusunda görüş 

alışverişinde bulunması ve Suud Kemal Yetkin’in 1952 yılında Venedik’te toplanan Uluslararası 

Sanatçılar Konferansı’nda bir yıl sonra kurulacak olan “Uluslararası Çevirmenler Federasyonu”nun 

kurulmasını “dileyerek” “uluslararası bir aktör” olarak öncü bir konuşma yapmasının altını özellikle 

çizmek gerekmektedir.  
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Akbulut’un da belirttiği gibi “Türkiye’de Çeviribilim” çalışmalarının altındaki sağlam “temel”de yer 

alan Tercüme Bürosu’nun (1940-1967) ulusal ve uluslararası etkinliğine, diğer bir “temel taşı” olarak 

1979 yılında gerçekleştirilen uluslararası, akademik bir etkinlik eklemlenmektedir. 1982 yılında resmi 

olarak başlayacak olan “akademik çeviri eğitimi”ni adeta müjdelercesine İstanbul’da gerçekleştirilen 

Birinci Çeviribilim Sempozyumu’na İstanbul Üniversitesi’nden katılan beş akademisyenimizi, Prof. 

Dr. Berke Vardar, Prof. Dr. Tahsin Yücel, Prof. Dr. Akşit Göktürk, Prof. Dr. Şârâ Sayın ve Öğretim 

Görevlisi Ahmet Cemal’i, böylece, akademik çeviri eğitiminin öncülerinden olarak anmak 

gerekmektedir. Ayrıca, Prof. Dr. Akşit Göktürk’ün, “çeviribilim” yerine “çağdaş çeviri kuramı” dediği 

1978 yılındaki söylemiyle, çevirinin, yazınsal bağlamda dahi olsa, dilbilimden ve diğer disiplinlerden 

yararlanabilen, fakat onlardan ayrı yani “özerk” bir bilim dalı olarak çalışıldığını, çalışılması gerektiğini 

Türkiye’de ilk kez yorumlayan ve bu kavrayışını 1986’da yayımlanan Çeviri: Dillerin Dili başlıklı 

eserinde, Eruz’un deyimiyle, “bütünsel” bir yaklaşımla somutlaştıran ilk akademisyen olduğunu da 

vurgulamak gerekmektedir.  

Böylece, elimizdeki şu anki bilgilerle, Türkiye’de 1967 yılında ilk kez kullanıldığını bildiğimiz 

“çeviribilim” kavram ve teriminin, yine ilk kez 1970’lerin sonlarında, daha doğrusu, Birinci Çeviribilim 

Sempozyumu’nu mihenk taşı alırsak, 1979 yılında, akademide yeni ortaya çıkan, “özerk bir bilim 

dalı”nın adı olarak, alanı 1972’de adlandıran Batı dünyasıyla eşzamanlı denebilecek bir biçimde, kabul 

edilmeye başlandığını ileri sürebiliriz. Çeviri alanında Batı dünyasıyla bu paralel gelişimimizin, Orta 

Asya’ya kadar dayanan Anadolu kültürümüzdeki çeviri geleneğinin kuvvetli olması ve bu geleneğin 

Cumhuriyet Dönemimizde de aynı kuvvetle sürdürülmeye çalışılmasına bağlı olarak oluştuğunu 

kolaylıkla düşünebiliriz.   

1982 ve 1983 yıllarında iki üniversitemizde “mütercim-tercümanlık” başlığı altında çeviri bölümlerinin 

açılması ise “çeviribilim”e dair bu kabul edişi, Işın-Bengi Öner’in (bkz. Akbulut, a.g.e.: 61) de belirttiği 

gibi, tescillemiştir diye düşünebiliriz. Ne ki, “çeviribilim” kavram ve teriminin akademide dahi 

yaygınlaşması 1990’lı yılların ortalarını bulmuş gibi görünmektedir. 2000’li yılların başından itibaren 

ise hem akademik hem de bürolar, işletmeler, meslek dernekleri gibi çeviri kuruluşları, yazılı ve görsel 

basın, sosyal medya gibi diğer toplumsal ortamlarda giderek daha sıklıkla bilinip daha yaygın 

kullanılmaya başladığına şahit olduğumuz bu kavram ve terimin, aslında, Ayşe Banu Karadağ’ın da 

akademiyle ilgili olarak belirttiği gibi, gerek “akademik” gerekse de “akademi dışı” diğer sosyal 

ortamlarda ve hatta günlük yaşamda tam manasıyla “yaygın” olarak bilinip kullanılması için belirli bir 

süreye daha ihtiyaç varmış gibi görünüyor.  
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Abstract 

Maternal attachment is vital for mothers to preserve a healthy caregiving to the baby after the birth. 

When the mother cannot establish a healthy emotional bond with the baby, child’s overall development 

may be impaired. On the other hand, mothers may experience anxiety after the birth due to a number of 

psychosocial reasons, which may impact their attachment to their babies.  Within this context, in the 

present study, it was aimed to examine the relationship between anxiety and attachment levels of 

mothers who have baby. In addition, it was also aimed to assess whether anxiety and attachment levels 

of mothers who have baby differ according to some variables. The study group consisted of 111 

voluntary mothers who have baby and registered to the Family Health Centers in Sincan county of 

Ankara, Turkey.  As the data gathering instruments, the mothers were administered an Individual 

Information Form, prepared by the authors. In order to assess mothers’ anxiety level, Trait Anxiety 

Inventory developed by Speilberger (1970) and adapted into Turkish by Öner and Le Compte (1975) 

was administered. In addition, in order to assess mothers’ attachment level Maternal Attachment 

Inventory (MAI) developed by Mary E. Muller (1994) and adapted into Turkish by Kavlak and Şirin 

(2009) was administered. As the preliminary analysis, a normality test was conducted which revealed 

that the data collected was non-parametric. Therefore Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis and Spearman 

Correlation tests were implemented in the analysis of the data. According to the results, it was found 

that there is a significantly negative correlation between anxiety and attachment levels of mothers who 

have baby; that is, the mothers who have higher anxiety levels, have lower levels of attachment to their 

babies (p<.05). In the study, it was also found that the anxiety level of the mothers differed according to 

their income level and the maternal attachment level differed according to whether the mother has any 

support in housekeeping and caregiving of the baby. The anxiety levels and maternal attachment levels 

did not differ according to age, education level, the number of the child, whether the pregnancy was 
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planned or not, the gender of the baby and whether the marriage was planned or not (p>.05). The results 

are discussed in line with the relevant findings in the literature. 

Keywords: Mother, maternal attachment, anxiety 

 

 

1. INTRODUCTION 

The first year after a baby is born is a period during which development occurs quiet rapidly and the 

baby is especially dependent on the mother for caregiving and meeting basic needs (Bütün Ayhan & 

Beyazıt, 2016).  The baby forms his first social relationship during this process with the mother or the 

caregiver (Mash and Wolfe, 2007). The first year following birth is not only crucial for nutrition and 

care, but also for the development of the emotional bond between the mother and the child (Mercer, 

2005; Güngör Aytar, 2015). Yet, addition of a new member to the family and taking on the care of the 

baby affects parents’ lives; enables setting up a new arrangement in the family’s life (Yavuzer, 1995; 

Yörükoğlu, 2002). This period brings along adaptation to new responsibilities and related various 

psychological challenges for the mother who tries to care for her baby (Paul et al., 2013). Mothers 

transfer to motherhood identity and effort to keep the baby alive, grow and create a supporting setting 

for the baby may cause them to experience intense anxiety, especially in the postpartum period (Doğan 

et al., 2015; Grant et al., 2008). It can be observed that mothers who experience intense anxiety get 

alarmed every time their baby cries, care for the baby all the time and do not want to spare time for other 

activities. They might sometimes act angry and intolerant toward the baby due to intense anxiety (Nicol-

Harper et al., 2007; Özer & Özer, 2014). 

In addition to factors related to the mother such as low education level, overanxious personality, over 

stressed perceptions and affective disorder (Garel et al., 2007; Stein et al., 2012); social factors such as 

family’s insufficient socio-economic status and not being able to meet basic needs, not having social 

insurance and social support, not having adequate information regarding potential problems they might 

face with their children, and marital problems are also among the risk factors that cause increase in 

anxiety (Britton, 2008; Skouteris et al., 2009; Glover, 2014). World Health Organization’s study report 

(2008) emphasized that both the mother and the baby needs to be offered psycho-social support as well 

as health service in postpartum period; that is, the challenges faced during this period cause psycho-

social, physical and emotional problems for both the mother and the baby, and that first-time mothers’ 

lack of information about baby caregiving and inexperience lead to intense anxiety which affects 

mother-baby bonding. 

The attachment formed between the mother and the baby during first years of life, especially infancy, is 

necessary for the baby’s survival and development (Baran, 2011). This emotional bond developed 

between the baby and the primary caregiver and known as attachment, starts to grow starting from birth 

and matures especially in the first two years of life (Bowlby, 1999).  As mothers are generally the first 

caregivers, attachment mostly occurs with mothers. This attachment is called “Maternal Attachment” 

(Curry, 1982; Bowlby, 1991). The relationship formed with the mother at early ages forms the basis for 

future relations such as the one with peers and spouses. The child generalizes these first experiences and 

develops a positive view of the others and the world (Fiest & Fiest, 2006). Baby sending a signal for his 

needs and mother responding appropriately to this signal is the foundation of a secure baby-mother 

attachment (Baran, 2011; Oğuz, 2017). Once the attachment is labelled as safe or unsafe during infancy, 
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it continues throughout life and children with healthy attachment are more constructive and positive in 

their interpersonal relations as an adult (Sabuncuoğlu & Berkem, 2006); develop better self-perception 

and self-confidence, friendship relations, problem-solving skills and impulse control (Tüzün & Sayar, 

2006; Kavlak & Şirin, 2009). Various studies showed that mothers of children with attention, behavioral, 

emotional and relationship disorders experience more psychological difficulties during postpartum 

period; and that these children were not able to develop safe mother-child attachment and experience a 

variety of emotional, mental and motor disorders in later years (Warren et al., 2003; Shafiq, 2010; 

Alhusen et al., 2013). 

There have been many theories suggested for explaining the structure of attachment and the factors 

affecting it, and various studies have been conducted in this regard. According to Erikson, the sense of 

safety coming with physical comfort is the prerequisite for emotional attachment (Erikson, 1984). 

Bowlby, on the other hand, states that mental health, behavioral problems are based on early childhood 

period (0-4 years) (Bowlby, 1999). Additionally, it is argued that mother’s mental state affects mother-

child attachment (Kingston et al., 2012); and attachment patterns of mothers who experience various 

psychological difficulties is disturbed (Reck et al., 2004; Glasheen et al., 2010; Madigan et al., 2018). 

These arguments and findings highlight the importance of identifying the problems in mother-child 

attachment at early stages, and offering support to parents after determining the reasons. This makes it 

essential to investigate the relationships between the anxiety levels of mothers with 0-1 year old babies 

and mother-baby attachment levels and whether continuous anxiety of mothers influence the attachment 

of babies during the first year after birth. Within this context, in the present study, it was aimed to 

examine the relationship between anxiety and attachment levels of mothers who have baby. In addition, 

it was also aimed to assess whether anxiety and attachment levels of mothers who have baby differ 

according to some variables. 

 

2. METHOD 

2.1.  Participants 

The study group consisted of 111 mothers with 0-1 year old babies who volunteered to participate in the 

study and were registered at the Family Health Centers in Sincan, Ankara between October, 2018 and 

November, 2018. Of the mothers, 9.9% (n=11) of them were 25 years old and below, 37.8% (n=42) of 

them were between 26-30 years old, 32.4% of them were between 31-25 years old, and 19.8% (n=22) 

of them were between 36-40 years old. In terms of the education level of the mothers, 5.4% (n=6) of 

them were graduate of primary school or has received no formal education, 8.1% (n=9) of them were 

graduate of secondary school, 46.8% (n=52) of them were graduate of high school and 39.6% (n=44) of 

them were graduate of university. 

2.2.  Instruments 

Individual Information Form: The Individual Information Form prepared by the researchers include 

questions regarding mothers’ age, education level, income level, whether the marriage was planned or 

not, whether the pregnancy was planned or not, number of the child, gender of the baby and whether the 

mother has any support in housekeeping and caregiving of the baby or not. 
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Trait Anxiety Inventory (STAI): Trait Anxiety Inventory was developed by Spielberger et al. in 1970 as 

subscale of State-Trait Anxiety Inventory. Trait anxiety refers to the inclination of an individual toward 

anxiety, in other words, an individual’s inclination of perceiving situations as generally stressing or as 

stress. Trait Anxiety Inventory consists twenty four-point Likert-type items. The internal consistency 

analysis conducted by Spielberger et al. (1970) found the reliability coefficient for the Trait Anxiety 

Scale as between .94 and .96.  

The inventory was adapted into Turkish by Öner and Le Compte in 1975; the conducted analysis 

calculated the Kuder-Richardson reliability for Trait Anxiety Scale was found between .83 and .87. 

While scoring the Trait Anxiety Scale, ‘almost never’ response is given one point and ‘almost always’ 

response is given four points. The lowest score that can be obtained from the scale is 20 and the highest 

score is 80. High scores indicate high levels of trait anxiety and low scores represent low trait anxiety 

levels (Öner & Le Compte, 1985).  

Maternal Attachment Scale (MAS): Maternal Attachment Scale was developed by Mary E. Muller 

(1994) to measure attachment with maternal love. It is made up of 26 4-point Likert-type items whose 

responses vary between ‘always’ and ‘never’. While scoring the scale, ‘always’ is given four points and 

‘never’ is given no point. The lowest score that can be collected from the scale is 26 and the highest 

score is 104. High scores represent high maternal attachment. The scale was adapted into Turkish by 

Kavlak and Şirin (2009) and the Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as .85.  

 

2.3. Procedure 

Initially, required permissions were provided from Family Health Centers in Sincan, Ankara, Turkey. 

After collecting the permission to administer the instruments in the present study, data collection period 

was launched. For data collection, mothers who were registered at the Family Health Centers in Sincan, 

Ankara and have 0-1 year old babies were informed about the study and those who accepted to 

participate were administered the measurements.  

The collected data were analyzed by using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22 computer 

software. First, a normality test was conducted to determine whether the data is parametric or not. The 

results showed that the data do not show normal distribution. Thus, for the analysis, Mann-Whitney U-

test was used to compare two groups and Kruskal-Wallis test was implemented to compare three or 

more groups. The descriptive statistics were analyzed with number, percentage, mean and standard 

deviation (Büyüköztürk, 2012). 

 

3. RESULTS 

The arithmetic means and the standard deviations regarding of Trait Anxiety Inventory and Maternal 

Attachment Inventory are presented in Table 1.  
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Table 1. The Arithmetic Means and Standard Deviations of State-Trait Anxiety Inventory and Maternal 

Attachment Inventory 

 

 

 

 

As shown on Table 1, mothers’ mean score of Trait Anxiety Inventory is 70.26±6.74 and the scores vary 

between 51 and 80. The mean score of Maternal Attachment Inventory is 95.28±7.88. The scores vary 

between 78 and 104.  

The Spearman’s rank correlation coefficient results of the mothers’ Trait Anxiety Inventory and 

Maternal Attachment Inventory are presented in Table 2. 

Table 2. The Spearman’s Rank Correlation Coefficient Results of Trait Anxiety Inventory and Maternal 

Attachment Inventory 

* p < .05 

 

As shown on Table 2, the scores of Trait Anxiety Inventory are found to be significantly and negatively 

correlated with the score of Maternal Attachment Inventory (r=--.207, p<.05). 

In the study, the anxiety and attachment levels of mothers were examined according to some variables. 

In the analysis it was found that the anxiety levels and maternal attachment levels did not differ 

according to mothers’ age, education level, the number of the child, whether the pregnancy was planned 

or not, the gender of the baby and whether the marriage was planned or not (p>.05). However, it was 

found that the anxiety level of the mothers differed according to their income level and the maternal 

attachment level differed according to whether the mother has any support in housekeeping and 

caregiving of the baby. In this section only the significant results are presented. 

 

Scores n Minimum Maximum  St. D. 

Trait Anxiety Inventory 111 51 80 70.26 6.74 

Maternal Attachment Inventory 111 78 104 95.28 7.88 

Inventories  1 2 

Trait Anxiety Inventory 

 

- -.207* 

Maternal Attachment Inventory -.207* - 

x
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The Kruskal Wallis Test results related to the comparison of Trait Anxiety Inventory scores according 

to the mothers’ income level are presented in Table 3. 

 

Table 3. The Kruskal Wallis Test Results Related To the Comparison of Trait Anxiety Inventory Scores 

According To the Mothers’ Income Level 

* p < .05 

 

The results on Table 3 related to the comparison of Trait Anxiety Inventory scores according to the 

mothers’ income level, by employing Kruskal Wallis Test, indicated that there is a statistically 

significant difference among the groups (x2=0.045; p<.05). An advanced examination of the differences 

by employing Mann-Whitney U test revealed that the mothers who have moderate level income has 

higher level of state-trait anxiety than the mothers who have a low level of income 

 

The Mann-Whitney U Test results related to the comparison of Maternal Attachment İnventory scores 

according to whether the mother has any support in housekeeping and caregiving of the baby or not are 

presented in Table 4. 

 

 

Table 4. The Mann-Whitney U Test Results Related To The Comparison of Maternal Attachment 

Inventory Scores According To Whether The Mother Has Any Support In Housekeeping And 

Caregiving of The Baby or Not 

* p < .05 

Income Level 
 

n 

Mean 

Rank
 

 

x2 

 

df 

 

p
 

Low       14 32.04 

9.045 2 0,011* Moderate 91 59.14 

High   6 64.25 

Support 
 

n 

Mean 

Rank
 

Sum of 

Ranks 

 

U 

 

p
 

Has Support      63 61.68 3886.00 
1154.000 0,032* 

Has No Support 48 48.54 2330.00 
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According to the results shown on Table 4, related to the comparison of Maternal Attachment Inventory 

scores according to whether the mother has any support in housekeeping and caregiving of the baby or 

not, by using Mann-Whitney U Test, there is a statistically significant difference among the mothers 

who have support and who have not (u=1154.000, p>.05). That is, the level of the maternal attachment 

of the mothers who have support in housekeeping and caregiving of the baby is significantly higher 

than the mothers who do not have support. 

 

4. DISCUSSION 

This study aimed to examine the relationship between anxiety and attachment levels of mothers who 

have baby. In accordance with this main purpose it was also aimed to assess whether anxiety and 

attachment levels of mothers who have baby differ according to some variables. According to the 

results, it was seen that both the level of attachment and the trait anxiety levels of the mothers are 

relatively high. It was also found that the mothers who have higher anxiety levels, have lower levels of 

attachment to their babies. 

Mothers’, who grow future generations, skills to develop healthy interpersonal relationships is very 

significant. In this regard, according to the study findings, it is believed that maternal attachment and 

trait anxiety are associated. A number of findings in the literature support this finding of the present 

study. In a community sample of 763 mothers, Stevenson-Hinde et al. (2011) found that maternal 

anxiety was negatively correlated with secure attachment. In another study conducted by Toosi et al. 

(2014), in a sample of 84 pregnant women, it was shown that reducing anxiety in pregnant women 

improves maternal attachment to the infant in postpartum period. Many other studies in the literature 

provide data that the postpartum period is a time of vulnerability for anxiety for most mothers, as they 

are often overwhelmed by multiple demands on their changing roles, their time, and psychosocial 

burdens (Wenzel et al., 2005, Ross & McLean, 2006; Kaplan et al.,  2007; Reck et al., 2008; McDonald 

et al., 2012). Andersson (2006) argued that intense distress during postpartum period may cause feelings 

of being depressed, loss of energy or fatigue, decreased interest in daily activities and somatic 

complaints, which makes it troublesome for mother to take care of the child. On the other hand, 

according to Zietlow et al. (2014) maternal anxiety may be resulting from mother’s feelings of self-

efficacy which reflects the mother’s expectations and beliefs about her ability to be a successful parent; 

that is, low self-confidence in taking care of the child may negatively impact the early mother–infant 

relationship and the latter infant development. Depending on the findings of the present study it is 

thought that psychological difficulties related to distress in post-partum period, may be increasing the 

anxiety level and hence, impairing the mother-child interaction patterns and have a negative effect on 

mothers’ relationship quality with their babies. 

In the study, it was also found that the mothers who have lower income had lower anxiety level and the 

mothers who has no support in housekeeping and caregiving of the baby has lower maternal attachment 

level. In Turkish society, it is generally seen that the desire to have a child decreases as socio-economic 

level rises and traditionally, low socio-economic level families have higher number of children. This 

finding can be based on the decreasing desire to have children linked to the increased education and 

economic levels. Durmuşoğlu (2017) examined the relation between high anxiety and depression with 
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marital life and found that low-income individuals have lower levels of anxiety and develop insecure 

attachment. There are many studies available in the literature that support the notion that there is a 

negative relationship between income level and trait anxiety level (Erhan, 2005; Coşkun & Akkaş, 

2009; Taşar, 2016). 

In terms of the lower attachment levels of the mothers who has no support in housekeeping and 

caregiving of the baby, it is thought that receiving support in domestic responsibilities is closely 

associated with the well-being of the women. In a study conducted by Mermer et al. (2010) to 

investigate the level of support perceived by women during pregnancy and postpartum period, it was 

found that women require more support during postpartum period than pregnancy. Women’s 

responsibilities within the family increases after a child is born. Especially in societies based on 

traditional gender roles, women take over more housework and take on more responsibilities in cases 

of working at a job outside the home. This, in turn, challenges women both psychologically and 

physically, and mothers may require more support due to more responsibilities after a baby is born 

(Dökmen, 2016). This finding is believed to highlight that mothers who receive support regarding in-

house responsibilities experience increased quality in their emotional interaction with their babies; and 

the significance of providing mothers with support for in-house responsibilities during postpartum 

period.  

Although the concepts of postpartum anxiety and attachment are investigated frequently in the 

literature, the relation between them is not thoroughly dealt with. It is believed that the findings of the 

study in terms of exploring the reflections of the stressed time mothers experience during postpartum 

period on their relations with their children and the various psycho-social variables affecting this period. 

Initiatives such as the following are thought to be potentially beneficial for mothers: preparing, 

implementing and distributing programs through which mothers can access accurate and functional 

information regarding child care; involving fathers in such programs alongside mothers; preventing 

gender inequality in the society during this process; allowing education and job opportunities that would 

promote gender equality to appear more on the media; and providing mothers with help and support 

from health professionals  such as psychologists and child development experts in the hospitals right 

after birth.  
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Öz 

Biyoloji, tıp, ziraat, ilaç, kozmetik, gıda ve diğer pekçok bilim dallarına yönelik önemli bitkileri 

bulundurma potansiyellerinden dolayı yeni keşfedilen bölgelerin floraları, hemen her zaman 

araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Araştırmacıların topladıkları bitki örneklerinin her zaman 

incelenebilmesi ve bunların muhafaza edilmeleri için herbaryumlar kurulmuştur. Bu bağlamda 

araştırmacılar kendi imkânları doğrultusunda gerek bulundukları yerdeki gerekse farklı ülkelerden 

topladıkları önemli örnekleri ve onlara ait bilgileri derleyerek toparlamaya çalışmışlardır. Yaşadığımız 

dönemde ise GPS sistemleri, dijital kameralar, bilgisayarlar, yazılımlar, veri tabanları ve internet de bu 

koruma çabasına dâhil olmuştur. Bu çabalardan birisi olan sanal herbaryum terimi ise bir bitki 

koleksiyonuna ait tüm verilerin dijitalleştirilmiş görüntülerinin web-tabanlı bir koleksiyonunu ifade 

eder.  

Bu çalışmada; Türkiye’nin ilk görsel destekli sanal herbaryumlarından birisi olan VANF (Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) içerisinde bulunan bitki örneklerinin düz yataklı camlı 

tarayıcıdan taranarak dijital ortama aktarım aşamalarının sunulması ve sanal herbaryumların 

yaygınlaşması ile birlikte dijitalleştirilmiş verilerin çeşitli floristik araştırmalarda üstlenebileceği 

önemli rollerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Van Flora Uygulama merkezinin bünyesinde faaliyet gösteren VANF herbaryumuna kayıtlı 23500 

herbaryum örneğine ait veri ve görüntüler, veri tabanı yazılımları ve sanal programlar yardımıyla sanal 

hale dönüştürülmüştür. Türkiye için görsel destekli bir sanal herbaryum olması bakımından ilk örnek 

teşkil edecek olan VANF sanal herbaryumu http://vanf.yyu.edu.tr/ web adresinden herkesin özelikle de 
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2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE 
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botanikçilerin hizmetine sunulmuştur. Sunulan veriler bilgilendirici, kullanışlı, görsel destekli ve 

uzaktan erişilebilir nitelikte olmasından dolayı araştırmacılara birçok açıdan kolaylık sağlamaktadır. Bu 

dijital görüntülerin online mevcudiyeti ise bu alanla ilgilenenlerin özellikle de sistematik çalışan 

botanikçilerin vazgeçilmez bir aracı olması bakımından önem arz etmektedir. Üstelik, bu online veri 

tabanı bitki sistematiği, ekoloji, bitki topluluğu analizi, fenolojik çalışmalar, çevre bilimleri, tarım ve 

ormancılık alanları ile ilgili araştırmaları güçlü bir şekilde etkileyebilmesi ve zaman açısından da 

tasarruf sağlayabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, bu veri tabanının düzenli olarak güncellenmesi ile 

birlikte bu bölgenin bitki çeşitliliği hakkındaki bilgilere de uzaktan erişiminin sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Herbaryum, Sanal, VANF, Online 

 

 

 

Abstract 

The flora of newly discovered regions almost always attracts the attention of researchers because of 

their potential to contain important plants for biology, medicine, agriculture, medicine, cosmetics, food 

and many other disciplines. Herbarium were established in order to analyze the plant samples collected 

by the researchers at all times and to preserve them. In this context, the researchers have tried to compile 

important plant species botanized both domestic and foreign. During this period, GPS systems, digital 

cameras, computers, software, databases and the internet were also included in this protection effort. 

The term virtual herbarium refers to a web-based collection of digitized images of all data belonging to 

a plant collection. 

The aim of this study is to present the plant samples in the herbarium, one of Turkey's first visual-aided 

virtual herbarium VANF(Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Science Herbarium), by scanning 

from the flatbed scanner to the digital media. With the spread of virtual herbariums, it is aimed to reveal 

the important roles that digitized data can undertake in various floristic researches. 

Data and images of 23500 herbarium specimens registered to VANF herbarium are converted to virtual 

form by means of database software and virtual programs. VANF digital herbarium is is rendered 

accessible at web-portal named http://vanf.yyu.edu.tr/. The presented data are informative, useful, 

visually assisted and remotely accessible, making it easy for researchers in many ways. The online 

availability of these digital images is important as it is an indispensable tool for those interested in the 

field, especially botanists working systematically. Moreover, this online database is important in terms 

of its ability to strongly influence research on plant systematics, ecology, plant community analysis, 

phenological studies, environmental sciences, agriculture and forestry, and to save time. In addition, 

this database is regularly updated to provide remote access to information on plant diversity in this 

region. 

Keywords: Herbarium, virtual, VANF, Online 
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1.GİRİŞ 

Dünya’da botanik tarihi üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında, bitkilerin insan yaşamında ne kadar 

geniş bir yer kapladığı hemen fark edilir. Yaşamın ilk yıllarından itibaren bilim insanları bitkileri 

gözlemleyip tanımaya çalışarak bitkiler hakkında notlar tutmuşlar, resimlerini çizmişler ve teşhis 

etmeye yönelmişlerdir. O zamanlardan günümüze kadar gelen ve süreklilik gösteren bu flora 

araştırmaları biyoloji, tıp, ziraat, ilaç, kozmetik, gıda ve diğer pek çok bilim dallarına yönelik bir kaynak 

oluşturması bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda herbaryumlar araştırmacıların topladıkları 

bitki örneklerini korumak ve saklamak için kurulmuştur (1,2,3,5,6,7). 

Herbaryum, kurutulmuş bitki örneklerinin belirli sistematik kategorilere göre yerleştirildiği bir çeşit 

müzedir. Herbaryumlarda bitkilerin bilimsel adları, lokaliteleri ve habitat bilgileri gibi araştırılacak olan 

bitkilere dair önemli bilgiler bulunmaktadır (4,8). Gelişen teknoloji ile birlikte herbaryumlarda bulunan 

bitkilerin etiketlerindeki çeşitli bilgilere daha kolay ve hızlı erişebilmek için kartoteks adı verilen ve 

kâğıt üstünde tutulan bu bilgilerin dijital ortama aktarılması ihtiyacı doğmaktadır; çünkü istenilen 

bitkinin bilgilerine ulaşmak için bir tarama yapılmakta ve bitki, herbaryumda aranarak bulunup 

etiketinden gerekli bilgiler alınmaktadır. Bir herbaryumda binlerce bitki olduğunu düşünürsek bu 

gerçekten de yorucu ve zaman alıcı bir iştir. Ayrıca eğer bitki bilgileri etiketlere el yazısıyla yazılmışsa 

okuma zorlukları çekilmekte ve bazı etiketlerdeki yazıların zamanla silinmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Bu bakımdan bahsedilen ihtiyacın giderilmesine yönelik araştırmacılar kendi imkânları 

doğrultusunda elde edilen önemli bitki örneklerini ve bunlara ait bilgileri derleyerek kayıt altına alıp 

korumaya çabalamışlardır. Yaşadığımız dönemde dijital kameralar, GPS sistemleri, bilgisayarlar, 

yazılımlar, veri tabanları ve internet de bu koruma çabasına destek olmuştur (2,3,9,10). 

Sanal herbaryum veya dijital herbaryum terimi ise bir bitki koleksiyonuna ait tüm verilerin 

dijitalleştirilmiş görüntülerinin web-tabanlı bir koleksiyonunu ifade eder. 20 yılı aşkın süredir başta 

ABD ve İngiltere olmak üzere ülkemizinde içinde bulunduğu dünyanın farklı ülkelerindeki 

herbaryumlarda bulunan örneklerin kartoteks, etiket bilgileri ve örneklerin görüntüleri bilgisayar ve 

internet ortamınaa aktarılmasıyla sanal herbaryumlar kurulmaya başlanmıştır. Oluşturulan bu dijital 

herbaryumlar ise günümüzdeki teknolojiye de ayak uyduracak şekilde hem var olan veri tabanlarının 

güncellenmesi hemde yeni görsel destekli veri tabanlarının oluşturululması ile birlikte artarak devam 

etmektedir (12-17). 

Bu çalışmada; Türkiye’nin ilk görsel destekli sanal herbaryumlarından birisi olan VANF (Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) içerisinde bulunan bitki örneklerine dayalı olarak, sanal 

herbaryumların oluşturulmasında izlenen yöntem ve kulanılan sanal programlar ile birlikte 

dijitalleştirilmiş verilerin çeşitli floristik araştırmalarda yapılması gerekenlerin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

 

2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalışmada web teknolojilerini kullanarak sanal bir herbaryum tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Bunun için VANF herbaryumu örneklerine ait kartokes ve etiket bilgileri, sanal araçlar (photoshop, 

grafik editörleri vb.) ve yazılımlar araştırma materyali olarak kullanılmıştır. VANF herbaryumunda 
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bulunan tüm bitki verilerinin sanal herbaryuma aktarılmasından önce modern herbaryum teknikleri göz 

önünde bulundurularak bitkiler teker teker gözden geçirilmiştir. 

VANF sanal herbaryumu hazırlanırken, dünyanın en önemli sanal herbaryumlarının web sayfaları tek 

tek incelenmiştir (Web Adresleri, 1-30). Bu web sayfalarının en kullanışlı özelikleri bir araya 

getirilerek, yazılımcı firma ile birlikte VANF sanal herbaryumunun  web sayfası hazırlanmıştır. 

Özelikle Edinburgh, KEW ve Berlin sanal herbaryumları model alınarak hazırlanmıştır (Web Adresleri 

25, 23, 10,11). 

Van ve ülkemizin tüm yöreleri tarafından kullanılan faydalı bitkilerin tüm özelikleri ise ilerleyen 

zamanlarda hazırlanan web sayfasının “Etnobotanik Özelikler” başlığı altında yer alacaktır. 

 

Şekil 1: Sanal herbaryumda bulunan bir bitki örneğinin tanıtıcı özellikleri

 

Çalışmada kullanılan herbaryum örneklerine ait resimlerin çekimi Epson Image Scanner Expression 

12000XL Scanner tarayıcı ile gerçekleştirilmiştir. Sitede yer alan resimlerin hazırlanmasında Adobe 

Photoshop programı kullanılmıştır. 

Çalışmamızda bahsi geçen sanal herbaryumun oluşturulması temelde 6 ana aşamadan oluşur: 

1. VANF herbaryumunda bulunan bitki örneklerinin etiket bilgilerinin ve görüntülerinin 

bilgisayar ortamına aktarılması 
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2. Herbaryum veri tabanının veri giriş ara yüzünün hazırlanması 

3. Barkod numarası alınmış, teşhisli ve etiketli her bir bitki örneğine ait bilgilerin veri giriş yüzüne 

kaydedilmesi 

4. Veri giriş yüzüne örneklere ait görüntülerin kaydedilmesi 

5. Örneklere ait bilgi ve görüntülerle desteklenmiş herbaryum veritabanının kullanıcı ara yüzünün 

dizayn edilmesi 

6. İnternet aracılığı hazırlanan sanal verilere erişimin sağlanması 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

VANF herbaryumunda bulunan bitki örneklerinin kartoteks, etiket ve karekod bilgilerinin sanal 

herbaryum web sayfasına kaydedilmesiyle, 23500 bitki taksonu örneğine ait kartoteks bilgileri internet 

üzerinde kullanılabilir hale getirilmiştir.  Her bitki örneğine ait bir karekod numarası verilmiş ve bu 

numaralara ait olan bitki bilgileri kartoteksde bulunan etiket verileriyle eşleştirilmiştir. Bilgi ve 

görüntülerle desteklenmiş herbaryum veri tabanı http://vanf.yyu.edu.tr/ adresinden araştırmacıların 

hizmetine sunulmuştur. 

 

 

Şekil 2: Sanal herbaryumun giriş sayfası 

 

Sunulan veriler bilgilendirici, kullanışlı, görsel destekli ve uzaktan erişilebilir nitelikte olmasından 

dolayı araştırmacılara birçok açıdan kolaylık sağlamaktadır. Hazırladığımız veri tabanının online 

http://vanf.yyu.edu.tr/
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çalışması sayesinde bu sanal herbaryumdan yararlanacak araştırmacılar dünyanın her yerinden internete 

bağlı herhangi bir sistem ile bu programa kolayca ulaşıp bilgi alabileceklerdir.

 

 

Şekil 3: Sanal herbaryumun arama sayfası 

 

 

Şekil 4: Sanal herbaryum arama sonuçlarından bazı örnekler 
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Bilgiye ulaşmanın en az bilgi üretmek kadar önemli olduğu bu çağda, dijital herbaryum çalışmalarının 

tümü bilim insanlarına ve topluma önemli bir hizmet sunmaktadır. Türkiye’deki herbaryumların süratle 

sanal hale dönüşmesi ve bu dönüşümün de geneli kapsayacak şekilde olması ile birlikte hem zengin 

bitkisel biyoçeşitliliğimize ait veriler eş zamanlı olarak etkin bir şekilde yönetilecek hem de bitkiyle 

uğraşan hemen hemen her alandaki araştırmacılarımızın elini güçlendirerek uluslararası bilimsel 

platformlarda daha etkili bir şekilde söz sahibi olmalarına imkân sağlayacaktır. 

 

 

 

 

Şekil 5: Sanal herbaryum hazırlamasında emeği geçen öğrencilerimiz 
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Abstract 

The aim of this study is to plan, implement and evaluate In-Service Training in order to increase 

mathematics teachers' concept map knowledge, skills, beliefs, desires and awareness. In this study, a 

qualitative research method has been used since it is tried to investigate a situation in depth. Special 

case method was used in the study. The study was conducted with 27 primary and secondary 

mathematics teachers working in Genç district of Bingöl province. A questionnaire at the beginning 

and end of In-Service Training, daily during the In-Service Training process and Observation method 

during the preparation of the concept map were applied to the teachers who were taken into service as 

data collection tool. Based on the findings obtained from the data collection tools, it was concluded that 

mathematics teachers had In-Service Training needs on concept map, and the mathematics teachers' 

concept map knowledge, skills, beliefs, desire to use and awareness levels increased. The beliefs of the 

necessity of concept map usage of mathematics teachers were measured as high and their use status was 

low. It was concluded that this was due to insufficient knowledge and skill levels. 

Keywords: Concept map, In-service training 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin kavram haritası bilgi, beceri, inanç, istek ve 

farkındalıklarını arttırmaya yönelik bir HİE planlamak, uygulamak, HİE’yi değerlendirmektir. Bu 

çalışmada bir durum derinlemesine incelemeye çalışıldığından nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Bingöl ili Genç ilçesinde görev yapan 27 

ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenleriyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak hizmet içi 

eğitime alınan öğretmenlere HİE başlangıç ve bitiminde anket, HİE sürecinde günlük, kavram haritası 

hazırlama sürecinde Gözlem metodu uygulanmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen bulgulardan 

yola çıkarak matematik öğretmenlerinin kavram haritası konulu HİE ihtiyaçlarının bulunduğu, 

gerçekleştirilen HİE ile matematik öğretmenlerinin kavram haritası bilgi, beceri, inanç, kullanım isteği 

ve farkındalık düzeylerinin arttığı sonucuna varılmıştır. Matematik öğretmenlerinin kavram haritası 

kullanım gerekliliği inançları yüksek olarak ölçülmüş olup kullanım durumları ise düşük seviyededir. 

Bu durumun bilgi ve beceri düzeylerinin yetersiz olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kavram haritası, Hizmet içi eğitim 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Geçmişte eğitimden öğrencilerin basit düzey işlemleri yapma ve hesap yapabilme becerileri 

kazanmaları beklenmekteydi. Değişen ve günden güne gelişen dünya ve bilim eğitimden, öğrencilerin 

problem çözme, öğrenmeyi anlamlandırma, akıl yürütme gibi zihinsel gereksinimleri daha üst düzey 

beceriler göstermelerini beklemektedir. Eğitim ve bilimin karşılıklı yarar ve ilişki içerisinde bulunduğu 

bu yeni dünya düzeninde bilim, insanları bilgiyi özümsemeye ve sorgulayıcı yaklaşım ile bilgiler arası 

bağlantıları keşfederek yeni bilgileri ortaya çıkarmaya zorlamaktadır. Bilim insanı, her şeyden ziyade 

olanı sorgulayan kişidir (Aydoğan, 2008). Var olanı sorgulayarak var olmayan, keşfedilmeyi bekleyen 

yeni bilgileri gün yüzüne çıkarmak tüm bireylerin öncelikli ödevidir. 

Einstein’ın bilimin dili olarak tanımladığı matematik günümüzde bireyler ve toplumlar için 

vazgeçilmez bir alan haline gelmiştir (Açıkgül, Macit & Çakan, 2015). Bilim ve teknolojinin çağı olarak 

nitelendirilen günümüzde çözümleyebilme, genelleme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme 

gibi üst düzey becerilerin gelişmesine katkı sağlayan matematiğin öğrenilmesi zorunluluktur (Aksu, 

1991). Geçmiş yılların aksine eğitimin amacı artık, sadece bilen değil, öğrenen, eleştirel düşünen, 

sorgulayan, yenilik getiren ve yeniliklere ayak uyduran insanlar yetiştirmektir (Kutluca & Akın, 2013). 

Öğretmenin merkezde ve aktif olduğu öğrencinin ise pasif ve dinleyici konumda olduğu, geçmişte 

benimsenen geleneksel öğretim yöntemi var olan matematik ön yargısını ve bilinmezliğini 

arttırmaktadır. Israrla benimsenen bu yöntem öğrencilere ezbere öğrenme dayatması yapmakta ve 

öğrenmeyi anlamlaştıramayıp özümsemeyen öğrenciler günümüzde matematikten başarısız olmaktadır. 

Bu durum toplumda matematiğe karşı ön yargı oluşmasına neden olmaktadır. Matematik başarısızlığı 

“matematik dersinin çoğunlukla soyut kavramlardan oluşması” (Demir & Durmaz, 2018), 

“toplumumuzda matematiğe karşı geçmişten gelen bir ön yargının bulunması” (Yenilmez & Dereli, 
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2009), “kavram öğretimlerinin öğrenci zihnine ezberletme yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılması” 

(Soylu & Aydın, 2006), “problem çözme becerisi kazandırılmaması” (Özsoy, 2005), “öğretilen 

kavramların hiyerarşik düzen içerisine alınamaması ve kavramlar arası bağlantıların, ilişkilerin 

oluşturulamaması” (Özdemir, Tutak & Aydoğdu, 2017) durumlarından kaynaklanmaktadır.  

Umay (1996) yaptığı çalışmasında Matematiğin soyut olduğunu, özellikle küçük yaşlarda öğretimine 

somut deneyim ve işlemlerden de başlansa, "zihinsel bir sistem" olarak soyut düşünmeye yönelik 

olduğunu ifade etmiştir. Soyut olan matematiğin somutlaştırılması için öğretim sürecinde kolaylaştırıcı, 

görsel araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Grafiksel sunumların bir çeşidi olan kavram haritaları Novak ve 

Gowin (1984) tarafından ortaya atılmıştır. Kavram haritaları, anlamlı ve kolektif öğrenmeyi 

gerçekleştiren önemli bir stratejidir.  

Kavram haritaları üzerine günümüze kadar araştırmacı ve akademisyenler tarafından çokça çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda genellikle “kavram haritalarının öğrenme düzeyi ve süreci üzerine etkisi” 

(Öztuna, 2002; Yener, 2006; Güçlüer, 2006; Erdoğan, 2007; Kendirli, 2008; Canbolat, 2008; Oğraş & 

Bozkurt, 2011; Polat, 2011; Girgin, 2012) ile “farklı branş ve konuların öğretimi ve öğrenimine etkisi” 

(Üzel, 2003; Baki & Şahin, 2004; Alyeşil, 2005; Yağdıran, 2005; Özdemir, 2009; Selcen Burak, 2010; 

Türkhan, 2013) üzerine araştırmalar yapılmıştır. Literatür incelendiğinde öğretmenlere kavram haritası 

hazırlama konusunda bir hizmet içi eğitim planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi başlıklarında 

herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Literatürdeki çalışmalarda öğretmenlerin kavram 

haritası bilgi, beceri, istek ve farkındalık düzeyleri ile bu düzeylerin arttırılması için herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.  

Bu bilgilerden yola çıkarak öğretmenlerin kavram haritası hazırlama eğitimi verilmesi ve bunun 

yanında kavram haritası bilgi, beceri, istek ve farkındalık düzeyi durumlarının belirlenmesi ve planlanan 

HİE’nin bu değişkenlere etkisinin ölçülmesi önem arz etmektedir.  Bu ölçümler ile HİE’nin etkililiği 

ve verimi belirlenebilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin kavram haritası bilgi, beceri, inanç, istek ve 

farkındalıklarını arttırmaya yönelik bir HİE planlamak, uygulamak, HİE’yi değerlendirmek ve görev 

yapılan kademe ile mesleki hizmet süresinin bunlara etkisini incelemektir. Kavram haritası hazırlama, 

uygulama ve değerlendirme konularında bilgilendirilen öğretmenlerin eğitim öğretimin kalitesine, 

sürekliliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öğrenci merkezli eğitimde öğrenciye sorgulama, 

araştırma şansının tanınması için önemli bir araç olan kavram haritası öğretmenler tarafından iyi 

anlaşılıp uygulandığı zaman daha sorgulayıcı, daha özgür düşünen, zekâsını maksimum kapasite ile 

kullanabilen öğrenciler yetişme olasılığı artacaktır. Öğretmenlerin kavram haritası hazırlama 

konusunda bilgilendirilmesi ile eğitimin daha anlaşılır, kolay ve sürekli bir hale geleceği 

düşünülmektedir. 

 

2. Kavram Haritası 

Kavram haritaları, bilginin yeniden yapılandırılmasını sağlayan ve kavramsal değişimlerin 

araştırılmasına yardım eden araçlardır. Novak ve Gowin’e (1984) göre “Kavramlar arasındaki anlamlı 

ilişkileri önermeler şeklinde göstermeye yarayan şematik çizimlerdir.” Kaptan’a (1998) göre “Kavram 

haritaları geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu 

şemalardır.” Şen ve Özgün-Koca’ya (2002) göre “Kavram haritaları, kavramlardan ve kavramları doğru 
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ve anlamlı bir şekilde birbirine bağlayan bağlantılardan meydana gelir.” Bayındır ve arkadaşları’na 

(2015) göre “Öğretim sürecinde kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki ilişkiyi hiyerarşik bir 

yapı içinde genelden özele doğru görsel hale getirerek öğrenciye somut veriler sunmayı amaçlayan bir 

öğretim tekniğidir.” 

Kavram haritaları ilk çıkış yıllarında daha çok konu öğretiminde kullanılacak bir araç olarak 

tasarlanmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda yapılan bazı araştırmalarda “problem çözme becerisini 

geliştirdiğine” (Hay ve Proctor, 2015), “kavram değişimlere etkisine” (Sellmann, Liefländer ve Bogner, 

2015), “kavram yanılgılarının belirlenmesine” (Şen ve Aykutlu, 2008; Tuluk, 2015), “anlama 

düzeylerine etkisine” (Evrekli, İnel ve Balım, 2012), “değerlendirme aracı olarak kullanılmasına” 

(Şahin, 2001; Şen ve Aykutlu, 2008) ve “eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine” (Atay ve 

Karabacak, 2012) yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kavram haritaları başlangıç itibariyle bir öğretim aracı 

olarak kullanılmış olsa da, son yıllarda öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya çıkarmada ölçme–

değerlendirme aracı olarak da özellikle dikkat çekmektedir (Şen ve Aykutlu, 2008). 

Bir öğretmen için kavram haritaları; kendi öğrenmesine motive etmesine, konunun kavramlar ile alakalı 

ön bilgileri elde etmesine, öğrencilerin neyi ne düzeyde bildiklerini daha rahat analiz edebilmesine, 

konu ile alakalı bilgi hazinesini arttırmasına, kavram haritalarını hazırlarken pratik yapma durumlarında 

kolaylık sağlar (Ferry, Herberg & Harper, 1996). 

 

3. Hizmet İçi Eğitim 

Hizmet içi eğitim, çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde 

verilen eğitimlerdir. HİE ile kişilerin hizmetteki verim ve etkilerinin arttırılmasını, gelişmeye yol açan 

bilgi, beceri ve anlayışlarının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

HİE’nin gayesi, bireylere mesleklerinde daha başarılı ve memnun olmalarını sağlayacak gerekli bilgi, 

beceri ve yaklaşımları kazandırmaktır. HİE’nin amacına erişmesi için, program amaçlarının ihtiyaçlara 

dönüt vermesi ve bu amaçların öğretmenlere çeşitli yöntem ve araçlarla kazandırılması icap etmektedir 

(Sarıgöz, 2011). 

Öğretmenlerin lisans eğitiminden sonraki meslek hayatlarında dünya bilim serüvenine adapte 

olabilmeleri için ihtiyaç olduğu her anda eğitimden geçirilmeleri gerekmektedir. Bu gerekliliğin yerine 

getirilmesi öğretmenin öğrenciye vereceği eğitimi, aktaracağı tecrübeyi daha anlamlı ve etkili 

kılacaktır. Bunun için bu gelişmelere çalışanların adapte olabilmeleri için yeri geldiğinde ihtiyaçlar 

doğrultusunda eğitimden geçirilmeleri sınıf içerisinde verilen eğitimin etkililiği açısından pek önemlidir 

(EARGED, 2008). 

Profesyonel bir öğretmen olabilmek için güçlü bir alan bilgisine sahip olma, çeşitli öğretim yöntem-

teknikleri bilgisine sahip olmak ve bunu ne zaman, nasıl kullanabileceğine karar verebilme, bireysel 

farklılıkları dikkate almak bunu sınıfa yansıtabilme, kendini iyi tanıma, okuldaki meslektaşları etkili 

iletişim ve etkileşim becerisine sahip olma niteliklerini bulundurmaları gerekir (Saban, 2000). Apaçık 

bir şekilde görüleceği üzere, bu gibi niteliklerin geliştirilmesi ve öğretmenlik mesleği boyunca 

muhafazası yalnızca öğretmenlik öncesi eğitim ile yeterli değildir. (Saban, 2000).  Öğretmenlerin 

mesleki niteliklerinin gelişmesi ve uzman bir öğretmen kimliği kazanmaları için ancak hizmet öncesi 

ve HİE süreçlerinin bütünleşmesi gerekmektedir (Karaküçük, 1987). 
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Günümüzde giderek önem kazanan "Hayat Boyu Öğrenme" ilkeleri kapsamında bakanlık personelinin 

mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin arttırılması 

ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik HİE faaliyetleri büyük önem arz etmektedir (URL-1, 2018). 

Nitelikli eğitim süreci için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek verilmesi 

gerekmektedir. 

 

4. Araştırmanın Yaklaşımı 

Bu araştırmada, incelemeye çalışılan durum birden fazla veri toplama yöntemiyle derinlemesine 

araştırıldığından “Nitel Araştırma Yaklaşımı” benimsenmiştir. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Ekiz, 

2009).  

 

5.Araştırmanın Modeli 

İncelenen alan yazında HİE ile ilgili farklı konuları kapsayan araştırmalar incelenmiş ve genellikle özel 

durum çalışmasının benimsenmiş olduğu görülmüştür. (Asilsoy, 2007; Çınar, 2011; Metin, 2010; Şenel, 

2008). Araştırmanın sınırlarının geniş olması, problemin derinlemesine incelenmesi ve çalışmanın bir 

eğitim döneminin sadece iki ayı boyunca sürmesi göz önünde bulundurularak süre açısından çok geniş 

bir zamana yayılamamasından dolayı kısa sürede tamamlanabilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden 

özel durum çalışması benimsenmiştir.  

 

6.Çalışma Grubu 

Bazı özel araştırma durumlarında amaçlı örneklem seçimi kaçınılmazdır (Çepni, 2014). Örneklem 

seçiminde nitel araştırma yöntemi benimsemiş araştırmaların amaçlı örneklem seçimini seçmeleri 

araştırmanın uygulanışını daha anlaşılır ve kolay kılacaktır. Bu çalışma Bingöl ili Genç ilçesinde görev 

yapan 20’si ilköğretim matematik, 12’si ortaöğretim matematik olmak üzere toplam 32 matematik 

öğretmeninden 17’si İlköğretim Matematik ve 10’u Ortaöğretim Matematik öğretmeni olmak üzere 

toplam 27 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma grubunun seçiminde gönüllülük ilkesi benimsenmiştir. HİE’ye katılmak istemeyen 

öğretmenlerin ayrılmaların olanak verilmiş olup toplam 32 öğretmenden 5 öğretmen HİE sürecine 

katılmamıştır. Çalışmada gönüllülük ilkesinin benimsenmesi ve katılımcılara bunun aktarılması 

araştırmanın güvenirliliğini arttırmıştır. Gönüllülük ilkesi katılımcının yöneltilen sorulara daha gerçekçi 

ve dürüst cevaplar vermesini sağlar. Sorulan sorulara gerçekçi ve dürüst cevaplar verilmesi araştırmanın 

sonuçlarının daha da doğru olmasını sağlar. 
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7.BULGULAR 

Araştırma kapsamında öğretmenler tarafından doldurulan veri toplama araçları incelendiğinde 

aşağıdaki veriler elde dilmektedir. Veriler tablolara işlenmiş olup ayrıca öğretmen görüşlerine de yer 

verilmiştir. Öğretmen görüşlerinden sonra araştırmacı tarafından elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Matematik öğretmenleriyle gerçekleştirilen HİE ile öğretmenlerin kavram haritası bilgi düzeylerindeki 

değişimin belirlenmesi amacıyla Kavram Haritası Kullanımı Ön Test ve Son Test Anketinde 

katılımcılara “Sizce kavram haritası nedir? Kendi cümlelerinizle açıklayınız.” ortak sorusu sorulmuştur. 

Ön test ve son test verileri ve değişimleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. HİE ile Öğretmenlerin Kavram Haritası Bilgi Düzeylerindeki Değişim Tablosu 

Öğretmenlerin Kavram Haritası 

Bilgi Düzeyleri 

Ön Test Anketi Son Test Anketi 

D
eğ

iş
im

 (
%

) 

F
re

k
a
n

s 
(f

) 

Y
ü

zd
e 

(%
) 

F
re

k
a
n

s 
(f

) 

Y
ü

zd
e 

(%
) 

Yeterli tanım yapanlar 

1
3

 

4
8
,1

4
 

2
0

 

7
4
,0

8
 

+
2
5
,9

4
 

Eksik tanım yapanlar 7
 

2
5
,9

3
 

6
 

2
2
,2

2
 

-3
,7

1
 

Hatalı tanım yapanlar 7
 

2
5
,9

3
 

1
 

3
,7

0
 

-2
2
,2

3
 

 

Öğretmenlerin Kavram Haritası Kullanımı Ön Test ve Son Test Anketinde verdikleri cevaplara göre 

oluşturulan tablo incelendiğinde öğretmenlerin yeterli seviye kavram haritası bilgi düzeylerinde 

%25,94’lük artış olduğu görülmektedir. Bu veriye göre gerçekleştirilen HİE’nin öğretmenlerin kavram 

haritası bilgi düzeylerini arttırdığı görülmüştür.  

Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Ön Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

Ö16: “Belirli bir konudaki kavramların birbirleriyle ilişkisini gösteren şemalar bütününe kavram 

haritası denir.” 

Ö15: “Bir kavram etrafında genel geçer bilgilerin toplanıp, şema halinde öğrenene aktarılmasıdır.” 
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Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları 

aşağıda sunulmuştur. 

Ö12: “Herhangi bir konunun ayrıntılarıyla, ilişkilendirilerek görsel hale getirilmesidir. Kavramlar 

arasındaki ilişkiyi gösteren şemadır.” 

Ö15: “Öğrencide anlamlı öğrenmeyi sağlayan şemalardır.” 

 

Matematik öğretmenleriyle gerçekleştirilen HİE ile öğretmenlerin kavram haritası beceri 

düzeylerindeki değişimin belirlenmesi amacıyla Kavram Haritası Kullanımı Ön Test ve Son Test 

Anketinde katılımcılara “Rasyonel sayılar konusunda bir kavram haritası tasarlayıp aşağıdaki boş alana 

çiziniz.” sorusu sorulmuştur. Ön test anketi, günlükler ve son test anketi verileri ve değişimleri Tablo 

2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. HİE ile Öğretmenlerin Kavram Haritası Beceri Düzeylerindeki Değişim Tablosu 

Öğretmenlerin Kavram 

Haritası Beceri Düzeyleri 

Ön Test Anketi 
Günlükler ve Son 

Test Anketi 

D
eğ

iş
im

 (
%

) 

F
re

k
a
n

s 
(f

) 

Y
ü

zd
e 

(%
) 

F
re

k
a
n

s 
(f

) 

Y
ü

zd
e 

(%
) 

Kavramları doğru yazan 

1
8
 

6
6
,6

7
 

2
6
 

9
6
,3

0
 

+
2
9
,6

3
 

Kavramları şematize eden 9
 

3
3
,3

3
 

2
6

 

9
6
,3

0
 

+
6
2
,9

7
 

Yönlendirme (bağlantı) okları 

kullanan 1
2

 

4
4

,4
4
 

2
6

 

9
6

,3
0
 

+
5

1
,8

6
 

Bağlantı önermelerini kullanan 1
 

3
,7

0
 

2
6

 

9
6

,3
0
 

+
9

2
,6

0
 

Tüm konuyu kapsayacak şekilde 

organize eden 1
 

3
,7

0
 

2
6

 

9
6

,3
0
 

+
9

2
,6

0
 

Herhangi bir Kavram Haritası 

çizemeyen 5
 

1
8
,5

1
 

1
 

3
,7

0
 

-1
4
,8

1
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Öğretmenlerin ön test anketi ile günlükler ve son test anketinde verdikleri cevaplara göre oluşturulan 

tablo incelendiğinde öğretmenlerin kavram haritası tasarımı ve çizimlerinde kavramların doğru yazma 

becerilerinde %29,63’lük, kavramları şematize etme becerilerinde %62,97’lik, bağlantı okları kullanma 

becerilerinde %51,86’lık, bağlantı önermelerini kullanma becerilerinde %92,60’lık ve kapsayıcı K.H. 

oluşturma becerilerinde ise %92,60’lık artış olduğu görülmektedir. Bu veriye göre gerçekleştirilen 

HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası beceri düzeylerini arttırdığı görülmüştür. 

Matematik öğretmenleriyle gerçekleştirilen HİE ile öğretmenlerin kavram haritası kullanım inancı 

düzeylerindeki değişimin belirlenmesi amacıyla Kavram Haritası Kullanımı Ön Test ve Son Test 

Anketinde katılımcılara “Sizce bir matematik öğretmeni kavram haritasını ders esnasında kullanmalı 

mı? Ne Sıklıkla? Neden?” sorusu sorulmuştur. Ön test ve son test anketi verileri ve değişimleri Tablo 

3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. HİE ile Öğretmenlerin Kavram Haritası Kullanım İnancı ve İstek Düzeylerindeki 

Değişim Tablosu 

Öğretmenlerin Kavram Haritası 

Kullanım İnanç Düzeyleri 

Ön Test Anketi Son Test Anketi 

D
eğ

iş
im

 (
%

) 

F
re

k
a
n

s 
(f

) 

Y
ü

zd
e 

(%
) 

F
re

k
a
n

s 
(f

) 

Y
ü

zd
e 

(%
) 

Evet, Sıklıkla. 9
 

3
3
,3

3
 

1
2

 

4
4
,4

4
 

+
1
1
,1

1
 

Evet, Bazen. 

1
8

 

6
6
,6

7
 

1
5

 

5
5
,5

6
 

-1
1
,1

1
 

 

Öğretmenlerin Kavram Haritası Kullanımı Ön Test ve Son Test Anketinde verdikleri cevaplara göre 

oluşturulan tablo incelendiğinde öğretmenlerin kavram haritası kullanım inançlarının her iki testte de 

%100 olarak ölçüldüğü ve herhangi bir azalma olmadığı görülmektedir. Ancak öğretmenlerin kavram 

haritası kullanım inançlarında kullanımının daha sık olması yönünde %11,11’li bir artış olduğu 

görülmektedir. Bu veriye göre gerçekleştirilen HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası kullanım inancını 

azaltmadığı ve kullanım sıklığı inançlarını arttırdığı görülmüştür. 

Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Ön Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

Ö11: “Evet gereklidir. Çünkü kavram haritaları öğrencilerin beyninde kavramları ilişkilendirmesine 

yardımcı olur. Daha kalıcı bir öğrenme sağlar.” 

Ö21: “Uygulamalı eğitim yapan öğretmenler için gerekli değildir. Beden eğitimi, müzik öğretmenliği 

için çok gerekli olacağını düşünmüyorum.” 
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Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

Ö1: “Evet kullanılmalıdır. Her zaman değil ama. Çünkü sürekli aynı tarzda anlatmak ya da sunmak 

öğrenciler açısından sıradan bir durum haline gelebilir ve sıkılmalar yaşanabilir. Bunun için 

uygun konu türlerinde uygun zaman diliminde kavram haritasını öğrenciye sunmak 

öğrenmeleri açısından faydalı olacaktır.” 

Ö6: “Ders esnasında kullanılabilir. İhtiyaç duyulması halinde her konu için kullanılabilir. Ancak 

konu başında kullanılması öğrencide kafa karışıklığına neden olabilir. Genellikle konu tekrarı 

kullanılması taraftarıyım.” 

 

Matematik öğretmenleriyle gerçekleştirilen HİE ile öğretmenlerin kavram haritası isteği düzeylerindeki 

değişimin belirlenmesi amacıyla Kavram Haritası Kullanımı Ön Test Anketinde katılımcılara “Kavram 

haritası konusunda bir hizmet içi eğitim almak ister miydiniz? Neden?” sorusu ve Kavram Haritası 

Kullanımı Son Test Anketinde ise “Aldığınız bu eğitimi içerik yönünden meslektaşlarınıza tavsiye eder 

misiniz? Neden?” sorusu sorulmuştur. Ön test ve son test anketi verileri ve değişimleri Tablo 4’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4. HİE ile Öğretmenlerin Kavram Haritası Kullanım İnancı ve İstek Düzeylerindeki 

Değişim Tablosu 

Öğretmenlerin Kavram Haritası 

İstek Düzeyleri 

Ön Test Anketi Son Test Anketi 

D
eğ

iş
im

 (
%

) 
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n
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ü
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n
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Y
ü

zd
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Evet 

2
3

 

8
5
,1

9
 

2
7

 

1
0
0

 

+
1
4
,8

1
 

Hayır 4
 

1
4

,8
1
 

0
 

0
 

-1
4

,8
1
 

 

Öğretmenlerin Kavram Haritası Kullanımı Ön Test ve Son Test Anketinde verdikleri cevaplara göre 

oluşturulan tablo incelendiğinde öğretmenlerin kavram haritası isteklerinde %14,8’lik bir artış olduğu 

görülmektedir. Bu veriye göre gerçekleştirilen HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası isteklerini 

arttırdığı görülmüştür. 

Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Ön Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 
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Ö22: “Evet isterim. Çünkü matematikte bir şeyler yanlış gidiyor olmalı ki bazen sınav sonuçlarında 

tüm emeklerimizin heba olduğunu görüyorum. Bu nedenle her türlü yardıma ihtiyacım 

olduğunu düşünüyorum.” 

Ö17: “Hayır, bu ürünler hazır olarak sunulmaktadır. Var olanı kullanmak yeterlidir.” 

 

Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

Ö1: “Evet meslektaşlarıma tavsiye ettim ve ediyorum. Çünkü bu eğitim çalışmaları sadece 

matematikte değil tüm diğer branşlarda da hem öğrenciye hem de öğretmene büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. Öğretmenin motive olmasına, öğrencilerinde anlamlı öğrenmelerini sağlayan 

bu kavram haritalarını tüm arkadaşlarıma tavsiye etmeyi ve ders esnasında kullanmayı 

düşünüyorum sonraki zaman diliminde.” 

Ö6: “Kesinlikle ederim. Çünkü ben de eğitimi almadan önce bildiğimi sandığım birçok şeyi yanlış 

bildiğimi öğrendim. Ayrıca başlamadan önceki halime göre çok ilerde olduğumu 

düşünüyorum.” 

Matematik öğretmenleriyle gerçekleştirilen HİE ile öğretmenlerde kavram haritası farkındalık eğilimini 

belirlenmesi amacıyla Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde katılımcılara “Kavram 

haritasıyla ilgili aldığınız bu hizmet içi eğitim sizde ne gibi değişiklikler meydana getirmiştir.” sorusu 

sorulmuştur. Son test anketi verileri Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5. HİE ile Öğretmenlerde Oluşan Kavram Haritası Farkındalık Eğilimlerinin Dağılımı 

Tablosu 

HİE Sonrasında Öğretmenlerde Oluşan 

Farkındalıklar 
Frekans (f) Yüzde (%) 

Olumlu 27 100 

Olumsuz 0 0 

 

Öğretmenlerin Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde verdikleri cevaplara göre oluşturulan 

tablo incelendiğinde öğretmenlerin kavram haritası farkındalık eğilimlerinin %100 olumlu olduğu 

görülmektedir. Bu veriye göre gerçekleştirilen HİE’nin öğretmenlerde kavram haritası farkındalığı 

oluşturduğu görülmüştür. 

Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

Ö1: “Kavram haritası oluşturmanın önemini anladım. Görsel bir sunum sağladığı için öğrenmeler 

daha kalıcı hale gelecektir. Kavram haritasının nasıl oluşturulduğunu ve hızlı bir şekilde nasıl 
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yapılacağını uygulamalı olarak yapma fırsatım oldu. Programlar sayesinde daha düzgün ve 

kaliteli kavram haritaları oluşturabiliyorum.” 

Ö4: “Kısacası bu eğitimden sonra her ünite ile ilgili genel bir kavram haritası oluşturmaya karar 

verdim. Bütün konular ile ilgili dersimde genel bir kavram haritası sunmayı düşünüyorum.” 

Ö7: “Kavram haritasına dair herhangi bir bilgim yoktu. Ancak kullanışlı ve öğrencide değişim 

olarak olumlu etkiler yaratacağını düşünüyorum.” 

 

Matematik öğretmenlerinin gerçekleştirilen HİE’yi içerik yönünden, planlama yönünden ve genel 

olarak değerlendirme eğilimleri belirlenmesi amacıyla katılımcılara Kavram Haritası Kullanımı Son 

Test Anketinde “Aldığınız bu eğitimi aşağıdaki başlıklara göre (içerik, planlama, genel) nasıl 

bulduğunuzu birkaç cümle ile ifade ediniz.” sorusu sorulmuştur. Son test anketi verileri Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Öğretmenlerin HİE Değerlendirme Eğilimlerinin Dağılımı Tablosu 
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Öğretmenlerin Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde verdikleri cevaplara göre oluşturulan 

tablo incelendiğinde öğretmenlerin gerçekleştirilen HİE’yi içerik yönünden %92,59 oranında, planlama 

yönünden %77,78 oranında ve genel olarak %92,59 oranında olumlu buldukları sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca öğretmenlerin ortalama olarak HİE değerlendirmelerinin %87,67 oranında olumlu eğilimde 

olduğu görülmektedir. Bu veriye göre HİE’nin öğretmenler tarafından yüksek oranla olumlu eğilimde 

değerlendirildiği görülmüştür. 
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Katılımcıların Kavram Haritası Kullanımı Son Test Anketinde verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

Ö8: “İçerik yönünden kullanışlı ve mesleğimize uygun hazırlanmıştı. Bu yönden iyiydi.” 

Ö16: “Programları belli bir sisteme göre işledik. Word’den sonra Cmap ve İnspiration gibi 

programları görmek aralarındaki farkı net görmemiz açısından faydalı oldu.” 

Ö4: “Genel anlamda benim en çok keyif aldığım seminerdi. Sadece matematik öğretmenlerine 

yönelik bir semineri ilk kez alıyorum. Bu nedenle kendi zümrelerimle eğitim almak bana çok 

zevkli geldi. Hem eğlendim hem zevk aldım diyebilirim. 10 üzerinden 10 puan bence.” 

 

8.TARTIŞMA ve SONUÇ 

HİE programının belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için HİE’ye katılan öğretmenlerin ihtiyaçlarının 

ölçülmesi gerekmektedir. (Karasu, Aykut & Yılmaz, 2014). Bu sebeple katılımcıların bireysel 

özellikleri ve HİE içeriğine ihtiyaçlarının belirlenip kursun planlanması gerekmektedir. Hodkinson-

Hodkinson (2005) yaptığı çalışmasında öğretmenlerin istekleri yönünde gerçekleştirilen kursların 

HİE’nin etkililiği için önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ön test anketinde katılımcıların kavram 

haritası hazırlama gerekliliği inançları % 70,37 olarak ölçülmüştür. Aynı testte öğretmenlerin kavram 

haritası konulu HİE ihtiyaçları %85,19 olarak belirlenmiştir. Bu durum EARGED’in (2008) 

çalışmasındaki “öğretmenlerin çoğunluğunun alanlarına yönelik HİE almadıkları” sonucu ile 

örtüşmektedir. 

Ön test anketinde katılımcıların HİE’nin belirlenen hedeflere ulaşma konusunda etkililiği inançlarının 

ölçülmesi amacıyla sorulan soruya katılımcıların verdiği cevaplardan yola çıkarak katılımcıların HİE 

etkililiği inançlarının olumlu yönde %77,78 oranında olduğu görülmüştür. 

Ön test anketinden elde edilen veriler doğrultusunda matematik öğretmenlerinin çoğunluğunun 

(%51,85) kavram haritası bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı ve %85,19’unun kavram haritası 

konulu HİE ihtiyacı inançlarının olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların %66,67’sinin ise kavram 

haritası ile ilgili bir eğitim almadıkları görülmüştür. Öğretmenlerin kavram haritası bilgi düzeylerinin 

düşük ölçülmesi Birgin ve Gürbüz’ün (2008) çalışmalarıyla ile paralellik göstermektedir. Ayrıca HİE 

ile öğretmenlerin bilgi düzeylerinin artması Önen ve diğerlerinin (2008) çalışması ile paralellik 

göstermektedir. 

Öğretmenlerin kavram haritası bilgi düzeylerinin ölçüldüğü ön test ve son test verileri Tablo 1’de 

gösterilmiş olup HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası yeterli seviye bilgi düzeylerini olumlu yönde 

%25,94 oranında arttırdığı belirlenmiştir. 

Ön test anketinde öğretmenlerin tüm konuyu kapsayıcı ve organize edilmiş bir kavram haritası 

tasarlama ve çizme becerilerinin %3,70 oranında olduğu görülmüştür. Bu sonuç Tuluk’un (2005) 

çalışması ile paralellik göstermektedir. Son test anketinde ise aynı değer %92,59 olarak ölçülmüştür. 

Bu artış Yalın’ın (2001) çalışmasındaki “katılımcıların %70’inin programda amaçlanan bilgi ve 

becerileri yeterince kazandıkları” sonucu ile örtüşmektedir. 

Ayrıca HİE’ye katılan öğretmenler tarafından doldurulan HİE günlüklerinin tamamının beraber 

değerlendirilmesiyle elde edilen veriye göre öğretmenlerin % 66,67’sinin 3.gün sonunda, %85,19’unun 
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4.gün sonunda tüm konuyu kapsayıcı ve organize edilmiş bir kavram haritası tasarlama ve çizme 

becerilerini kazandıkları ve bunlardan bazılarının ilerleyen gün günlüklerinde kavram haritası çizimi 

gerçekleştirmedikleri görülmüştür. Beceri kazanımında doyuma ulaşan öğretmenlerin aynı konuda 

kavram haritası çizimine isteksiz oldukları belirlenmiştir. 

Ön test anketinde öğretmenlerin kavram haritası kullanım inancı düzeylerinin %100 oranında olduğu 

görülmüştür. Son test anketinde ise aynı değer %100 olarak ölçülmüştür. Ancak öğretmenlerin kullanım 

sıklığı inancı düzeylerinde ön test anketinde %33,33 oranında, son test anketinde ise %44,44 oranında 

sık kullanım inancı düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlar Gündüz (2014) ile 

örtüşmektedir. 

Öğretmenlerin kavram haritası istek düzeylerinin ölçüldüğü ön test ve son test verileri Tablo 3’de 

gösterilmiş olup HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası istek düzeylerinin olumlu yönde %11,11 

oranında arttırdığı görülmüştür. Bu veriden gerçekleştirilen HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası 

kullanım inancını azaltmadığı ve kullanım sıklığı inançlarını arttırdığı belirlenmiştir. 

Ön test anketinde öğretmenlerin kavram haritası istek düzeylerinin %85,19 oranında olduğu 

görülmüştür. Son test anketinde ise aynı değer %100 olarak ölçülmüştür.  

Öğretmenlerin kavram haritası istek düzeylerinin ölçüldüğü ön test ve son test verileri Tablo 4’te 

gösterilmiş olup HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası istek düzeylerini olumlu yönde %14,81 

oranında arttırdığı görülmüştür. Bu veriden gerçekleştirilen HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası 

istek düzeylerini arttırdığı belirlenmiştir. 

Son test anketinde öğretmenlerin kavram haritası kavram haritası farkındalık eğilimleri Tablo 5’te 

verilmiş olup bu eğilim olumlu yönde %100 olarak ölçülmüştür. Öğretmenlerin kavram haritası 

farkındalıklarının eğilimlerinin %48,15’inin kavram haritası hazırlama becerisi, %29,63’ünün kavram 

haritası kullanım isteği ve %25,93’ünün kavram haritasının önemi ve gerekliliği farkındalığı olduğu 

görülmüştür.  

Öğretmenlerin kavram haritası farkındalık düzeylerinin ölçüldüğü son test verilerine göre HİE’nin 

öğretmenlerin kavram haritası farkındalık düzeylerini olumlu yönde gerçekleştirdiği görülmüştür. 

HİE’nin öğretmenlerin kavram haritası hazırlama becerisi, kavram haritası kullanım isteği ve kavram 

haritasının önemi ve gerekliliği farkındalıklarını öncelikli gerçekleştirdiği belirlenmiştir. 

Son test anketinde öğretmenlerin HİE içeriği değerlendirmeleri olumlu yönde %92,59 olarak, HİE 

planlama değerlendirmeleri olumlu yönde %77,77 olarak ve genel değerlendirmeleri ise %90 olarak 

ölçülmüştür. HİE içeriği hakkında olumsuz görüş belirten öğretmenlerin uygulamalı eğitim kısmının 

daha fazla olması gerektiği yönünde, HİE planlaması hakkında olumsuz görüş belirten öğretmenlerin 

ise HİE uygulamasının ders çıkış saati olarak planlanmasından dolayı olumsuz görüşte oldukları 

yönünde fikir belirttikleri görülmüştür. HİE içeriği hakkında belirtilen olumsuz görüş Yalın’ın (2001) 

yaptığı çalışmada ki “katılımcıların %60’ı, derslerde kendilerine yeterli düzeyde uygulama yapma 

fırsatı verildiği” sonucu ile örtüşmemektedir. Ancak çalışmada bu olumsuz görüşe sahip öğretmen 

sayısı sadece 1 olarak ölçüldüğünden Yalın’ın (2001) ulaştığı sonuç çalışmada %96,30 olarak 

ölçülmüştür. Ayrıca HİE’nin genel olarak değerlendirilmesi ile ilgili soruya olumsuz cevap veren 1 

öğretmenin ise HİE süresince isteksiz tavır sergilediği gözlemlenmiştir. 
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Öğretmenlerin HİE değerlendirmelerinin ölçüldüğü son test verileri Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablodaki veride ölçüldüğü üzere öğretmenlerin ortalama olarak HİE değerlendirmelerinin %87,67 

oranında olumlu eğilimde olduğu görülmektedir.  Elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde 

HİE’nin içerik, planlama ve genel olarak öğretmenler tarafından başarılı bulunduğu belirlenmiştir. 

 

9. ÖNERİLER 

Üniversiteler arası kavram haritası içerik ve uygulama standartının oluşması adına eğitim fakültesi 

ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü ile ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünde ve fen 

fakültesi matematik bölümünde kavram haritası içeriği ve uygulama çerçevesinin hazırlanıp yürürlüğe 

konulması önem arz etmektedir. 

Öğretmen adayları için lisans ve formasyon eğitiminde uygulamalı eğitim yoğunluğunun arttırılması 

gerekmektedir. MEB’de çalışan öğretmenlerin kavram haritası bilgi ve beceri eksikliklerinin 

giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığınca Kavram Haritası konulu HİE planlamasının hazırlanması ve 

hizmet içi eğitim modülüne işlenmesi gerekmektedir. Hazırlanacak HİE planlamasında teorik bilgi 

yoğunluğundan uzaklaşılıp uygulamalı eğitim yoğunluğu arttırılmalıdır.  

En az 3 tam saatlik uygulama içeren HİE’ler ile öğretmenlerin Kavram Haritası bilgi ve beceri dzeyleri 

yeterli seviyeye çıkartılmalıdır. MEB tarafından öğretmenlerin kullanımına sunulan kılavuz kitaplarda 

kavram haritası içeriklerine yer verilmelidir. Ayrıca öğrencilere dağıtılan ders kitaplarında konu 

özetlerinin kavram haritası ile sunulması farkındalık oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

MEB öncelikli olarak öğretmenlerin hazırlamada zorluk çekebilecekleri soyut kavram yoğunluğu fazla 

olan konularda hazır kavram haritası içerikleri hazırlayıp öğretmenlerin kullanımına sunmalıdır.  

Kavram Haritası konusunda eğitim camiasının tüm fertlerinde farkındalık ve kalite standartı oluşması 

adına MEB’in yapmış olduğu Liselere Giriş Sınavı’nda ve ÖSYM’nin yapmış olduğu Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı’nda Kavram Haritası içerikli ölçme sorularına yer verilebilir. Bu iki sınav dışında 

uygun görülen diğer sınavlar için de aynı çalışmalar yürütülebilir. 
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Abstract 

Fathers who have positive perceptions about fatherhood is more concerned and involved in caregiving 

their children. However, having a child with special needs such as autism may have effects on 

fatherhood perception and fathers’ involvement in caregiving their children. The concepts related to 

fatherhood is mostly studied in fathers who have typically developing children whereas the 

configuration of these concepts is a matter of interest in fathers who have children with autism. Within 

this context, in the present study, it was aimed to examine fatherhood perception and father involvement 

in fathers who have autistic children and compare it with fathers who have typically developing 

children. In line with this purpose, it was also aimed to examine whether the fatherhood perception and 

father involvement differed according to age, educational status and income level of fathers who have 

autistic children and of fathers who have typically developing children. The study group was comprised 

of 96 fathers who have autistic children and 117 fathers who have typically developing children. As the 

data collecting instruments, the fathers were administered an Individual Information Form, prepared by 

the authors. In addition, in order to assess fathers’ perception of fatherhood, Fatherhood Role Perception 

Scale, developed by Kuzucu (1999) and in order to assess father involvement Father Involvement Scale 

developed by Sımsıkı and Şendil (2014) were administered. Prior to the onset of the data analysis, a 

preliminary test was conducted to examine the hypothesis of normality. The result of the analysis 

revealed that the data collected was non-parametric. Therefore, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis 

tests were performed in the analysis.  According to the results of the study, it was found that the level 

of fatherhood perception and father involvement of the fathers who have typically developing children 

are higher than the fathers who have autistic children (p<.05). In the study, it was also found that in 

fathers who have autistic children, fatherhood perception increased by income and education level; and 

father involvement increased by age and education level. No statistical differences were found in 

fatherhood perception and father involvement according to age, income and education level of fathers 
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who have typically developing children. The results are discussed in line with the relevant findings in 

the literature. 

Keywords: Father, fatherhood perception, father involvement 

 

 

1. INTRODUCTİON 

Autism is defined as a neuro-developmental disorder which originates in early childhood and with life-

long effects, negatively impacting an individual’s communication and social interaction skills and 

causing limited interests and repetitive behaviors (Frith, 2003; Özbey, 2005). It is classified under the 

‘Autism Spectrum Disorder’ category in the DSM-5, by the American Psychiatric Association (2014). 

Raising a child with autism is a stressful experience for most parents (Hayes & Watson, 2013) and has 

been associated with caregiving burden (Martins et al., 2013; Lavelle et al., 2014). Parents experience 

both personal and familial system wise negative effects with the birth of a child with deficiencies and 

have difficulties in dealing with such problems (Green, 2003). Parents with disabled children feel 

intense anxiety regarding whether their child would develop like typically developing children and their 

child’s future (Sen & Yurtsever, 2007). Also, the need for more time, money and energy for the child’s 

care leads to the experience of psycho-social challenges by parents (Özşenol ve Işıkhan, 2003; 

Beresford et al., 2007). However, parents can be affected differently and respond in different ways 

throughout this process. Although, mothers are culturally seen as the primary caregivers of children 

(Zeybekoğlu, 2013), an autistic child increases responsibilities within the family for both parents (Stuart 

& McGre, 2009). During this process, concepts of fatherhood role and father involvement become 

significant established in child’s care, education and one-to-one interaction with the child. Yet, 

fatherhood traditionally still refer to roles such as the breadwinner, ruler of the house, and the model of 

masculinity (Özgün et al., 2011; Beyazıt & Bütün Ayhan, 2017). 

How fathers experience the changes in their traditional roles and new responsibilities arising from the 

existence of an autistic child in the family may vary according to a number of variables such as their 

perception of fatherhood role, age, level of education, working life, and relationship with the spouse 

(Akoğlu, 2019). Father’s strict perception of traditional manhood may influence his acknowledgement 

of the child and father’s participation in the activities regarding the child (Kuzucu, 2011). Various 

studies have shown that, in parallel to the increasing responsibilities and caregiving burden for meeting 

the special needs of the autistic children, parents experience more stress (Osborne & Reed, 2010; 

Johnson et al., 2011) and lower levels of well-being (Benson and Karlof, 2009; Phelps et al., 2009; 

Kaya, 2017). Studies conducted by Isenhour (2010) and Cheuk and Lashewicz (2016) reported that 

fathers with autistic children isolate themselves from the environment, worry about the future, give up 

many things they would like to do and end up making changes in their lives.  Learning that their child’s 

disability is life-long; thus, experiencing hopelessness, desperation and exhaustion may negatively 

affect the emotional investment fathers make into their children and their own fatherhood role. On the 

other hand, the adaptation process during which the family accepts the disabled child can also have an 

impact on family balance and parents’ marital relationship (Stoneman and Gavidia-Payne, 2006; 

Hartley et al., 2011; Keller et al., 2014). It is believed that with the addition of family welfare stress and 

financial problems, the child being isolated from his peers, and problems caused by the society’s view 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946708000494#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946708000494#!
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of the child’s disability (Karadağ, 2014; Canarslan & Ahmetoğlu, 2015), might increase fathers’ 

parenting stress and thus, fathers participate less in child’s caregiving.  

Even though, mother-child communication occurs more frequently and intensely, the quality of father-

child communication directly influences father’s support for the child’s care and education, playing 

with his child, active participation in decisions regarding the child, and the child’s cognitive, emotional 

and behavioral development (Bögels & Phares, 2008; Özkardeş, 2011). It is observed that fathers 

generally allow and encourage children to behave more independently and explore the environment 

(Çağdaş, 2008). Fathers effective life sharing with their children have a positive impact on child’s 

analytical thinking structure, intelligence, verbal skills and academic success (Bekman, 2001; Pancsofar 

and Vernon-Feagans, 2002). Children who have close and warm relationship with their fathers are 

observed to be more psychologically adaptive, exhibit less anti-social behavior and form better 

relationships with their peers throughout their lives (Koçak, 2004; Kuzucu & Özdemir, 2013).  Hence, 

it is crucial for fathers with autistic children to participate in the autistic child’s care and developmental 

process, as fathers who have typically developing children. However, the studies conducted in Turkey 

focus mostly on mothers’ experiences, the aspect of fathers’ experiences have been neglected. On the 

other hand, the concepts related to fatherhood is mostly studied in fathers who have typically developing 

children whereas the configuration of these concepts is a matter of interest in fathers who have children 

with autism.  

Within this context, in the present study, it was aimed to examine fatherhood perception and father 

involvement in fathers who have autistic children and compare it with fathers who have typically 

developing children. In line with this purpose, it was also aimed to examine whether the fatherhood 

perception and father involvement differed according to age, educational status and income level of 

fathers who have autistic children and of fathers who have typically developing children. 

 

2. METHOD 

2.1. Participants 

The study group consists of fathers of pre-school children who studied at independent state schools 

linked to Turkey Ankara City National Education Directorate in 2018-2019 academic year and fathers 

of children who were diagnosed with autism and were receiving special education at rehabilitation 

centers linked to the Ministry of National Education.   

In forming the study group, first, information about the preschools and special education and 

rehabilitation centers in Ankara were gathered from Ankara City National Education Directorate. In 

this regard, four preschools and seven special education and rehabilitation centers were selected that 

possess the socio-economic characteristics suggested to represent the overall population. However, only 

four of the preschools responded positively to the data collection request. As a result, 117 fathers whose 

children studied in a preschool in the city center and 97 father whose children were diagnosed with 

autism and continued at seven separate special education and rehabilitation centers were included in the 

study. 

Of the fathers who have autistic children, 4.2% (n=4) of them were 30 years old and younger 64.6% 

(n=62) of them were between 31-40 years old, 31.3% (n=30) of them were between 41 years old and 

older. In terms of the age groups of the fathers who have typically developing children 4.3% (n=5) of 
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them were 30 years old and younger 70.9% (n=832) of them were between 31-40 years old, 24.8% 

(n=29) of them were between 41 years old and older. 

 

2.2. Instruments 

Individual Information Form: The Individual Information Form prepared by the researchers include 

questions regarding fathers’ age, education level and income level. 

Fatherhood Role Perception Scale:  Fatherhood Role Perception Scale was developed by Kuzucu 

(1999) in order to determine fathers’ perception of fatherhood role. The 5-point Likert type scale 

responses vary from ‘Not appropriate at all’ to ‘Completely appropriate’ and the scale consists of 25 

items. Out of all items, 11 of them are negative and 14 of them are positive. In the scoring, negative 

items are scored from 5 to 1; and positive items are scored from 1 to 5. The scores of the scale vary 

between 25 and 125. High scores represent positive fatherhood role perception. The Cronbach’s alpha 

coefficient was calculated as .75 (Kuzucu, 1999). For the present study, the Cronbach’s alpha 

coefficient was calculated as .86. 

Father Involvement Scale: Fatherhood Involvement Scale was developed by Sımsıkı and Şendil (2014) 

in order to evaluate which types of activities and how frequently fathers with 3-6 year old children 

participate in with their children. The scale is made up of 38 5-point Likert type items. While scoring, 

‘it is never like this’ response is 1 point and ‘it is always like this’ response is 5 points. The scores from 

the scale change between 38 and 190. High scores represent high father involvement. The internal 

consistency coefficient was calculated as .93 as part of reliability analysis (Sımsıkı and Şendil, 2004). 

For the present study, the Cronbach’s alpha coefficient was calculated as 93. 

 

2.3. Data Collection and Data Analysis 

In order to conduct the study, initially, necessary permissions were provided from Ankara City National 

Education Directorate. Then, the determined preschool and special education and rehabilitation centers 

were briefed about the aim, scope, method and data collecting instruments of the study; and required 

permissions were gathered to pursuit the study. The forms distributed at the preschool and special 

education and rehabilitation centers were sent to the children’s fathers through teachers. Then, schools 

were visited on the preset days to collect the filled-in forms. The collected data were first analyzed 

through the test of normality to determine whether the data is parametric or not. The conducted analysis 

revealed that the data do not display normal distribution (p>.05). In this regard, Mann-Whitney U-Test 

and Kruskal-Wallis Test were used in the study (Büyüköztürk, 2004). 

 

3. RESULTS 

The arithmetic means and standard deviations of Fatherhood Role Perception Scale and Father 

Involvement Scale is presented in Table 1. 
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Table 1. The Arithmetic Means and Standard Deviations of Fatherhood Role Perception Scale and 

Father Involvement Scale 

 

As shown on Table 1, mean score of Fatherhood Role Perception Scale of fathers who have children 

with autism is 98.07±13.72 and the scores vary between 63 and 120. Their mean score of Father 

Involvement Scale is 135.97±22.77. Their scores vary between 80 and 185. On the other hand, mean 

score of Fatherhood Role Perception Scale of fathers who have children with typical development is 

103.53±10.37 and the scores vary between 71 and 125. Their mean score Father Involvement Scale is 

147.54±19.40. Their scores vary between 74 and 185. 

The comparison of Fatherhood Role Perception and Father Involvement of fathers who have children 

with autism and the fathers who have children with typical development is presented in Table 2. 

 

Table 2. The Comparison of Fatherhood Role Perception and Father Involvement of Fathers Who Have 

Children with Autism and the Fathers Who Have Children with Typical Development 

Note. *p<0.05; **p< 0.01 

Scales 
 

Fathers of 
n Minimum Maximum  St. d. 

Fatherhood Role  

Perception Scale 

Children With Autism 96 63 120 98.07 13.72 

Children With Typical 

Development 
117 71 125 103.53 10.37 

Father  

Involvement Scale 

Children With Autism 96 80 185 135.97 22.77 

Children With Typical 

Development 
117 74 185 147.54 19.40 

 

Scales 

Fathers of 

Children With 

Typical 

Development 

(Mean Ranks) 

Fathers of 

Children With 

Autism 

(Mean Ranks) 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

p 

Fatherhood Role Perception Scale 

117.22 94,54 -2.674 

 

                                               

p=.008* 

Father Involvement Scale 121.55 89.27 -3.805  p=.000** 

x
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An examination of Table 2, related to the comparison of fatherhood role perception and father 

involvement of fathers who have children with autism and the fathers who have children with typical 

development, by employing Mann-Whitney U test, reveal that the mean ranks of fatherhood role 

perception (z=-2.674, p>.05) and father involvement (z=-3.805, p>.05) of the fathers who have 

typically developing children are higher than the fathers who have autistic children. The comparison of 

fatherhood role perception of fathers according to their age, educational status and income level is 

presented in Table 3. 

Table 3. The Comparison of Fatherhood Role Perception of Fathers According To Their Age, 

Educational Status and Income Level 

 Note. *=p<0.05; **= p< 0.01 

 

An examination of Table 3, related to the comparison of fatherhood role perception of fathers according 

to their age, educational status and income level, by employing Kruskal Wallis Test, reveal that 

fatherhood role perception of fathers who children with autism differ according to educational status 

(x2=20.330; p<.01)  and income level (x2=10.301; p<.05). A further examination related to the difference 

amongst groups, by employing Mann-Whitney U test revealed that fathers who are graduated from 

university have significantly higher fatherhood role perception than the fathers who are graduated from 

high school and fathers who have higher level of income have higher levels of fatherhood role perception 

than the fathers who have average level of income. Fatherhood perception of fathers who have children 

with autism did not differ according to fathers’ age groups (x2=1.551; p>.05). In Table 3 it is also seen 

that there are no statistical differences according to age (x2=.711; p>.05); education status (x2=3.477; 

 

Socio-Demographic 

Characteristics 

 

Fathers of Children With 

Autism 

 

Fathers of Children With Typical 

Development 

n MR x2 p n MR x2 p 

Age   

30 years old and younger 

31-40 years old 

41 years old and above 

 

 

 

4 

62 

 

30 

 

 

38.50 

46.90 

53.13 

 

 

1.551 

 

 

.460 

 

5 

83 

29 

 

71.30 

58.16 

59.28 

 

 

.711 

 

 

.701 

Educational Status 

Secondary School 

High School 

University 

 

15 

20 

61 

 

34.33 

29.70 

58.15 

 

 

20.330 

 

 

.000** 

 

13 

45 

59 

 

50.50 

53.98 

64.70 

 

 

3.477 

 

 

.176 

Income Level 

Low 

Average 

High 

 

5 

53 

38 

 

21.80 

44.20 

58.01 

 

 

10.301 

 

 

.006* 

 

5 

81 

31 

 

67.90 

55.99 

65.42 

 

 

2.094 

 

 

.351 
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p>.05) and income level (x2=2.094; p>.05) in fatherhood role perception of fathers who have typically 

developing children. 

The comparison of father involvement of fathers according to their age, educational status and income 

level is presented in Table 4. 

 

Table 4. The Comparison of Father Involvement of Fathers According To Their Age, Educational Status 

and Income Level 

 Note. *=p<0.05 

 

As shown on Table 4, related to the comparison of fatherhood involvement of fathers according to their 

age, educational status and income level, by employing Kruskal Wallis Test, fatherhood involvement of 

fathers who children with autism significantly differ according to fathers’ age (x2=6.981; p<.05)  and 

educational status (x2=7.738; p<.05). A further examination related to the difference amongst groups, 

by employing Mann-Whitney U test revealed that fathers who are 41 years old and above has 

significantly higher levels fatherhood involvement than the fathers are between 31-40 years old and the 

fathers who are graduated from university has significantly higher levels fatherhood involvement than 

the fathers who are graduates of high school. Fatherhood involvement of fathers who have children with 

autism did not differ according to fathers’ income level (x2=2.868; p>.05). In Table 4 it is also seen that 

there are no statistical differences according to age (x2=.375; p>.05); education status (x2=.828; p>.05) 

and income level (x2=.804; p>.05) in fatherhood involvement of fathers who have typically developing 

children. 

 

 

 

 

Socio-Demographic 

Characteristics 

Fathers of Children With 

Autism 

Fathers of Children With Typical 

Development 

n Mean 

Rank 

x2 p n Mean 

Rank 

x2 p 

Age   

30 years old and younger 

31-40 years old 

41 years old and above 

 

4 

62 

30 

 

68.38 

43.19 

56.83 

 

 

6.981 

 

 

.030* 

 

5 

83 

29 

 

62.60 

59.90 

55.79 

 

 

.375 

 

 

.829 

Educational Status 

Secondary School 

High School 

University 

 

15 

20 

61 

 

43.00 

35.18 

54.22 

 

 

7.738 

 

 

.021* 

 

 

13 

45 

59 

 

53.35 

62.18 

57.82 

 

 

.828 

 

 

 

.661 

Income Level 

Low 

Average 

High 

 

5 

53 

38 

 

49.70 

44.25 

54.26 

 

 

2.868 

 

 

.238 

 

 

5 

81 

31 

 

72.30 

58.44 

58.32 

 

 

.804 

 

 

 

.669 
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4. DISCUSSION 

This study aimed to examine fatherhood perception and father involvement in fathers who have autistic 

children and compare it with fathers who have typically developing children. According to the results, 

it was found that the level of fatherhood perception and father involvement of the fathers who have 

typically developing children are higher than the fathers who have autistic children. 

Having an autistic child affects fathers mentally and may cause fathers blame themselves for their child’s 

disability, or experience psychological difficulty in accepting their child’s disability (Burrell et al., 

2017). It is believed that such difficulties may lead to the sense of inadequacy in fatherhood role and 

weaken fatherhood perception. The review of relevant literature showed that there are various studies in 

line with the findings of this study. Akoğlu (2019) examined 18 fathers’, who have autistic children, 

fatherhood perceptions and experiences. The results of the study showed that fathers have difficulty in 

talking about having an autistic child, they do not have sufficient knowledge and awareness regarding 

autism, and that some fathers even believe that their children will get better and regain their full health 

and thus, have difficulty accepting the situation when they find out that it is a life-long disorder. In 

another study conducted by Aydın and Egin  (2018), psychological endurance and parenthood 

perceptions of parents with mentally-disabled, cerebral palsy or autistic children were examined and 

fathers with special needs children were found to have self-perception, social adequacy as indicators of 

psychological endurance,  lower than mothers. Culturally, mothers are more responsible for a child’s 

care than fathers (Lewis and Lamb, 2003). Thus, it is believed that fathers may not be taking care of 

their special needs child as much as the mothers and may not be adjusting to the parenthood role as 

much as the mothers in cases of increased caregiving burden, especially with a special needs child. 

In the study, it was also found that in fathers who have autistic children, fatherhood perception increased 

by income and education level; and father involvement increased by age and education level. It can be 

argued that the high fatherhood role perception and father involvement with fathers who graduated from 

a university may be due to fathers becoming more aware of the child’s care and their responsibilities 

with a higher education level; and that they fulfil fatherhood duties in a more sensitive manner after the 

child is diagnosed with autism and fathers are aware of this disability. It was also found in the study that 

as the income level rises, fathers’ level of fatherhood role perception also increases. The sense of self-

sufficiency and fatherhood role perceptions of fathers with low-income levels can be affected negatively 

by their worry for livelihood and not being able to meet their child’s needs. In a number of studies in 

the literature, it was also found that low-income families are exposed to more stress due to financial 

needs and need for support (Kaytez et al., 2015; Nomaguchi & Johnson, 2016) and have higher levels 

of depression and anxiety (Rienks et al., 2011; Şahin, 2015). In another study conducted by Tokuç 

(2009), it was found that, by the time the parents observe and realize certain differences in their child’s 

development, the time of the first doctor consultation varies based on factors such as not being able to 

interpret these differences, not caring enough, denying the differences or not having financial funds for 

relevant support as well as fathers’ level of education, occupation and income level. In this regard, it is 

believed that education level and high income level may be fostering fathers’ perception of fatherhood 

role toward their autistic child especially during the post-diagnosis process.  

According to yet another finding of the study, fathers at the age of 30 and below and those at the age of 

41 and above have higher fatherhood role perceptions. This can be interpreted as attitudes toward 

parenthood are more settled and can use their child’s disability more comfortably with fathers at the age 

of 41 and above; and fathers at the age of 30 and below lack the awareness regarding child’s disability 
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and are not as actively involved in the child’s care as the mother. Unlike fathers at older ages, this age 

group man adapt to the rapidly changing and developing society and the innovations and try to be more 

aware of autism and thus this age group exhibits higher levels of father involvement. In the study, on 

the contrary of fathers who have autistic children, no statistical differences were found in fatherhood 

perception and father involvement according to age, income and education level of fathers who have 

typically developing children. The literature reports many differences in the fatherhood role perceptions 

and father involvement of fathers with typically developing children. A number of studies showed that 

father's participation increase by fathers’ age (Castillo, 2010), education (Paquette et al., 2000; 

Kuruçırak, 2010) and income level (Shannon et al., 2005). However, in a number of other studies, some 

contrary findings were brought up. For instance, Bartlett (2004) found that young fathers face challenges 

in realizing fatherhood role. Young fathers may see the child as an obstacle toward their future, 

experience conflicts in fatherhood role and can be in a depressive mood (Mckinney and Ashwill, 2000). 

In a study, Green and Walker (2007) found that parental involvement is primarily predicted by factors 

such as social context, parents’ interpersonal relationships with children and teachers, rather than by 

socio-economic status. 

This study provides findings that can contribute in our understanding of the fathers’ role in the lives of 

their children with autism. However, more research is needed to examine the dynamics of fatherhood in 

the context of fathering children with special needs. Confounding factors such as the age and gender of 

the child and marital quality should also be assessed as confounding variables, in the future studies. In 

light of the study findings, it is suggested that father with autistic children can be offered psycho-social 

support to increase their sense of self-efficacy and foster psychological adaptation process, thus, they 

would be able to contribute more to the child’s care and education. It is also believed that providing 

informative sessions and educational support to the fathers during this process is also crucial. In addition 

to the online consultations and distance education opportunities to minimize the negative factors such 

as employment conditions and time constraints which can be limiting in the father’s life; activities can 

be organized to bring together fathers with disabled children so communicate and get support from each 

other and see that they are not alone and there are other families going through similar processes in order 

to foster their fatherhood role and fatherhood perceptions.  
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Bahçesaray (Müküs / Van) ve 

Çevresindeki Gıda, Yem, Yakıt ve Diğer 

Amaçlar için Kullanılan Bitkilerin 

Etnobotanik Özellikleri 1 

 

 

Ethnobotanic Characteristics of Plants Used for Food, Feed, Fuel and Other 

Purposes in Bahçesaray (Müküs / Van) 

Esra KORKMAZ2 

Nasip DEMİRKUŞ3 

 

 

Öz 

Bu çalışmada; Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesi ve çevresinde gıda, yakacak, boyar madde, ekonomik 

değeri olan bitkiler, yem ve elsanatları için halk tarafından kullanılan bitkiler; kullanım amaçları, 

kullanım şekilleri, kullanılan kısımları ve yöresel adları ile birlikte verilmiştir. 

 

Çalışma; 2016-2018 yılları arasında Bahçesaray (Müküs) ve çevresinde yaşayan halk ile görüşmeler 

yapılmış ve anket çalışmaları değerlendirilmiştir. Bilgi veren 185 kullanıcının %57’ si kadın, %43’ü ise 

erkektir. Kadın kullanıcıların hepsi ev hanımı, erkek kullanıcılar ise farklı meslek gruplarıyla 

uğraşmaktadırlar. 

 

Bu çalışmanın amacı Bahçesaray (Müküs) ilçesine bağlı köylerde ve bu köylere bağlı mezralarda 

yaşayan halkın yararlandığı doğal ve kültür bitkileri saptamak ve etnobotanik özellikleri belirlemektir. 

Araştırma sonucunda farklı nedenlerle kullanılan 24 familyanın 57 bitki taksonuna ait bilgiler 

verilmiştir. Toplanan bitkilerden 46'sı gıda, 10’u yem, 11’i yakacak ayrıca 3 tanesi el sanatları, 2 tanesi 

                                                           
1 Bu çalışma, Esra KORKMAZ’IN “Bahçesaray (Müküs) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri ve Dijital Ortama 

Aktarımı “adlı yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.  

 
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE 

 
3 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE 
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ekonomik ve 2’side boyar madde madde olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 5 bitkinin de farklı 

alanlarda (süs, zehir, oyuncak vb.) kullanımları belirlenmiştir. 

Bu çalışmada çeşitli amaçlarla kullanıldıkları tarafımızdan belirlenen 6 taksonun daha önce 

kullanıldıkları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamıştır ve ilk faydalı kullanımları bölgemizde 

belirlenmiştir. 12 taksonun da bugüne kadar bilinen kullanımlarından tamamen veya kısmen farklı amaç 

veya şekilde araştırma bölgemizde kullanıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca bazı bitkilerin de birden fazla 

amaç için kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, Bitkinin bilimsel adı, Bitkinin yerel adı, Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri, Bitki toplama ayı / ayları, Bitkinin kullanılan kısmı, Bitkinin kullanım 

amacı, Bitki nasıl kullanılır, Bitkinin lokalitesi, Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları vb başlıklar 

altında her taksona ait ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Bahçesaray, Müküs, Van, Türkiye. 

 

 

 

Abstract 

In this study; Van's Bahçesaray (Müküs) district and its environment, used by the public for food, fuel, 

dyestuffs, economic value plants, feed and handicrafts; the purpose of use, usage forms, parts and local 

names are given. 

Work; Between 2016-2018, interviews were conducted with the people living in and around Bahçesaray 

(Müküs) and the surveys were evaluated. 57% of 185 users providing information female, 43% is male. 

Female users are all housewives, male users are different occupations groups. 

The aim of this study is to determine the villages of Bahçesaray (Müküs) to identify the natural and 

cultural plants that the inhabitants benefit from and ethnobotanical properties to determine. As a result 

of research, 57 plant taxa belonging to 24 families used for different reasons information is provided.  

46 of the collected plants are food, 10 forage, 11 for firewood and 3 for hand arts, 2 of them were used 

as economical and 2 of them as dyestuffs.  In addition, the use of 5 plants in different areas (ornament, 

poison, toy, etc.) was determined   

 

In this study, no information was found about the previously used 6 taxa which were determined by us 

for various purposes and the first useful uses in our region It has been identified. 12 taxa are completely 

or partially different from the known uses they were used in our research area in the purpose or manner. 

It was also determined that some plants were used for more than one purpose.  In this study, the scientific 

name of the plant, the local name of the plant, other names of the plant in the literature, the month of 

plant collection, the part of the plant used, the purpose of the plant use, how to use the plant, the locality 

of the plant, similar uses of the plant in the literature etc. detailed information about each taxon is given 

under the headings. 

Keywords: Ethnobotany, Bahçesaray, Müküs, Van, Turkey. 
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1. GIRIŞ 

Etnobotanik terimi, ilk kez 1896 yılında, Profesör John W. Harshberger tarafından kullanılmış ve 

basitçe “bitkilerin yerel halk tarafından kullanımı” olarak tanımlanmıştır (Cotton, 1996).  

Türkiye'nin coğrafî konumu ve yer şekilleri farklı özellikte iklim tiplerinin oluşmasına yol açmıştır bu 

özellikleri nedeni ile ülkemiz geniş bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Türkiye çok zengin bir floraya sahip 

olduğundan dolayı yurdumuzda çok sayıda araştırmacı tarafından değişik yörelerde etnobotanik 

çalışmalar yürütülmektedir. 

Ülkemiz yabani bitki türleri açısından çok zengin bir ülkedir (Birinci, 2008). Mitolojide 

bitkiler tanrıların insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır. Bütün bitkiler 

insanın hizmetindedir ve insanoğlunun varoluşundan itibaren bitkilerle olan ilişkisi de 

başlamıştır. İlk çağlarda insanlar; besin elde etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için 

bitkilerden yararlanmışlardır. (Kendir ve Güvenç, 2010).  

 

2. MATERYAL 

2016-2018 yıllarında toplanan ve Bahçesaray (Müküs) ve etrafındaki insanlar tarafından kullanılan bitki 

örnekleri ve etnobotanik özellikleri, anket çalışma formları ve yüz yüze görüşme notları çalışma 

materyalini oluşmaktadır. 

2.1 Araştırma Alanının Coğrafi Yapısı 

Araştırma alanımız Doğu Anadolu bölgesinde Van ili Bahçesaray ilçesinin sınırları içerisinde yer 

almaktadır.  

Bahçesaray güneyde Pervari (Siirt), kuzeyde Gevaş (Van), doğuda Çatak (Van) ve batıda Hizan (Bitlis) 

arasında yer almaktadır. 

179 km² yüz ölçümüne sahip olan Bahçesaray ilçesi Van’a 110 km uzaklıktadır. İlçenin 17 köyü ve bu 

köylere bağlı 35 mezrası bulunmaktadır. 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmalarımız 2015-2018 yılları arasında Van ilinin Bahçesaray ilçesinde ve çevresinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hem halk bilimi hem de botanik yöntemler kullanılmıştır. 

Çalışmalar Bahçesaray merkez, köyleri ve mezralarında ikamet eden halkın bitkiler ile olan ilişkilerini, 

kullanım alanlarını belirlemek için ilçeye ve köylerine ziyaretler düzenlenerek yapıldı. Çalışma 

bölgeleri birkaç kez ziyaret edildi. Her mevsimde gidilip, bitkiler üzerinde mevsimlerin etkisi incelendi. 
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 4. BULGULAR 

4.1 Gıda amaçlı belirlenen bitkiler ve araştırmadaki kullanımları 

       4.1.1 Amaranthaceae: Bitkinin bilimsel adı: Amaranthus retroflexus L. Bitkinin yerel adı: 

Lexandur Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Geleşire kovi, Gula ceferi, Gula çaveşe, Gula, şestper, 

Luexandur, Papune, Silmik, Tace keleşir, Tacxoruz, Darı mancarı, Deli sirken, Ohraşan, Solmaz çiçek, 

Tilkikuyruğu, Yabani tilkikuyruğu; Bitki toplama ayı / ayları: Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: 

Toprak üstü kısmı; Bitkinin kullanım amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin toprak üstü kısmı 

doğranıyor pişirilip yemeklere katılıyor. Bitkinin lokalitesi: Van; Bahçesaray, Elmayaka Köyünün 

Cuma Mezrası, 03°02’375” N 42°18’526” E 1956m EK1252; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Yaprakları yemeği yapılarak ya da gözleme harcı olarak kullanılır (Uzun, 2015). 

       4.1.2 Apiaceae; Bitkinin bilimsel adı: Heracleum persicum Desf.; Bitkinin yerel adı: So; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Xilok, Xelilok, Uzun rezene, Hınzır otu, Bahar.; Bitki toplama 

ayı / ayları: Nisan-Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Bitkinin kullanım amacı: 

Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Otlu peynir yapımında kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Güneyyamaç Köyü Özbeyli Mezrası, 03°11’824” N 42°10’048” E 2327m EK1017. 

       Bitkinin bilimsel adı: Eryngium billardierei F.Delaroche Bitkinin yerel adı:  Tusi; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Boğa dikeni, Eşek dikeni, Tusi, Gerengikeri, Hıyarok, Kerbeş; Bitki 

toplama ayı / ayları: Nisan-Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Gövde; Bitkinin kullanım Amacı: 

Gıda Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin gövde kısmı gençken soyularak yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Liman Mahallesi ile Kerapet Tüneli arası, 03°11’622” N 42°24’551” E 2198m EK1225; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Taze gövdeleri, kabukları soyularak yenir. (Özçelik ve 

ark., 1990; Öztürk, 1991; Yıldırımlı, 1991; Baytop,1999; Ertuğ, 2004b; Ertuğ ve Tümen, 2004).  

       Bitkinin bilimsel adı: Chaerophyllum crinitum Boiss. Bitkinin yerel adı: Kitimendi; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Tarakotu, Mende, Mendo, Ğitik; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs, 

Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Gıda Bitki nasıl kullanılır: 

Bitkinin gövde kısmı gençken soyularak yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kerapet 

Tünelinden sonra, 03°11’984” N 42°23’534” E 2311m EK1178; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Bitkinin toprak üstü kısımları otlu peynir yapımında kullanılır (Özçelik, 1992). Bitkinin 

genç haldeki gövde kısmı soyulduktan sonra çiğ olarak yenir (Mükemre, 2013).  

       4.1.3 Asteraceae Bitkinin bilimsel adı: Centaurea iberica Trev. ex Sprengel ; Bitkinin yerel adı: 

Sitirbelok; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Stirzerk, Sitirbelok, Çakıldikeni, Pamukdikeni, 

Yabanidiken, Kangal, Peygamber çiçeği, Çakırdikeni, Cevbelot, Kelembeşk.; Bitki toplama ayı / 

ayları: Nisan-Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki 

nasıl kullanılır: İlkbaharda toplanır ve yemeklere katılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Elmayaka Köyü Cuma Mezrası, 03°02’391” N 42°18’620” E 1959m EK1248; Bitkinin literatürdeki 

benzer kullanımları: Taze yaprakları sebze olarak tüketilmektedir (Özçelik ve ark., 1990).  

       Bitkinin bilimsel adı: Crepis sancta (L.) Bornm.; Bitkinin yerel adı: Kulilkazer; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Sirok, Guhmişk, Gezike zer, Kulilkazerk, Keklik otu, Keklik Otu, 

Karahindiba Çiçeği, Kokar Ot, Sütlü Ot, Sakar Kanak, Tüylü Kanak, Arslandişi; Bitki toplama ayı / 

ayları: Mayıs-Temmuz; Bitkinin kullanılan kısmı: Yapraklar; Kullanım Amacı: Gıda Bitki nasıl 

kullanılır: Bitkinin yaprakları çiğ olarak yenir ; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Subaşı, 
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03°07’989” N 42°26’580” E 1774m EK1256; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Genç 

yapraklarından salata yapılır (Koçak,1999; Ertuğ, 2000; Pieroni ve ark., 2005; Ertuğ, 2004b). Yapraklar 

çiğ yenir ve salatalara konur (Türkoğlu, 2000). Genç sürgünleri pisirilerek yenilir (Pieroni ve ark., 

2002). Yaprakları gıda amaçlı kullanılmaktadır (Ertuğ, 2004b). Genç sürgünlerinin salatası yapılır 

(Pieroni ve ark., 2005). Salata yapımında kullanılır (Gelse, 2012). 

       Bitkinin bilimsel adı: Echinops pungens Trautv. var. adenoclados Hedge; Bitkinin yerel adı: 

Topız ; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Diqik, Hergot, Serteş, Serkeşiş, Topuz, Kirpi dikeni, 

Diken başı; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı 

: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Çiçeği kırılıp içindeki çekirdek yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Subaşı, 03°08’002” N 42°26’634” E 1772m EK1270; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Çiçek eksenleri dikenlerden arındırılarak içteki çekirdek kısmı yenilir. (Özçelik, 1990; 

Öztürk ve Özçelik, 1991; Özgökçe, 1999; Ertuğ; 2000; Ertuğ 2004b; Gelse, 2012). 

       Bitkinin bilimsel adı: Gundelia cf. dersim Vitek, Yüce & Ergin; Bitkinin yerel adı: Kerenk ; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Kerenk, Keven, Kenger, Enger, Kengel, Kengir, Çakırdikeni, 

Datlı kenger, Sakızotu, Kandikeni, Kalagan, Kanatma, Kengi otu, Kepre, Kinger, Karang, Kereng, 

Kenger tikeni, Gağnak, Kenger zer; Bitki toplama ayı / ayları: Nisan-Temmuz; Bitkinin kullanılan 

kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: İlkbaharda toplanan genç 

sürgünler suda haşlanır ve yumurta ile birlikte yağda kavrularak yemek yapılır; Bitkinin lokalitesi: 

Van, Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü, 03°07’442” N 42°17’991” E 1630m EK1130, 1180; Bitkinin 

literatürdeki benzer kullanımları: Meyveler kavrulup dövülerek elenir ve kenger kahvesi olarak 

kullanılır (Tanker, 1967). Kök ve gövde soyularak yenir. Tohumları gıda olarak tüketilmektedir. Kışlık 

yiyecek olarak saklanmakta ve tohumlarından kahve elde edilmektedir. Bitki özsuyundan diş sağlığına 

faydalı olduğu düşünülen bir sakız elde edilmektedir (Özçelik ve ark., 1990; Gümüş, 1994; Yeşil, 2007). 

Sebze olarak tüketilmektedir. Genç sürgünlerinden “Kenger Meftunesi” ve “Kenger kavurması” olarak 

bilinen yemekler yapılmaktadır (Tonbul ve Altan, 1989). Tohumları kurutulup öğütüldükten sonra 

kenger kahvesi olarak kullanılır. Taze sürgünleri sebze olarak tüketilir. Kökü ve gövdesi soyulduktan 

sonra çiğ olarak yenir (Öztürk ve Özçelik, 1991). Kökünden sakız, tohumlarından kahve hazırlanır 

(Koçak, 1999). Kökü gıda olarak tüketilir (Ertuğ, 2000). Bitki süs ve kışlık yiyecek olarak kullanılır. 

İlkbaharda tam yapraklanmadan kökü çıkartılıp salamurası yapılarak peynire katılır ve tursu olarak 

kullanılır. Tohumları kurutulup öğütülür ve Van yöresinde “Kenger Kahvesi” adıyla tüketilir. Taze 

sürgünleri sebze olarak kullanılır. Bitki gençk iken kök ve gövdelerindeki kabuklar soyulduktan sonra 

çiğ olarak yenir (Öztürk ve ark., 2000). Bitki yaprak vermeye başladığında kökler topraktan çıkarılır ve 

haşlandıktan veya doğrudan una bulandıktan sonra kızartılarak yenir (Keskin ve Alpınar, 2002). 

Yaprakları gıda amaçlı kullanılmaktadır (Ertuğ, 2004b). Kökü takip eden on santimetrelik gövde kısmı 

soyularak yemek yapılır. Ayrıca sakızı yapılır (Korkut, 2006). Genç gövdeleri soyularak yenir. Genç 

gövdeleri soyularak temizlendikten sonra yağda yumurta ile kızartılarak sabah, öğle ve aksam 

öğünlerinde yenir. Kökünden akan süt güneşte bekletilerek sakız elde edilir. Cizre pazarında kadınlar 

tarafından satılan peynir lorunda bitkinin doğranarak katıldığını gözlemledik. Gövde kısmı 

temizlendikten sonra turşuya katılarak yenir (Gencay, 2007). Kökleri taze iken toplanıp dışı soyularak 

çiğ tüketildiği gibi yağda pişirilerek veya bulgur ilave edilip pilavı yapılarak yenmektedir. Kuruyunca 

toplanan meyveler dövülüp kavrulduktan sonra kahve gibi pişirilerek içilmekte ve “Tiken gavesi, 

Kengergavesi” olarak adlandırılmaktadır. Gövdesi kırılınca akan beyaz madde toplanıp sıcak su içinde 

yumusatılıp sakız gibi çiğnenmektedir (Metin, 2009). 
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       Bitkinin bilimsel adı: Helianthus annus L. (Kültür); Bitkinin yerel adı: Gülberoj ; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Gülbağan, Günebakan, Ayçiçeği, Gündoğdu, Gündöndü, Gün asık.; Bitki 

toplama ayı / ayları: Temmuz-Ağustos; Bitkinin kullanılan kısmı: Tohumları; Kullanım Amacı: 

Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin tohumları çerez olarak tüketilir; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü Şerefhan Mezrası, 03°07’482” N 42°17’971” E 1654m EK1283; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Büyük meyveler kuruyemis olarak kullanılır (Duran, 

1998; Tugay ve ark., 2004). Tohumları gıda olarak tüketilir (Ertuğ, 2000). Tohumuna halk arasında 

çiğdem denir. Çitlenme seklinde çerez olarak tüketilir. Yağ elde edilir (Deniz, 2008).  Bitkinin 

olgunlasmıs olan tohumları çerez olarak tüketilir (Kaval, 2011). Tohumları çerez olarak yaygın bir 

kullanımı vardır (Gelse, 2012). Toprak üstü kısmı hayvan yemi olarak değerlendirilir (Mükemre, 2013).   

       Bitkinin bilimsel adı: Helianthus tuberosus L. (Kültür); Bitkinin yerel adı: Sevik; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Binerdi, Dibsor, Dizbelok, Qencelisk, Saya binerdi, Seva binerde, 

Sevetalk, Sevaxin, Sevaxink, Xencelisk, Gizera bostanan, Topendewe, Sevka axi, Yer elması.; Bitki 

toplama ayı / ayları: Haziran-Temmuz; Bitkinin kullanılan kısmı: Yaprak-Yumru; Kullanım 

Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Yaprağından sarma yapılıyor. Bitki kökünden turşu yapılıyor; 

Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü Şerefhan Mahallesi, 03°11’068” N 

42°09’834” E 2296m EK1028, 1039; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Yer altı yumruları 

yenir (Gümüş, 1994; Ertuğ, 2000; Cansaran ve Kaya, 2010). Haşlanarak sebze olarak yenilir (Baytop, 

1999). Yumrusu yenir. Yem olarak da kullanılır (Tugay ve ark., 2004). Kök pişirilerek yemeği 

yapılmaktadır (Uysal, 2008). Yumru kısmı çıkarılıp temizlendikten sonra soyularak yenir (Kaval, 

2011).  Toprak altı yumruları kabuğu soyulduktan sonra çiğ olarak yenir. Toprak altı yumruları 

pişirilerek yemek yapılır (Şenkardeş, 2014).   

       Bitkinin bilimsel adı: Scorzonera rigida DC.; Bitkinin yerel adı: Spıng ; Bitkinin literatürdeki 

diğer isimleri: Birum, Zirgizer, Xirgizer, Gizerek, Birçalik, Yarkok, Gezer, Gizer, Giyabenişt, 

Nerebent, Cibar, Qehe, Giyaye qajik, Giyaye qajok, Erpelan, Pirepind, Arvent, Parin, Sert tekesakalı, 

Yabani havuç, Bahçe iskorpini, Yakı otu, Dağ sakızı, Dağ çöveni; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-

Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl 

kullanılır: Tuzlanıp yeniyor. Otlu peynir yapımında kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Kartal köyü, 03°02’884” N 42°13’486” E 1558m EK1094, Ir-Tur. Element. 

       Bitkinin bilimsel adı: Tanacetum zahlbruckneri (Náb.) Grierson; Bitkinin yerel adı: Papatya; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Biringiya, Giyaye birinan, Giyaye kirman, Gulemeş, Bilaçeqer, 

Guleşexan, Kulilka gawane, Marşivan, Çiçekmast, Dawudi, Gule keran, Atroke, Kulilka baye, 

Eqhiwan, Gula hingiwin, Özge pireotu, Solucan otu, Acı çiçekli margrit, Beyaz papatya, Papatya; Bitki 

toplama ayı / ayları: Mayıs-Temmuz; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım 

Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Çayı yapılarak içilir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Kerapet Tünelinden sonra, 03°12’310”N 42°23’567”E 2412m EK1211, Ir.-Tur. Elm., Endemik. 

       Bitkinin bilimsel adı: Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. var. latifolius Boiss; Bitkinin 

yerel adı: Sipink; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Gezbelok, Gizerok, Hişping, Marşing, Siping, 

Spilk, Şeng, Gulşin, Vaş zaranca, Rişe bizine, Mircalik, Axu, Çarik, Porim, Isping, Şiranok, Şin, 

Espeng, Espenga xatune, Şeng, Yemlik, Tarla yemliği, Çayır tekesakalı, Yakı otu, Kuzu sarmaşığı, 

Keçisakalı, Tekecan; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü 

kısımı; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Gövdesi ve yaprakları temizlendikten sonra çiğ 

olarak tüketilir ya da pişirilip yemeği yapılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kerapet Tünelinden 
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sonra, 03°11’984” N 42°23’534” E 2311m EK1177, Ir.-Tur. element.; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Toprak üstü genç sürgünleri taze iken çiğ olarak yenir (Kaval, 2011) Toprak üstü genç 

sürgünleri taze iken çiğ olarak yenir. Genç dal ve yapraklar çiçeklenme periyodundan önce toplanır. 

Yağ ve yumurta ile birlikte yemeği yapılır (Mükemre,2013). 

       4.1.4. Caryophyllaceae Bitkinin bilimsel adı: Silene vulgaris (Moench) Garcke var. vulgaris; 

Bitkinin yerel adı: Nermedewk; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Axcik, Bukegur, Giyarun, 

Giyameşmij, Giyameşxur, Meşgir, Siyabu, Şekirok, Xatunek, Meşmij, Goşberx, Givişgan, Derpidik, 

Peqpeqok, Teqteqok, Çeqçeqok, Ecibücü, Sinekkapan, Nakıl, Cıvrıncık, Çığıştak, Gavşak, Gıvrışık, 

Kavşuk, Kıvışkan, Tavuk yastığı; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan 

kısmı:Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Yaprakları doğranıp 

temizlenir suda haşlanır veya yağda kızartılıp üzerine yumurta kırılarak yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Güneyyamaç Köyü Özbeyli Mezrası, 03°11’093” N 42°09’809” E 2311m 

EK1010,1042,1251; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitkinin yaprak kısmı hamur 

içerisine katılarak tüketilir. Bitkinin yaprak kısmı yağda kavrularak tüketilir (Arı, 2014). 

       4.1.5. Fabaceae Bitkinin bilimsel adı:Ononis spinosa L.; Bitkinin yerel adı: Semisk; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Kayışkıran kökü; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan 

kısmı: Yaprak; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin genç olan yaprak kısımları 

taze olarak veya kurutularak yemeklere katılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Şişli Köyü, 

03°08’012” N 42°26’546” E 1768m EK 1274; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitkinin 

genç olan yaprak kısımları taze veya kurutulduktan sonra ayran yemeklerine katılır (Kaval, 2011). 

       4.1.6 Juglandaceae Bitkinin bilimsel adı: Juglans regia L Bitkinin yerel adı: Guz; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Goz, Guz, Giz, Giwez, Guwiz, Gerdikan, Ceviz, Yandak, Koz, Hincik; 

Bitki toplama ayı / ayları: Eylül-Ekim; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; 

Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri gıda olarak tüketilir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Liman 

mahallesi, 03°06’810” N 42°18’445” E 1552m EK1069,1191; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Tohumları kuruyemiş olarak tüketilir (Duran, 1998). Meyveleri gıda, yaprakları da ilaç 

yapımında kullanılır (Ertuğ, 2000; Ertuğ ve ark., 2004; Ertuğ ve Tümen, 2004; Keskin ve Alpınar, 

2002). Gıda olarak kullanılır (Balos, 2007; Yüzbaşıoğlu, 2010). Tohumları kuruyemiş olarak tüketilir 

(Mükemre, 2013).  

       4.1.7 Lamiaceae (Labiateae) Bitkinin bilimsel adı: Mentha longifolia (L.) L. subsp. typhoides 

(Briq.) Harley var. calliantha (Stapf) Briq.; Bitkinin yerel adı:  Punga sor; Bitkinin literatürdeki diğer 

isimleri: Anix, Budine, Gulnane, Hamem, Heza, Ledange, Nane, Pujan, Ping, Pung, Zembur, Tehtavik, 

Tihtavik, Punga sor, Puneçerme, Bung, Yarpuz, Dere nanesi; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitki 

kurutulur ve kış aylarında yemeklere katılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Doğanyayla Köyü 

Sakız Mezrası, 03°04’176” N 42°19’166” E 1650m EK1198,1217,1266; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Bitki taze halde veya kurutulduktan sonra baharat olarak yemeklerde kullanılır (Kaval, 

2011). 

       Bitkinin bilimsel adı: Stachys lavandulifolia Vahl; Bitkinin yerel adı: Bareş; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Dağ çayı; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: 

Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin alt yapraklarından çay 

yapılarak içilir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kerapet tünelinden sonra, 03°08’014” N 
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42°19’270” E 1568m EK1208; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bingöl yöresinde çay 

olarak tüketilmektedir (Polat ve ark., (2012). 

       Bitkinin bilimsel adı: Ziziphora clinopodioides Lam.; Bitkinin yerel adı: Catır; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Reyhan, Zernix, Anix, Merzekew, Cahtir, Cahtira bej, Zahter, Zembur, 

Dağ reyhanı, Keklik otu, Karaçay, Fare otu, Kır nanesi, Dağ kekiği. Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-

Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl 

kullanılır: Bitki taze halde veya kurutulduktan sonra baharat olarak yemeklerde kullanılır; Bitkinin 

lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kerapit Tünelinden sonra, 03°12’194” N 42°23’649” E 2412m EK1215; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bu bitki genellikle toplanıp kurutulduktan sonra baharat 

olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1999). 

       4.1.8 Liliaceae Bitkinin bilimsel adı: Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn; 

Bitkinin yerel adı: Sirik; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri:  Sirik, Sirmo, Piseri, Piseli, Sire ispani, 

Piseliya pez, Piseriya pez, Sira ispani, Karga sarımsağı, Köpek sarımsağı, Yayla sarımsağı. Bitki 

toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda; 

Bitki nasıl kullanılır: Bitki peynir yapımında kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Kırmızı köprü, 03°06’896” N 42°18’205” E 1563m EK1184; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Bitki ufalanıp peynire katılır (Özçelik, 1992; Öztürk ve ark., 2000; Kaval 2011; 

Mükemre, 2013). 

       Bitkinin bilimsel adı: Tulipa armena Boiss. var. armena; Bitkinin yerel adı: Soryas; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Helal, Helale, Gagiro, Alal, Alale, Rebenok, Gulexızem, Gulılka, 

Gizbeloke, Şiler, Melaq, Kakaç, Soris, Soryas, Gulwalak, Gavgural, Dağ lalesi, Kangala, Kangılıs, 

Kuku; Bitki toplama ayı / ayları: Nisan-Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Soğan; Kullanım Amacı: 

Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin soğanı çiğ olarak yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Mıra Mahmut Dağı Kerapit Tünelinden sonra, 03°12’476” N 42°23’175” E 2300m EK1128; Bitkinin 

literatürdeki benzer kullanımları: Bitkinin soğanı soyulduktan sonra çiğ olarak yenir (Mükemre 

2013). 

       4.1.9 Malvaceae Bitkinin bilimsel adı: Alcea apterocarpa (Fenzl) Boıss; Bitkinin yerel adı: Hero; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Anervans, Hero, Hilor, Toleke, İro, Heru, Hevur, Hira, Hiro, 

Huri, Hurin, Hurun, Xetmi, Gowik, Hermele, Deve gülü, Hıra çiçeği, Hatmi, Hatmi çiçeği, Gül hatmi, 

Deli ebegümeci, Fatmaana gülü, Fatmacık; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan 

kısmı:Yapraklar; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin taze yapraklarından sarma 

yapılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kerapet Tünelinden sonra, 03°12’194” N 42°23’649” 

E 2412m EK1214; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitkinin taze olan yapraklarından 

sarma yapılır (Kaval, 2011; Mükemre,2013). 

       4.1.10 Moraceae Bitkinin bilimsel adı: Ficus carica L. subsp. carica; Bitkinin yerel adı: İncir; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Encil, Encir, Hencir, Incil, Incire, Hejir, İncir; Bitki toplama 

ayı / ayları: Eylül-Ekim; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl 

kullanılır: Bitkinin meyveleri yenmektedir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Cevizlibelen köyü 

Şerefhan mezrası, 03°07’731” N 42°17’677”E 1620m EK1024; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Meyveleri gıda olarak tüketilir (Pieroni ve ark., 2002). Gıda ve tıbbi amaçlı olarak 

kullanılır (Ertuğ, 2004b). Meyveleri kuru ve yaş halde tüketilir. Meyvelerinden komposto yapılır. 

Eskiden yapraklarından elde edilen süt ve 1 kaşık yoğurt karıştırılıp ekmek mayası olarak kullanılırdı 
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(Gençay, 2007). Meyveleri kuru ve yas halde tüketilir. Meyvelerinden reçel yapılır. Yapraklarından 

elde edilen süt küçükbaş hayvanların sütüne karıştırılıp “Teleme” adı verilen bir tür tatlı yapılır (Gelse, 

2012). 

       4.1.11 Pleurotaceae Bitkinin bilimsel adı: Pleurotus eryngii (DC.) Quèl.; Bitkinin yerel adı: 

Gıyark; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Kivark, Çaşır, Mendik; Bitki toplama ayı / ayları: 

Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: 

Toprak üstü kısmı ateşte veya yağda kızartılarak yenmektedir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Cevizlibelen köyü Şerefhan mezrası, 03°07’672” N 42°17’702”E 1605m EK1077, 1141; Bitkinin 

literatürdeki benzer kullanımları: Toprak üstü kısmı tuzlandıktan sonra ateşte kızartılarak veya 

ufalanıp yağda kızartılarak yenmektedir. Mantar beze konur ve ezilerek özsuyu çıkarılır. Daha sonra bu 

özsu göz kaşıntısını gidermek için göze damlatılır (Kaval, 2011).  

       4.1.12 Polygonaceae Bitkinin bilimsel adı: Rheum ribes L.; Bitkinin yerel adı: Revas; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Işgın, Işkın otu, Uşkun, Eşgin, Rıbes, Rimbez, Rubes, Revas, Rewas, 

Revam, Şıngı, Binbereqı, Binberdeqı, Tuletirş, Rış; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin 

kullanılan kısmı: Gövde; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Gövde soyulduktan sonra 

çiğ olarak yenir. Meyve olarak yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kerapet Tünelinden sonra 

Mıra Mahmut Dağı, 03°12’460” N 42°23’252” E 2293m EK1127; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Yaprak sapları ve gövdeleri çiğ veya pişirilerek yenir (Öztürk ve Özçelik 1991). Genç 

haldeki bitkinin gövde kısmı ve yaprak sapı soyulduktan sonra çiğ olarak yenir (Kaval, 2011). Genç 

haldeki bitkinin pedikul ve yaprak sapı soyulduktan sonra çiğ olarak yenir (Mükemre, 2013). 

       Bitkinin bilimsel adı: Rumex angustifolius Campd. subsp. macronthus (Boiss.) Rech..; Bitkinin 

yerel adı: Tırşonk; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Tırşika zaracan, Tirşok, Tirşoka kewe, 

Tırşoya nalik, Sexaşik, Kerika berxo, Kertlice, Öfelek, Efelek, Labada, İlabada, Kuzukulağı; Bitki 

toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Gıda; 

Bitki nasıl kullanılır: Yemeklere katılır veya yıkanıp çiğ olarak yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Kerapet Tünelinden sonra Mıra Mahmut Dağı, 03°12’545” N 42°23’232” E 2294 m 

EK1132. 

       Bitkinin bilimsel adı: Rumex scutatus L.; Bitkinin yerel adı: Tırşonk; Bitkinin literatürdeki 

diğer isimleri: Tirşika zaracan, Tirşok, Tirşoka kewe, Tirşoya nalik, Sexaşik, Kerika berxo, Tirşika 

çuçikan, Ekşimen, Öfelek, Labada, İlabada, Acımca, Ekşili, Kuzukulağı; Bitki toplama ayı / ayları: 

Mayıs-Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Yaprak; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: 

Bitkinin taze olan yaprak kısmı çiğ olarak tüketilir. Yaprakları yemeklere eşki tadı verir; Bitkinin 

lokalitesi: Van, Bahçesaray, Elmayaka Köyü Cuma Mezrası, 03°02’379” N 42°18’528” E 1980m 

EK1247,1223; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Yapraklar çiğ olarak yenir (Özgen ve ark., 

2004). Salata olarak çiğ yenir, ekmek-yufka arasında dürünülür (Ertuğ, 2004). Yaprakları ekşi lezzetleri 

nedeniyle salata halinde yenilir (Türkoğlu ve ark., 2006; Çakılcıoğlu ve ark., 2007). Çiğ olarak yenir 

veya ekşi tat vermek için kısıra konur (Yeşil, 2007). Gıda amaçlı tüketilmektedir (Kazan, 2007). 

Bitkinin taze olan yaprak kısmı çiğ olarak tüketilir. Yaprak yemeklere ekşi tadı vermek maksadıyla da 

kullanılır (Mükemre, 2013). Yufka arasına dürüm yapılarak tüketilir. Salata yapılarak tüketilir. 

Doğrudan tuz ile tüketilir. Yaprak kısmı doğrudan tüketilerek C vitamini ihtiyacının karşılanması amacı 

ile kullanılır (Arı, 2014). 
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       4.1.13 Primulaceae Bitkinin bilimsel adı: Primula auriculata H.J.Lam; Bitkinin yerel adı: Süsın 

beybun; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Sosin, Sosun, Azeryon, Galev, Gulbihar, Gulbihara 

goçki, Gulbihara gulavı, Kiruje, Mexmorka zongi, Gil, Ruhtutya, Felç otu, Çuha çiçeği, Tutça, Tutya, 

Belsesing; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Yaprak; Kullanım Amacı : 

Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Yaprakları otlu peynir yapımanda kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Kerapet Tünelinden sonra, 03°12’546” N 42°23’232” E 2293m EK1137 Ir.-Tur. Elm.; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitki peynir yapımında kullanılır (Öztürk ve ark., 2000). 

İlkbahar aylarında toplanan genç bitki peynire ve yemeklere katılır (Kaval, 2011). Bitki ilkbahar 

aylarında çiçeklenmeden yaprakları toplanıp peynire konur. Çiçek kısmının öz suyu sıkılıp güzel kokan 

öz su kullanılır (Mükemre, 2013). 

       4.1.14 Ranunculaceae Bitkinin bilimsel adı: Ranunculus polyanthemos L.; Bitkinin yerel adı: 

Çung; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Gulbihar, Guleşexan, Kulilka zer, Zeringer, Cun, Çung, 

Çunk, Kincirok, Keşkurik, Genimok, Pemirışk, Karaz, Sav otu, Çok çiçekli düğünçiçeği; ; Bitki 

toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda 

Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin toprak üstü kısmı otlu peynir yapımında kullanılıyor; Bitkinin 

lokalitesi: Van, Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü Şerefhan Mahallesi, 03°07’502” N 42°17’848” E 

1598m EK1083; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Doğu Anadolu’da otlu peynir 

yapımında kullanıldığı belirtilmiştir (Özçelik, 2016).  

       4.1.15 Rosaceae Bitkinin bilimsel adı: Amygdalus communis L.; Bitkinin yerel adı: Bahiv; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Bahiv, Bayev, Bawi, lewz, Ajik, Şinşın, Peyam, Piyam, Vame, 

Zame, Gewrvam, Çaqela, Çuwela, Arjeng, Ercen, Harjenk, Arjen, Çewale, Bawi, Tengis, Darçew, 

Badem,  Acı badem, Açı payam, Ak badem, Çağla, Diş bademi, Kababağ bademi.; Bitki toplama ayı 

/ ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısım, meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki 

nasıl kullanılır: Meyveleri yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Çömlekçi Köyü Mengen 

Mezrası, 03°02’427” N 42°16’312” E 1908m EK1065; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: 

Meyvesi taze ve kuru olarak yenir (Yıldırımlı, 1991). Meyveleri gıda amacıyla kullanılır (Ertuğ, 1998; 

Ertuğ, 2000; Ertuğ, 2004b; Balos, 2007; Saday, 2009; Cansaran ve Kaya, 2010). Meyveleri yenir, pestil 

yapımında ve şeker yapımında kullanılır (Dönmez, 2000). Meyveleri taze ve kuru olarak yenir 

(Türkoğlu, 2000; Türkoğlu ve ark., 2006; Çakılcıoğlu ve ark., 2007). Meyve ve tohumları yenir. 

Tohumlarından badem yağı elde edilir (Duran ve ark., 2001). Tohumları doğrudan yenir. Tohumları 

dövülüp çeşitli tatlıların yapılmasında kullanılır (Bulut, 2008). Meyve taze iken çiğ yenir. Olgunlaşan 

meyve kırılarak içindeki tohumu yenir (Mükemre, 2013). Tohumu yenen bitkilerdendir (Ertuğ 2014). 

Taze (körpe) meyveleri (çağla olarak adlandırılır) doğrudan yenir. Tatlı tohumları yenir (Şenkardeş, 

2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Crataegus pentagyna Waldst. & Kit; Bitkinin yerel adı:  Gühüşk; Bitki 

toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl 

kullanılır: Mevyeleri yeniyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray Kırmızı Köprü ve öğretmenler evi 

arası, 03°07’720” N 42°18’548” E 1564m EK1020,1055, 1060, 1282. 

       Bitkinin bilimsel adı: Crataegus meyeri Pojark.; Bitkinin yerel adı:  Yumuşak; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Givij, Goyij, Guhij, Gunc, Helmerask, Izron, Aluç, Sevi dirkayi, Tengiz, 

Xirok, Gijok, Roğuk, Alıç, Beyaz diken, Ekşi muşmula, Edran, Geyik dikeni, Gırgat, Keçi alıcı, 

Öküzgöbeği, Kocakarı hurması, Yemişen, Müzmüldek, Kız elması; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs- 

Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyvesi 
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bölge halkı tarafından yeniyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü Şerefhan 

Mahallesi 03°07’628” N 42°17’727” E 1608m EK1022,1183; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Meyvesi yenir (Şenkardeş, 2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Crataegus monogyna Jack. subsp. monogyna; Bitkinin yerel adı: Güvişk; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Givij, Goyij, Guhij, Gunc, Helmerask, Izron, Aluç, Sevi dirkayi, 

Tengiz, Xirok, Gijok, Roğuk, Alıç, Beyaz diken, Ekşi muşmula, Edran, Geyik dikeni, Gırgat, Keçi alıcı, 

Öküzgöbeği, Kocakarı hurması, Yemişen, Müzmüldek, Kız elması; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri yenir; 

Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü, 03°03’450” N 42°14’189” E 1603m EK1004,1054; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Meyvelerinden turşu, şerbet ve marmelat yapılır. 

Meyveleri yenir (Uzun, 2015). 

       Bitkinin bilimsel adı: Crataegus orientalis Pallan & Bieb. var. orientalis; Bitkinin yerel adı: 

Gühüj, Yumuşak; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Alıç, Cıvic, Civica sur, Geyik dikeni, Gıvica 

sur, Gühüj, İt alıcı, Kırmızı alıç, Givij, Goyij, Guhij, Gunc, Helmerask, Izron, Aluç, Sevi dirkayi, 

Tengiz, Xirok, Gijok, Roğuk, Alıç, Beyaz diken, Ekşi muşmula, Edran, Geyik dikeni, Gırgat, Keçi alıcı, 

Öküzgöbeği, Kocakarı hurması, Yemişen, Müzmüldek, Kız elması Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs- 

Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri 

yenir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü, 03°03’450” N 42°14’188” E 1605m 

EK1001,1026, 1052, 1053; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitkilerin meyveleri 

yenilmektedir (Gençay; 2007). Yapraklı ve çiçekli genç sürgünlerinden çay yapılır. Meyvesi yenir 

(Şenkardeş, 2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Cydania oblonga Mill.; Bitkinin yerel adı: Ayva; Bitkinin literatürdeki 

diğer isimleri: Behe, Be, Beyok, Behnok, Bih, Bihi, Bihok, Binok, Biyok, Meleysi, Behi, Ayva.; Bitki 

toplama ayı / ayları: Nisan-Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki 

nasıl kullanılır: Meyveleri yenir; Bitkinin lokalitesi:Van, Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü Şerefhan 

Mezrası, 03°07’482” N 42°17’971”E 1654m EK1032; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: 

Meyveleri gıda olarak tüketilir (Tugay ve ark., 2004). Meyveleri reçel, şerbet, hoşaf ve komposto yapılır 

(Uzun, 2015). 

       Bitkinin bilimsel adı Malus sylvestris Mill. subsp. mitis (Wallr.) Mansf Bitkinin yerel adı: Seva 

çale; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Bodur elma, Elma; Bitki toplama ayı / ayları: Eylül; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri yenir; 

Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Akyayla Köyü, 03°01’976” N 42°10’733” E 1783m 

EK1027,1040, 1048, 1070. 

       Bitkinin bilimsel adı: Malus slyvestris Mill. subsp. orientalis (Uglitzk.) Browicz var. orientalis; 

Bitkinin yerel adı: Sev; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Saye bori, Sayek, Seva çole, Seva 

gemor, Seva hov, Seva hirçe, Sevalog, Sevik, Talesevik, Seb, Sev, Yabani elma, Acuk, Elma, Acı elma; 

Bitki toplama ayı / ayları: Temmuz- Ağustos; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: 

Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin olgunlaşan meyveleri halk tarafından yenir; Bitkinin lokalitesi: 

Van, Bahçesaray, Güneyyamaç Köyü Özbeyli Mezrası, 03°11’068” N 42°09’834” E 2296m EK1018; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Meyveleri yenir (Özçelik, 1991; Gümüş, 1994; Ertuğ, 

2000, Duran ve ark., 2001; Cansaran ve Kaya, 2010). Sonbahara doğru meyveleri olgunlaşınca yenir 

veya kurutularak kışın kompostosu yapılır (Gencay, 2007). Meyveleri olgunlaşmadan tuzlanarak zevk 
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için yenir (Bulut, 2006). Meyvası yenir. Aynı zamanda meyve ufalanıp kurutulduktan sonra 

kompostosu yapılır (Kaval, 2011). Sonbahara doğru meyveleri olgunlaşınca yenir (Mükemre, 2013). 

       Bitkinin bilimsel adı: Pyrus elaeagnifolia Pall. subsp. elaeagnifolia; Bitkinin yerel adı: Berani; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Bozika hur, Girsk, Kakos, Karçin, Kirosk, Qoçiki, Qorç, Şekok, 

Şikoqi, Şikoke, Kiferi, Kifr, Kuferi, Ahlat, Boz armut, Çakal armudu; Bitki toplama ayı / ayları: Eylül; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri yenir; ; 

Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kırmızı Köprü, 03°06’874 “ N 42°18’389” E 1563m EK1062; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Meyvesi doğrudan yenilerek tüketilir. Kaynatılarak 

meşrubat olarak içilir. Bitkinin yaprak kısımları sıcak suya katılarak, kaynatılmadan çay şeklinde 

infüzyon yapılarak içilir (Arı, 2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Pyrus syriaca Boiss. var. syriaca; Bitkinin yerel adı: Avlesork; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Kisork, Kirosk, Şekok, Kawro, Bişkoke, Bozika hur, Girsik, Karçin, 

Qorç, Şayek, Çakal armut, Boz armut, Ahlat; Bitki toplama ayı / ayları: Ağustos-Eylül; Bitkinin 

kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri yenir; Bitkinin 

lokalitesi: Van, Bahçesaray, Elmayaka Köyü 03°06’113” N 42°18’728” E 1585m EK1005,1007,1008, 

1025,1026, 1046, 1047, 1068, 1067; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Olgunlaşan 

meyveler yenmektedir. Aynı zamanda ufalanıp kurutulduktan sonra kompostosu yapılır (Kaval, 2011). 

Meyvesi yenen bitkilerdendir (Ertuğ 2014). Meyvesi turşu ve sirke yapımında kullanılır (Şenkardeş ve 

Tuzlacı 2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Rosa heckeliana Tratt. subsp. vanheurckiana (Crép.) Ö.Nilsson; Bitkinin 

yerel adı: Masür; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Şilanik, Kuşburnu; Bitki toplama ayı / 

ayları: Mayıs-Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl 

kullanılır: Meyveleri yenir Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Yaşlıkavak Köyü 03°05’167” N 

42°11’570” E 1878m EK1049. 

       Bitkinin bilimsel adı: Rubus caesius L.; Bitkinin yerel adı: Böğürtlen; Bitkinin literatürdeki 

diğer isimleri: Düdırk, Dırne, Mimırk, Mormik, Tıxunav, Devi, Dirik, Dirri, Dirişk, Dudilq, Göknem, 

Malina, Karamu, Karantı, Kapina, Gür üzüm, Katır dikeni; Bitki toplama ayı / ayları: Ekim; Bitkinin 

kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Olgunlaşan meyveleri yenir 

Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Şişli Köyü 03°08’012” N 42°26’546” E 1768m EK1276(B); 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Olgunlaşan meyve yenir. (Keskin ve Alpınar, 2002; 

Kaval, 2011). 

       Bitkinin bilimsel adı: Rubus sanctus Schreb.; Bitkinin yerel adı: Böğürtlen; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Mormemik, Cinisri, Dendureşk, Dirınermk, Taştajik, Tureşk, Hilutırşik, 

Tuturik, Dudamuk, Dalarask, Böğürtlen, Tarla böğürtleni, Avat, Gür üzüm, Yabani üzüm, Katır dikeni, 

Kapina, Karamu, Karantı, Göknem, Malina, Bük üzümü; Bitki toplama ayı / ayları: Haziran-Ekim; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri yenir; 

Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Şişli Köyü, 03°08’012” N 42°26’546” E 1768m EK1276(A); 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Meyveleri yenir (Şenkardeş, 2014). Meyveleri yenir. 

Meyvelerinden reçel yapılır (Uzun, 2015). 

       Bitkinin bilimsel adı: Rhamnus kurdicus Boiss. & Hohen.; Bitkinin yerel adı: Helheluk; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Cehri; Bitki toplama ayı / ayları: Ağustos-Ekim; Bitkinin kullanılan 
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kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri taze olarak yenir; Bitkinin 

lokalitesi: Van, Bahçesaray, Köşk Mahallesi, 03°08’566” N 42°19’156” E 1606m EK1061,1229; 

Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Meyvesi taze veya kuru olarak yenir (Mükemre, 2013). 

       4.1.16 Ulmaceae Bitkinin bilimsel adı: Celtis tournefortii Lam.; Bitkinin yerel adı: Tawi; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Dargun, Daxum, Daxin, Ingires, Kezwan, Taew, Tihok, Tehu, 

Tewok, Tawik,  Tey, Teleh, Dartayle, Teyle, Dardoğan, Çitlenbik, Çıtlık, Ilıç, Dargun, Diyan.; Bitki 

toplama ayı / ayları: Eylül-Kasım; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki 

nasıl kullanılır: Sonbaharda meyvelerin rengi koyulaştıktan sonra yeniyor; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Elmayaka Köyü 03°05’709” N 42°20’648” E 1223m EK1002, 1021. 

       4.1.17 Urticaceae Bitkinin bilimsel adı: Urtica dioica L Bitkinin yerel adı: Gezıng; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Gezgezk, Isırgan, Istırgan, Cızlagan, Iskıdan, Dalağaz otu, Ağdalak, 

Cımcar, Cıncar, Dakırdalak, Erinç, Geznik, Gıcıkdan otu, Gidişgen, Isırgı, Sırgan otu, Yığınç, Bırkı, 

Dalan, Daladiken, Büyük ısırgan otu, Dızlağan, Dalağan, Bısırga, Gezik, Dezınk; Bitki toplama ayı / 

ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl 

kullanılır: Bulgur pilavına katılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Doğanyayla Köyü 

03°04’176” N 42°19’166” E 1650m EK1200, 1107; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: 

Haşlanmış taze gövde ve yaprakları sebze olarak tüketilir (Özçelik, 1987; Özçelik ve ark., 1990; Öztürk 

ve Özçelik, 1991; Baytop, 1994). Bitki sebze olarak kullanılır (Işık ve ark., 1995; Şimşek ve ark., 2001; 

Abay ve Kılıç, 2001; Özgen ve ark., 2004; Koyuncu, 2005). Yemeklik olarak kullanılır (Bağcı, 2000). 

Haşlanarak veya kavrularak yemeği yapılır (Bulut, 2006). Toprak üstü kısımları ilkbahar aylarında 

kadınlar tarafından toplanarak yağda yumurta ile birlikte yemeği yapılır (Gencay, 2007). Taze toprak 

üstü kısmı pişirilerek yemek yapılır veya az miktarda haşlanıp katmalara konur (Yeşil, 2007). Gıda ve 

tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır (Kazan, 2007). Ispanak gibi pişirilip yemeği yapılabildiği gibi 

yaprakları sarma ve börek yapımında kullanılır (Balos, 2007). Yumurtalı yemeği yapılır (Çakılçıoğlu 

ve Türkoğlu, 2009). Toprak üstü kısmının suda kaynatılarak meşrubat şeklinde içilir. Toprak üstü 

kısmının soğan ve domates ile kavrularak yemek yapılır. Bitkinin toprak üstü kısmının (yaprak) 

haşlanılarak börek yapılır (Arı 2014). Yaprağı yenen bitkilerdendir (Ertuğ 2014). 

       4.1.18 Vitaceae Bitkinin bilimsel adı: Vitis vinifera L.; Bitkinin yerel adı: Tıri; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Hengur, Asma, Koruk, Yabani asma, Çakal üzümü, Teyinc, Tri, Tırih, 

Tıriy, Üzüm, Trıh, Korık, Devek, Diri; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Eylül; Bitkinin kullanılan 

kısmı: Meyve-Yaprak; Kullanım Amacı: Gıda; Bitki nasıl kullanılır: Meyveleri yeniyor. 

Yapraklarından sarma yapılıyor. Kurutulmuş meyvelerinden hoşaf yapılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Köşk Mahallesi, 03°09’700” N 42°194” E 1633m EK1066; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Yaprakları sebze olarak kullanılır. Meyveleri sevilerek yenilir (Türkoğlu, 2000). Meyve 

ve yaprakları yenir (Duran ve ark., 2001). Meyve olarak tüketilir ve pekmez yapımında kullanılır 

(Furkan, 2016). 

 

4.2 Yem Bitkisi Olarak Kullanılanlar  

       4.2.1 Apiaceae Bitkinin bilimsel adı: Chaerophyllum crinitum Boiss.; Bitkinin yerel adı: 

Kitimendi; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Tarakotu, Mende, Mendo, Ğitik; Bitki toplama ayı 

/ ayları: Mayıs-Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; 
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Bitki nasıl kullanılır: Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Kerapet Tünelinden sonra, 03°11’984” N 42°23’534” E 2311m EK1178. 

       4.2.2 Asteraceae Bitkinin bilimsel adı: Crepis sancta (L.) Bornm. Bitkinin yerel adı: Kulilkazer; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Sirok, Guhmişk, Gezike zer, Kulilkazerk, Keklik otu, Keklik 

Otu, Karahindiba Çiçeği, Kokar Ot, Sütlü Ot, Sakar Kanak, Tüylü Kanak, Arslandişi; Bitki toplama 

ayı / ayları: Mayıs-Temmuz; Bitkinin kullanılan kısmı: Yapraklar; Kullanım Amacı: Yem; Bitki 

nasıl kullanılır: Toprak üstü kısımları hayvan yemi olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Subaşı, 03°07’989” N 42°26’580” E 1774m EK1256; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Toprak üstü kısımları hayvan yemi olarak kullanılır (Gençay, 2007). Toprak üstü 

kısımları hayvan yemi olarak kullanılır (Gelse, 2012). 

       Bitkinin bilimsel adı: Gundelia cf. dersim Vitek, Yüce & Ergin; Bitkinin yerel adı: Kerenk; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Kerenk, Keven, Kenger, Enger, Kengel, Kengir, Çakırdikeni, 

Datlı kenger, Sakızotu, Kandikeni, Kalagan, Kanatma, Kengi otu, Kepre, Kinger, Karang, Kereng, 

Kenger tikeni, Gağnak, Kenger zer; Bitki toplama ayı / ayları: Nisan-Temmuz; Bitkinin kullanılan 

kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; Bitki nasıl kullanılır: Hayvan yemi olarak 

kullanılmaktadır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü, 03°07’442” N 42°17’991” 

E 1630m EK1130, 1180; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Toprak üstü kısımları hayvan 

yemi, kökünden elde edilen sakız kenger adıyla dişeti kuvvetlendirici ve iştah açıcı olarak kullanılır 

(Baytop, 1999). Tamamı hayvanlara yedirilir (Koçak, 1999). 

       Bitkinin bilimsel adı: Inula salicina L. Bitkinin yerel adı: Giya sevk; Bitki toplama ayı / ayları: 

Temmuz-Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; Bitki nasıl 

kullanılır: Toprak üstü kısımları hayvan yemi olarak kullanılmaktadır; Bitkinin lokalitesi: Van; 

Bahçesaray, Şişli Köyü, 03°08’012” N 42°26’546” E 1768m EK1278; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Toprak üstü kısımları saman haline getirilip hayvan yemi olarak kullanılır (Mükemre, 

2013). 

       4.2.3 Campanulaceae Bitkinin bilimsel adı: Campanula sclerotricha Boiss.; Bitkinin yerel adı: 

Nermedenk; ; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Gulbori, Gulezengil, Sinbelok, Binefşi, Geize, 

Zengilka, Kantirberi, Zengilok, Şelima çole, Dere çıngırağı, Çan çiçeği; Bitki toplama ayı / ayları: 

Haziran-Temmuz; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; Bitki 

nasıl kullanılır: Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Subaşı, 

03°07’989” N 42°26’580” E 1774m EK1254,1280. 

       4.2.4 Fabaceae Bitkinin bilimsel adı: Lathyrus tuberosus L.; ; Bitkinin yerel adı: Henc; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Koz koz, Yumrulu bezelye; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Temmuz; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; Bitki nasıl kullanılır: 

Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Liman Mahallesi, 

03°07’108” N 42°18’629” E 1571m EK 1188; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitki 

hayvan yemi olarak değerlendirilir (Mükemre, 2013). 

       Bitkinin bilimsel adı: Medicago sativa L. subsp. sativa L.; Bitkinin yerel adı: Ket; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Andelko, Arbud, Argud, Argudvaş, Ket, Once, Unce, Wenda, Wence, 

Winja, Yunja, Wainza, Haspist, Sewere, Sepel, Sitri, Nefel, Destarok, Mertalok, Metaluk, Gurnik, Qürt, 

Danuk, Giyadanek, Maralujk, Nivijtuk, Lisej, Qunjierka, Kadik, Jaikanira, Yaban yoncası; Bitki 
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toplama ayı / ayları: Nisan-Temmuz; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım 

Amacı: Yem; Bitki nasıl kullanılır: Kurutulan bitki hayvan yemi olarak kullanılıyor. Taze bitkiyi fazla 

yiyen hayvanlarda şişkinlik oluyor hatta öldürüyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kırmızı 

Köprü, 03°16’935” N 42°18’557” E 1562m EK 1064; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: 

Bitki hayvan yemi olarak kullanılır (Mükemre, 2013). 

       Bitkinin bilimsel adı: Trifolium pratense L. var. pratense; Bitkinin yerel adı: Nefel; ; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Üçkulak, Kırmızı yonca, Çayır tırfılı, Sakar yonca; Bitki toplama ayı / 

ayları: Mayıs-Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; 

Bitki nasıl kullanılır: Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Köşk Mahallesi, 03°08’566” N 42°19’156” E 1606m EK 1227; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Bitki taze veya kurutularak hayvanlara yedirilir (Vural, 2008).  

       4.2.5 Lamiaceae Bitkinin bilimsel adı: Stachys lavandulifolia Vahl.; Bitkinin yerel adı: Bareş; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Dağ çayı; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin 

kullanılan kısmı: Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; Bitki nasıl kullanılır: Toprak üstü 

kısımları hayvan yemi olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kerapet Tünelinden 

sonra, 03°08’014” N 42°19’270” E 1568m EK1208; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: 

Bitkinin toprak üstü kısımları hayvan yemi olarak değerlendirilir (Mükemre, 2013). 

       4.2.6 Violaceae Bitkinin bilimsel adı: Viola odorata L.; Bitkinin yerel adı: Binevş; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Menevşa Koyi, Menekşe, Mor menekşe, Kokulu menekşe, Kır menekşesi, 

Yabani menekşe, Bınevşok, Binevşa seg, Binefşa gulxizeme, Gularengag, Nevsıncır, Şabane, 

Wenewşe, Xemr, Qanç, Waripal; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: 

Toprak üstü kısımlar; Kullanım Amacı: Yem; Bitki nasıl kullanılır: Yapraklar hayvan yemi olarak 

kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü 03°02’031” N 42°10’831” E 1771m 

EK1106, 1111; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Yaprak ve çiçekler hayvan yemi olarak 

kullanılır (Ertuğ, 2000). Toprak üstü kısımlar hayvan yemi olarak kullanılır (Mükemre, 2013). 

 

4.3 Yakacak Olarak Kullanılan Bitkiler   

       4.3.1 Fagaceae Bitkinin bilimsel adı: Quercus brantii Lindl.; Bitkinin yerel adı: Meşe; ; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Kara Meşesi, Palamut; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Eylül; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Tüm bitki; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: Bitki 

yakacak olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Çömlekçi Köyü Mengen Mezrası, 

03°04’585” N 42°16’603” E 1611m EK1051,1238, 1240; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Bütün bitki ve meyveleri yakacak ve yiyecek olarak kullanılır (Ertuğ, 2000). Meyve çiğ 

olarak yenir. Ayrıca bitki yakacak olarak değerlendirilir (Kaval, 2011). 

       Bitkinin bilimsel adı: Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. pinnatiloba (K.Koch) Menitsky; 

Bitkinin yerel adı: Meşe; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: Tüm 

bitki; Kullanım Amac : Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: Bitki yakacak olarak kullanılır; Bitkinin 

lokalitesi: Van, Bahçesaray, Çömlekçi Köyü Mengen Mezrası, 03°14’676” N 42°16’593” E 1621m 

EK1050,1237,1242. 
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       4.3.2 Plumbaginaceae Bitkinin bilimsel adı: Acantholimon caryophyllaceum Boiss. subsp. 

caryophyllaceum; Bitkinin yerel adı: Gungil; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Gunikur, Guni, 

Gingil, At geveni; Bitki toplama ayı / ayları: Ağustos- Ekim; Bitkinin kullanılan kısmı: Tüm bitki; 

Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: Toprak üstü kısımları yakacak olarak kullanılıyor; 

Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Liman Mahallesi ile Kerapit Tüneli arası, 03°08’566” N 

42°19’156” E 1606m EK1235. 

       4.3.3 Rosaceae Bitkinin bilimsel adı: Amygdalus communis L.; Bitkinin yerel adı: Badem, 

Bahiv; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Bahiv, Bayev, Bawi, lewz, Ajik, Şinşın, Peyam, Piyam, 

Vame, Zame, Gewrvam, Çaqela, Çuwela, Arjeng, Ercen, Harjenk, Arjen, Çewale, Bawi, Tengis, 

Darçew, Badem,  Acı badem, Açı payam, Ak badem, Çağla, Diş bademi, Kababağ bademi; Bitki 

toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Tüm bitki; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki 

nasıl kullanılır: Bitki yakacak olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Çömlekçi Köyü 

Mengen Mezrası, 03°02’427” N 42°16’312” E 1908m EK1065; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Kurumuş olan gövde ve dalları yakacak olarak kullanılır (Şenkardeş, 2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Crataegus meyeri Pojark.; Bitkinin yerel adı: Yumuşak; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Givij, Goyij, Guhij, Gunc, Helmerask, Izron, Aluç, Sevi dirkayi, Tengiz, 

Xirok, Gijok, Roğuk, Alıç, Beyaz diken, Ekşi muşmula, Edran, Geyik dikeni, Gırgat, Keçi alıcı, 

Öküzgöbeği, Kocakarı hurması, Yemişen, Müzmüldek, Kız elması; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-

Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Gövde ve dallar; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl 

kullanılır: Kurumuş gövde ve dallar yakacak olarak kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, 

Cevizlibelen Köyü Şerefhan Mahallesi 03°07’628” N 42°17’727” E 1608m EK1022,1183; Bitkinin 

literatürdeki benzer kullanımları: Gövde ve dalları yakacak olarak kullanılır (Şenkardeş, 2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Crataegus monogyna Jack. subsp. monogyna; Bitkinin yerel adı: Güvişk; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Givij, Goyij, Guhij, Gunc, Helmerask, Izron, Aluç, Sevi dirkayi, 

Tengiz, Xirok, Gijok, Roğuk, Alıç, Beyaz diken, Ekşi muşmula, Edran, Geyik dikeni, Gırgat, Keçi alıcı, 

Öküzgöbeği, Kocakarı hurması, Yemişen, Müzmüldek, Kız elması; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Gövde ve dallar; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: 

Kurumuş olan gövde ve dallar yakacak olarak kullaılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal 

Köyü, 03°03’450” N 42°14’189” E 1603m EK1004,1054.  

       Bitkinin bilimsel adı: Crataegus orientalis Pallan & Bieb. var. orientalis; Bitkinin yerel adı: 

Gühüj, Yumuşak; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Alıç, Cıvic, Civica sur, Geyik dikeni, Gıvica 

sur, Gühüj, İt alıcı, Kırmızı alıç, Givij, Goyij, Guhij, Gunc, Helmerask, Izron, Aluç, Sevi dirkayi, 

Tengiz, Xirok, Gijok, Roğuk, Alıç, Beyaz diken, Ekşi muşmula, Edran, Geyik dikeni, Gırgat, Keçi alıcı, 

Öküzgöbeği, Kocakarı hurması, Yemişen, Müzmüldek, Kız elması; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-

Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: Gövde ve dallar; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: 

Gövde ve dallar yakacak olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü, 

03°03’450” N 42°14’188” E 1605m EK1001,1026, 1052, 1053; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Gövde ve dalları yakacak olarak kullanılır (Şenkardeş, 2014). 

       Bitkinin bilimsel adı: Pyrus syriaca Boiss. var. syriaca; Bitkinin yerel adı:  Avlesork; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Kisork, Kirosk, Şekok, Kawro, Bişkoke, Bozika hur, Girsik, Karçin, 

Qorç, Şayek, Çakal armut, Boz armut, Ahlat; Bitki toplama ayı / ayları: Ağustos-Eylül; Bitkinin 

kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: Bitki yakacak 
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olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Elmayaka Köyü 03°06’113” N 42°18’728” E 

1585m EK1005,1007,1008, 1025,1026, 1046, 1047, 1068, 1067; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Kuruyan bitki kışın yakacak olarak kullanılır (Kaval, 2011). Kuruyan bitki yakacak 

olarak kullanılır (Mükemre, 2013). 

       Bitkinin bilimsel adı: Rosa heckeliana Tratt. subsp. vanheurckiana (Crép.) Ö.Nilsson; Bitkinin 

yerel adı: Masür; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Şilanik, Kuşburnu; Bitki toplama ayı / 

ayları: Mayıs-Eylül; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki 

nasıl kullanılır: Kurumuş gövde ve dallar yakacak olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Yaşlıkavak Köyü 03°05’167” N 42°11’570” E 1878m EK1049. 

       4.3.4 Salicaceae Bitkinin bilimsel adı: Salix alba L.; Bitkinin yerel adı: Söğüt; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Binav, Bi, Bişeng, Aksöğüt; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Eylül; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: 

Bitki yakacak olarak kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kırkmızı Köprü, 03°17’099” N 

42°18’598” E 1563m EK1187. Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitkinin toprak üstü 

kısımları yakacak ve el sanatları yapımında kullanılır (Ertuğ 2000). Odunu kereste yapımında ve 

yakacak olarak kullanılır (Deniz ve vd. 2010). 

       4.3.5 Tamaricaceae Bitkinin bilimsel adı: Tamarix smyrnensis Bunge; Bitkinin yerel adı: Gerz; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Dargez, Saqol, Gers, Gejlok, Kifr, Kiferı, Kuferı, Gezik, 

Guzicar, Ilgın, Kurtpençesi; Bitki toplama ayı / ayları: Tüm yıl; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak 

üstü kısmı; Kullanım Amacı: Yakacak; Bitki nasıl kullanılır: Bitki yakacak olarak kullanılır; Bitkinin 

lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü 03°05’468” N 42°16’677” E 1524m EK1202; Bitkinin 

literatürdeki benzer kullanımları: Bütün bitki ve meyveleri yakacak ve yiyecek olarak kullanılır 

(Ertuğ, 2000). Meyve çiğ olarak yenir. Ayrıca bitki yakacak olarak değerlendirilir (Kaval, 2011). 

4.4 Diğer Kullanımlar   

       4.4.1 Asteracea Bitkinin bilimsel adı: Chondrilla juncea L. var. juncea; Bitkinin yerel adı: 

Talişk; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Qanikvaş, Qanok, Kasnı, Talişk, Wen, Çitlik, 

Karakavuk, Sakız otu, Sütlü ot, Kara gavruk, Çengel sakızı; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Eylül; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: El sanatları; Bitki nasıl kullanılır: 

Ahır ve tandırları temizlemek için kullanılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Liman Mahallesi 

ile Kerapet Tüneli arası, 03°02’375” N 42°18’526” E 1956m EK1260. 

       Bitkinin bilimsel adı: Gundelia cf. dersim Vitek, Yüce & Ergin; Bitkinin yerel adı: Kerenk; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Kerenk, Keven, Kenger, Enger, Kengel, Kengir, Çakırdikeni, 

Datlı kenger, Sakızotu, Kandikeni, Kalagan, Kanatma, Kengi otu, Kepre, Kinger, Karang, Kereng, 

Kenger tikeni, Gağnak, Kenger zer; Bitki toplama ayı / ayları: Nisan-Temmuz; Bitkinin kullanılan 

kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Ekonomik; Bitki nasıl kullanılır: İlkbahar aylarında 

Pazar ve manavlarda satılmaktadır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Cevizlibelen Köyü, 

03°07’442” N 42°17’991” E 1630m EK1130, 1180; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: 

İlkbahar aylarında Cizre’nin çevre köylerinde köylüler tarafından genç sürgünleri toplanıp, Cizre 

pazarına getirilerek sattıklarını gözlemledik. Ayrıca Cizre pazarında kadınlar tarafından satılan peynir 

lorunda bitkinin doğranarak katıldığını gözlemledik (Gencay, 2007). İlkbaharda bitkinin genç 

sürgünleri toplanarak pazar ve manavlarda satılmaktadır (Kaval, 2011; Mükemre, 2013). 
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       4.4.2 Fabaceae Bitkinin bilimsel adı: Lathyrus tuberosus L.; Bitkinin yerel adı Henc; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Koz koz, Yumrulu bezelye; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Temmuz; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Süs; Bitki nasıl kullanılır: Bitki süs 

bitkisi olarak kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Liman Mahallesi, 03°07’108” N 

42°18’629” E 1571m EK 1188. 

       Bitkinin bilimsel adı: Medicago sativa L. subsp. sativa L.; Bitkinin yerel adı: Ket; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Andelko, Arbud, Argud, Argudvaş, Ket, Once, Unce, Wenda, Wence, 

Winja, Yunja, Wainza, Haspist, Sewere, Sepel, Sitri, Nefel, Destarok, Mertalok, Metaluk, Gurnik, Qürt, 

Danuk, Giyadanek, Maralujk, Nivijtuk, Lisej, Qunjierka, Kadik, Jaikanira, Yaban yoncası; Bitki 

toplama ayı / ayları: Nisan-Temmuz; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım 

Amacı: Zehir; Bitki nasıl kullanılır: Kurutulan bitki hayvan yemi olarak kullanılıyor. Taze bitkiyi 

fazla yiyen hayvanlarda şişkinlik oluyor hatta öldürüyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kırmızı 

Köprü, 03°16’935” N 42°18’557” E 1562m EK 1064. 

       Bitkinin bilimsel adı: Trifolium pratense L. var. pratense; Bitkinin yerel adı: Nefel; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Üçkulak, Kırmızı yonca, Çayır tırfılı, Sakar yonca; Bitki toplama ayı / 

ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Zehir; Bitki nasıl 

kullanılır: Bitkiyi fazla tüketen hayvanda şişkinlik olur ve hayvan ölür; Bitkinin lokalitesi: Van, 

Bahçesaray, Köşk Mahallesi, 03°08’566” N 42°19’156” E 1606m EK 1227; Bitkinin literatürdeki 

benzer kullanımları: Bitki hayvan tarafından yenildiğinde hayvanın şişip ölmesine neden olur 

(Mükemre, 2013). 

       4.4.3 Fagaceae Bitkinin bilimsel adı: Quercus brantii Lindl.; Bitkinin yerel adı: Meşe; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Kara Meşesi, Palamut; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Eylül; Bitkinin 

kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Oyuncak; Bitki nasıl kullanılır: Gokalak olarak 

adlandırılan (Andricus curtisii) çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: 

Van, Bahçesaray, Çömlekçi Köyü Mengen Mezrası, 03°04’585” N 42°16’603” E 1611m EK1051,1238, 

1240; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Çocuklar palamudu topaç (deleme) olarak 

döndererek oyun oynarlar (Furkan, 2016).  

       4.4.4 Juglandaceae Bitkinin bilimsel adı: Juglans regia L.; Bitkinin yerel adı: Guz; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Goz, Guz, Giz, Giwez, Guwiz, Gerdikan, Ceviz, Yandak, Koz, Hincik; 

Bitki toplama ayı / ayları: Eylül-Ekim; Bitkinin kullanılan kısmı: Meyve; Kullanım Amacı: Boyar 

madde; Bitki nasıl kullanılır: Kabuğu boyar madde olarak kullanılır, kınaya renk vermesi için kabuk 

kısmı kınanın içine katılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Liman Mahallesi, 03°06’810” N 

42°18’445” E 1552m EK1069,1191; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Ceviz ağacının 

kökünden, gövde kabuklarından, yapraklarından ve meyvesinin yeşil kabuklarından boya yapılır 

(Eyüpoğlu ve ark., 1983). Besin olarak kullanılmasının dışında meyve kabukları yünleri boyamak için 

kullanılır (Vural ve ark., 1997; Tugay ve ark., 2004; Satıl ve ark., 2006). Yaprak kaynatılarak suyu ile 

saç yıkanır. Meyvenin yeşil kabuğu kaynatılıp boya elde edilir (Bulut, 2006). Yeşil kabukları ve 

yaprakları kaynatılarak kök boya elde edilir (Öztürk ve Dinç, 2005). Meyve kabuğundan yeşil renkte 

boya elde edilir (Gencay, 2007). Yeşil olan meyve kabuğu suda kaynatılarak ip içine atılıp yeşile 

boyanması sağlanır. Bitki kökü suda kaynatılıp ip içine atılarak siyaha boyanması sağlanır (Kaval, 

2011). Yaprakları suda kaynatılır, bu su iplik boyamada (devetüyü rengi, kırmızımsıkahverengi, koyu 

yeşil) kullanılır. Yaprakları suda kaynatılır, bu su yumurta boyamada (kırmızımsı-kahverengi) 
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kullanılır. Kurutulmuş yaprakları ateş tutuşturucu olarak kullanılır. Tohumu doğrudan yenir. 

Meyvelerinin kabukları suda kaynatılır, bu su yün boyamada (koyu yeşil) kullanılır (Şenkardeş, 2014). 

       4.4.5 Lamiaceae Bitkinin bilimsel adı: Salvia verticillata L. subsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) 

Bornm; Bitkinin yerel adı: Giyareşk; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Çeqlet, Guhbel, Guhbele 

pelpahn, Guhbele pelzirav, Kaşgatenik, Mercanok, Kuncibeşk, Patpatik, Çaya çiyan, Rihana beji, 

Rihana kovi, Bareş, Giyareşik, Gula mirov, Çewrek, Dadırak, Ada çayı, Elmaçık yaprağı, Kara ot; Bitki 

toplama ayı / ayları: Mayıs-Ağustos; Bitkinin kullanılan kısmı: Kök; Kullanım Amacı: Boyar 

madde; Bitki nasıl kullanılır: Bitkinin kökü suda kaynatılır ve içine atılan ipin siyah renge boyanması 

sağlanır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü, 03°05’500” N 42°16’690” E 1500m 

EK1203; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitkinin kök kısmı suda kaynatılır ve ip içine 

atılır. Böylece ipin siyah renge boyanması sağlanır (Kaval,2011). 

       4.4.6 Moraceae Bitkinin bilimsel adı: Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski; Bitkinin yerel 

adı: Sale; Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Elçik, salep otu; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-

Haziran; Bitkinin kullanılan kısmı: Yumru; Kullanım Amacı: Ekonomik; Bitki nasıl kullanılır: 

Yumruları dondurma yapımı için satılır; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü, 

03°05’462” N 42°16’685” E 1519m EK1204 Ir.-Tur element; Bitkinin literatürdeki benzer 

kullanımları: Bitkinin yumruları dondurma mayası yapımı için para karşılığında aktarlara satılır 

(Mükemre, 2013). 

       4.4.7 Salicaceae Bitkinin bilimsel adı: Salix alba L.; Bitkinin yerel adı: Söğüt; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Binav, Bi, Bişeng, Aksöğüt.; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs-Eylül; 

Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak üstü kısmı; Kullanım Amacı: Elsanatı; Bitki nasıl kullanılır: İnce 

dallar sepet yapımında kullanılır Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kırkmızı Köprü, 03°17’099” N 

42°18’598” E 1563m EK1187; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitkinin toprak üstü 

kısımları yakacak ve el sanatları yapımında kullanılır (Ertuğ 2000). Bitki yakacak olarak kullanılır. İnce 

dallar barınak yapımında kullanılır (Mükemre, 2013). Dalından düdük yapılır (Karakurt 2014). Düzgün 

dalları balta, kürek, bel vb. alet sapı yapımında kullanılır. Düzgün dalları saban oku yapımında 

kullanılır. Gövdesi toprak damlı evlerin çatısının yapımında kullanılır (Şenkardeş, 2014). 

Kabuklarından çocuklara flüt yapılır (Furkan, 2016). 

       4.4.8 Tamaricaceae Bitkinin bilimsel adı: Tamarix smyrnensis Bunge; Bitkinin yerel adı: Gerz; 

Bitkinin literatürdeki diğer isimleri: Dargez, Saqol, Gers, Gejlok, Kifr, Kiferı, Kuferı, Gezik, 

Guzicar, Ilgın, Kurtpençesi.; Bitki toplama ayı / ayları: Tüm yıl; Bitkinin kullanılan kısmı: Toprak 

üstü kısm; Kullanım Amacı: Temizlik; Bitki nasıl kullanılır: Ev ve ahırları temizlemek için süpürge 

yapımında kullanılıyor; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü 03°05’468” N 42°16’677” 

E 1524m EK1202. 

       4.4.9 Violaceae Bitkinin bilimsel adı: Viola odorata L; Bitkinin yerel adı: Binevş; Bitkinin 

literatürdeki diğer isimleri: Menevşa Koyi, Menekşe, Mor menekşe, Kokulu menekşe, Kır menekşesi, 

Yabani menekşe, Bınevşok, Binevşa seg, Binefşa gulxizeme, Gularengag, Nevsıncır, Şabane, 

Wenewşe, Xemr, Qanç, Waripal.; Bitki toplama ayı / ayları: Mayıs; Bitkinin kullanılan kısmı: 

Toprak üstü kısım; Kullanım Amacı: Süs bitkisi; Bitki nasıl kullanılır: Süs amaçlı park ve bahçelerde 

yetiştirilmektedir; Bitkinin lokalitesi: Van, Bahçesaray, Kartal Köyü 03°02’031” N 42°10’831” E 

1771m EK1106, 1111; Bitkinin literatürdeki benzer kullanımları: Bitki süs amaçlı park ve 

bahçelerde yetiştirilmektedir (Metin, 2009; Mükemre, 2013). 
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5.SONUÇ 

Araştırma alanında 185 kaynak kişiden alınan veriler kullanılarak 24 familyaya ait 57 bitki taksonu ve 

bu bitkilere ait yerel bilgiler verilmiştir. Toplanan bitki öreneklerinden 46 tanesi gıda, 10 tanesi yem, 

11 tanesi yakacak ayrıca 3 tanesi el sanatları, 2 tanesi ekonomik ve 2 tanesin de boyar madde olarak 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 5 bitkinin de farklı alanlarda (süs, zehir, oyuncak vb.) kullanımları 

belirlenmiştir. 12 taksonun bugüne kadar bilinen kullanımlarından tamamiyle veya kısmen farklı amaç 

veya şekilde araştırma yaptığımız bölgede kullanıldıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bazen aynı 

amaç için birden fazla farklı takson da kullanılmaktadır. Araştırma sahasında gıda, yem ve yakacak 

alanlarındaki kullanımlar ağır basmaktadır.   
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Öz 

Havayolu endüstrisi, Türkiye’de ve dünya genelinde en hızlı büyüyen ve küresel ekonominin yanı sıra 

turizme ve ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsılalarına önemli katkılar yapan endüstrilerden birisidir. Son 

yıllarda söz konusu endüstride, uluslararası kuruluşların tahminlerinin üzerinde gelişmeler 

yaşanmaktadır. Bu durum, yoğun rekabet ortamında ayakta kalmak ve sürdürülebilir rekabet avantajı 

elde etmek isteyen firmalar için kaliteli hizmetler sunarak mevcut müşterileri elde tutmalarını ve 

potansiyel müşterileri kendilerine çekmelerini zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte müşterilerin 

aldıkları hizmete ilişkin kalite algılamaları, onların tatmin düzeylerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle 

bu çalışmada; havayolu ulaşımını tercih eden Y kuşağı müşterilerin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Verilerin elde edilmesi için anket formu hazırlanmış ve yüz yüze görüşme yöntemiyle 

veriler elde edilmiştir. Anket formu, Antalya Havalimanı iç hatlar gelen-giden yolcu bölümündeki 

yolculara uygulanmıştır. Çalışmada; Frekans ve Yüzde analizleri, Güvenilirlik analizi, Faktör analizi, 

Normallik testi, Bağımsız İki Örneklem T Test ve Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; 

Y kuşağı kadın müşterilerin tatmin düzeylerinin Y kuşağı erkek müşterilerin tatmin düzeylerinden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Y kuşağı kadın müşterilerin “Fiziksel Görünüm” ve “Empati” 

boyutlarına ilişkin algılamalarının, Y kuşağı erkek müşterilerin ise “Güvenilirlik” ve “Yanıt 
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Verebilirlik” boyutlarına ilişkin algılamalarının tatmin düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu Endüstrisi, Müşteri Memnuniyeti, Kuşak Kavramı, Y Kuşağı. 

 

 

Abstract 

The airline industry is one of the fastest growing industries in Turkey and worldwide and is one of the 

industries that make significant contributions to the global economy as well as to tourism and the Gross 

Domestic Product of the countries. In recent years, there has been an improvement over the estimates 

of international organizations. This situation has made it mandatory for firms, which want to survive in 

a highly competitive environment and obtain sustainable competitive advantage, to offer high-quality 

services and retain existing customers and attract potential customers. However, customer’s perceptions 

of service quality can affect their level of satisfaction. Fort his reason, in this study it was aimed to 

measure the satisfaction levels of the generation Y customers who prefer air transportation. In order to 

obtain the data, a questionnaire was prepared and data were obtained by face to face survey method. 

The questionnaire form was applied to the passengers in the domestic passenger departure section of 

Antalya Airport. Frequency and Percentage Analysis, Reliability Analysis, Factor Analysis, Normality 

Test, Independent Two-Sample T Test and Multiple Regression Analysis were performed in the study. 

As a result, it was found that the satisfaction levels of the Y generation female customers were higher 

than the satisfaction levels of the Y generation male customers. In addition, it was found that the 

perception of the Y generation female customers about the Physical Appearance and Empathy 

dimensions and the perception of the Y generation male customers about the Reliability and 

Responsibility dimensions had a statistically significant and positive effect on their satisfaction levels. 

Keywords: Airline Industry, Customer Satisfaction, Generation Concept, Generation Y. 

 

 

1. GİRİŞ 

Havayolu ulaşımı, yerel veya uluslararası olsun insanların ve/veya ürünlerin bir yerden başka bir yere 

taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ülkelerin ekonomileri üzerinde önemli etkileri olan 

havayolu endüstrisi; uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunmakta, yerel ve uluslararası turizmi 

olumlu etkilemekte ve küresel üretkenliğe katkı yapmaktadır (Chen vd., 2015: 219). Uluslararası Hava 

Taşımacılığı Birliği’nin (IATA-International Air Transport Association) tahminlerine göre havayolu 

ulaşımını tercih eden insanlar, 2016 yılında yaklaşık olarak 650 milyar dolar harcama yapmışlardır. 

Ayrıca, havayolu tercih edilerek taşınan ticari malların değeri ise yaklaşık olarak 5,5 trilyon dolardır 

(IATA, 2017). Aynı zamanda havayolu endüstrisi, küresel ekonominin en hızlı büyüyen 

endüstrilerinden biridir. Geride bıraktığımız son yirmi yılda söz konusu bu endüstri, yıllık ortalama %5 

oranında büyümüştür. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasına önemli katkıda bulunan bu endüstri, tüm 

ülkelerde önemli oranda istihdam yaratmaktadır (Vespermann ve Wald, 2011: 1066). Söz konusu 

endüstrinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya etkisi yaklaşık olarak 665 milyar dolardır ve bu endüstride 
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dünya genelinde toplam 62,7 milyon kişi istihdam edilmektedir (ATAG, 2016). Piyasadaki mevcut 

durgunluklara ve sektörde yaşanan krizlere rağmen bu endüstrinin yıllık ortalama %4,2-%5,1’lik 

büyüme oranıyla küresel büyük bir endüstri olarak kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir 

(Vespermann ve Wald, 2011: 1066). 

Ülkemizde özellikle 2003 yılında daha liberal iç hat hava taşımacılığı politikasının benimsenmesiyle 

birlikte özel havayolu şirketlerine yurtiçinde her noktaya sefer yapma izni verilmiştir. Bu gelişme ile 

birlikte iç hatlarda faaliyet gösteren havayolu sayısı artmış, uçuş sayısı ve yolcu sayısı önemli ölçüde 

artmıştır (Işık, 2010: 11). Son on üç yılda havayolu firmalarımızın uçak sayısı % 233, koltuk kapasitesi 

% 264, kargo kapasitesi % 502 oranında artış göstermiştir. Ayrıca, ülkemiz dışında uçulan nokta sayısı 

341 olmuştur. Bununla birlikte sektördeki büyümenin 2030 yılına kadar devam edeceği 

öngörülmektedir (SHGM, 2016). Air Transport Action Group (ATAG), 2034 yılında dünya genelinde 

havayolu ulaşımını tercih eden insanların sayısının yıllık 6,9 milyar olacağını aynı zamanda sektörde 

istihdam edilen insanların sayısının 99,1 milyon olacağını öngörmektedir (ATAG, 2016). Dolayısıyla 

havayolu firmaları, yoğun rekabetin yaşandığı piyasada ayakta kalabilmek ve daha fazla kar elde 

edebilmek amacıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak zorundadırlar (Lin, 2015: 287). 

Bu durum, havayolu firması yöneticilerinin, müşterilerin firmanın sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin 

kalite algılamalarını analiz etmesini ve ölçmesini zorunlu hale getirmiştir (Bezerra ve Gomes, 2015: 

77).  

Hizmet kalitesi, müşteri tatmin düzeyinin önemli bir belirleyicisi haline gelmiştir (Kitapci vd., 2014: 

162). Müşteri tatmininin etkisi düşünüldüğünde, tatmin olmuş bir müşteri kendisi için önem taşıyan bir 

ürün veya hizmete ilişkin ihtiyacı ortaya çıktığında bu ihtiyacını yine aynı ürünü veya hizmeti alarak 

ya da aynı firmadan alarak karşılayabilmektedir. Bununla birlikte tatmin olmuş müşterinin ürüne veya 

hizmete ya da firmaya ilişkin diğer insanlara olumlu tavsiyelerde bulunması olasıdır. Literatürde hizmet 

kalitesinin müşteri tatmini üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar bulunmasına rağmen günümüz 

tüketim pazarının önemli bir kısmını oluşturan Y kuşağı müşteriler özelinde yapılan çalışma 

bulunmamaktadır. Bu nedenle havayolu firması yöneticileri için hizmet kalitesine ilişkin potansiyel 

kuşak etkisini anlamanın ve etkin pazarlama stratejileri geliştirmenin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda bu çalışmada; kuşak değişkeni odağında hizmet kalitesinin müşteri tatmini üzerindeki 

etkisini tespit ederek literatüre katkıda bulunmak ve yönetimsel çıkarımlar yapmak amaçlanmıştır. 

 

2. LİTERATÜR 

2.1. Hizmet Kalitesi 

Kalite, bir firmanın performansını ve sunduğu ürün veya hizmetleri değerlendirmek için kullanılan bir 

ölçüttür (Abdullah ve Mohamad, 2016: 208). Aynı zamanda kalite, beklentiler ve performans arasındaki 

karşılaştırmadır (Parasuraman vd., 1985: 42). Hizmet kalitesi ise, bir hizmet firmasının performansının 

genel değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Budiwan ve Efendi, 2016: 177). Ayrıca, hizmet 

firmalarında kalite, sunulan hizmetin müşteri beklentilerini karşılama derecesi ile ilgili bir ölçüttür 

(Yousapronpaiboon, 2014: 1089). Diğer bir deyişle hizmet kalitesine ilişkin tüketicilerin algılamaları, 

onların beklentilerinin gerçek hizmet performansıyla karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkmaktadır 

(Parasuraman vd., 1985: 42). Bununla birlikte hizmete ilişkin kaliteyi değerlendirmek, ürüne ilişkin 

kaliteyi değerlendirmekten daha zordur (Liu vd., 2015: 508). Tüketiciler, ürünün kalitesine ilişkin renk, 
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etiket, ambalaj, stil gibi birçok somut unsurun yardımıyla değerlendirmelerde bulunmaktadır. Ancak 

hizmetin kalitesini değerlendirirken yararlanabilecek somut unsur sayısı azdır. Çoğu zaman personelin 

davranışları, hizmet sunumunda kullanılan ekipmanlar ve fiziksel özellikler hizmete ilişkin kalite 

değerlendirmesinde dikkate alınan ölçütler olmaktadır (Parasuraman vd., 1985: 42). Aynı zamanda 

firmaların karlılıklarını artırmalarını, müşterilerini tatmin etmelerini ve onları elde tutmalarını sağladığı 

için birçok sektörde hizmet kalitesine büyük önem verilmektedir. Firmalar, mükemmel bir hizmet 

kalitesi sağlayarak rekabet avantajı elde edebilmekte ve rakipleri karşısında fark yaratabilmektedir 

(Hapsari vd., 2016: 389). 

Hizmet kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ölçeklerden birisi Parasuraman ve 

arkadaşları (1988) tarafından önerilen SERVQUAL ölçeğidir. Bu ölçek, beş alt boyuttan oluşmaktadır. 

Bunlar; Fiziksel Görünüm, Güvenilirlik, Yanıt Verebilirlik, Güvence ve Empati’dir (James vd., 2017: 

482). Fiziksel görünüm boyutu; personelin görünümü, iletişim araçları, ekipmanlar ve fiziksel tesisler 

ile ilgili ifadelerden oluşmaktadır. Güvenilirlik boyutu; söz verilen hizmeti güvenilir ve doğru bir 

şekilde yerine getirebilme yeteneği ile ilgilidir. Yanıt verebilirlik boyutu; müşterilere yardım etme ve 

hızlı hizmet sunma isteği ile ilgilidir. Güvence boyutu; çalışanların bilgisi ve nezaketi ve güven verme 

yeteneği ile ilgilidir. Empati boyutu ise; kişiselleştirilmiş, sevecen hizmet algısı ile ilgilidir. Ölçekte 

toplam 22 ifade yer almaktadır (Kalaja vd., 2016: 559). Fiziksel görünüm boyutunda 4, Güvenilirlik 

boyutunda 5, Yanıt verebilirlik boyutunda 4, Güvence boyutunda 4 ve son olarak Empati boyutunda 5 

ifade yer almaktadır (Parasuraman vd., 1988: 22). Hizmet kalitesini değerlendirmek amacıyla yaygın 

olarak kullanılan ölçeklerden birisi de SERPERF ölçeğidir. Bu ölçek, SERVQUAL ölçeğine alternatif 

olarak Cronin ve Taylor (1992) tarafından geliştirilmiştir. SERPERF ölçeğinde, SERVQUAL ölçeğinde 

kullanılan 22 soru aynen yer almaktadır (Bülbül ve Demirer, 2008: 183). SERVQUAL ölçeğinde hizmet 

kalitesi, müşteri algısı ile müşteri beklentisi arasındaki farka göre ölçülürken; SERPERF ölçeğinde 

hizmet kalitesi, hizmet performansına göre ölçülmektedir (Bektaş ve Ulutürk Akman, 2013: 120-121). 

Ayrıca, SERVQUAL ölçeği beş alt boyuttan oluşmakta iken SERPERF ölçeği tek boyut olarak 

geliştirilmiştir (Bülbül ve Demirer, 2008: 183).    

Firmaların karlılıklarını artırmalarını, müşterilerini tatmin etmelerini ve onları elde tutmalarını sağladığı 

için birçok sektörde hizmet kalitesine büyük önem verilmektedir. Firmalar, mükemmel bir hizmet 

kalitesi sağlayarak rekabet avantajı elde edebilmekte ve rakipleri karşısında fark yaratabilmektedir 

(Hapsari vd., 2016: 389). Literatürde havayolu endüstrisinde hizmet kalitesinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan birçok çalışma bulunmaktadır (Gupta, 2018; Steven vd., 2016; Greenfield, 2014; 

Perçin, 2018; Chang ve Yeh, 2002; Park vd., 2006; Aksoy vd., 2003; Wu ve Cheng, 2013; Chow, 2014; 

Gursoy vd., 2005; Basfirinci ve Mitra, 2015; Jiang ve Zhang, 2016). 

 

2.2. Müşteri Tatmini ve Hizmet Kalitesi-Müşteri Tatmini İlişkisi 

Müşteri tatmini, pazarlama anlayışında ve uygulamada bütün ticari faaliyetlerin sonucunda sağlanmak 

istenen önemli bir hedeftir (Kitapci vd., 2014: 162). Müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine 

getirmede önemli olduğu için pazarlamanın vazgeçilmez bir unsurudur. Dahası müşterilerin, firmaya 

ilişkin bağlılıklarını etkileyen önemli bir faktördür (Hapsari vd., 2016: 389). Müşteri tatmini, ürün veya 

hizmete ilişkin beklentiler ile satın alma sonrası algılanan farklılığın değerlendirilmesine ilişkin müşteri 

tepkisidir (Ueltschy vd., 2007: 412). Hizmete ilişkin müşteri tatmini ise, müşterilerin beklentilerini 

karşılayan veya bu beklentileri aşan bir hizmet deneyimi yaşaması sonucunda ortaya çıkmaktadır (Yeo 
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vd., 2015: 439). Müşteri tatmini, örgütsel hedeflere ulaşmada temel bir faktör olmanın yanı sıra firmalar 

için temel performans standardı ve olası mükemmeliyet standardıdır. Dolayısıyla “müşteri her zaman 

haklıdır” sloganı, müşteri tatminine verilmesi gereken önceliği ve önemi vurgulamaktadır (Hussain vd., 

2015: 167). Bununla birlikte müşteri tatmini, evrensel bir olgu değildir ve herkesin aynı deneyimden 

aynı ölçüde tatmin olması mümkün değildir. Müşterilerin, beklentilerini etkileyen farklı ihtiyaçları, 

hedefleri ve deneyimleri bulunmaktadır (Pizam vd., 2016: 5).  

Müşterinin tatmin düzeyinin, ürün veya hizmete ilişkin algılanan kalitenin artmasına paralel olarak 

artacağına inanılmaktadır (Yeo vd., 2015: 439). Aynı zamanda hizmet kalitesindeki iyileştirmeler 

müşteri tatminindeki artışlar ile ilişkilendirilmekte ve hizmet kalitesinin, müşteri tatmininin önemli bir 

belirleyicisi olduğu varsayılmaktadır (Rodger vd., 2015: 173). Hizmet; fiziksel bir öğe değil, bir 

deneyim olduğu için hizmet kalitesi, müşteri tatmini ile tam anlamıyla ilişkilidir. Aslında, müşterinin 

kalite algısı hizmete ilişkin tatmin düzeyinin bir öncülüdür (Bezerra ve Gomes, 2015: 77). Literatürde 

hizmet kalitesi ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır (Miranda 

vd., 2018; Farooq vd., 2018; Aliman ve Mohamad, 2016; Bezerra ve Gomes, 2015; Chow, 2014; Fatima 

ve Razzaque, 2014; Forsythe, 2016; Hapsari vd., 2016; Hussain vd., 2015; Jager ve Gbadamosi, 2013; 

Kitapci vd., 2014; Özer vd., 2013; Rodger vd., 2015; Spreng vd., 2009; Chaniotakis ve Lymperopoulos, 

2009). 

2.3. Kuşak Kavramı ve Y Kuşağı 

Kuşak kavramına ilişkin ilk bilimsel faaliyetler 1830-1840 yılları arasında Auguste Comte tarafından 

yapılmıştır. Comte, kuşaklararası değişimlerin tarihsel süreç içinde hareket eden kuvvetler olduğunu 

ileri sürmüştür (Yüksekbilgili, 2016: 1395). Alman sosyolog Karl Mannheim ise 1928 yılında “kuşak 

topluluğu” kavramını ortaya koymuş ve böylelikle kuşak kavramını temellendirmiştir (Kayabaşı vd., 

2016: 30). Alman sosyolog, kuşak kavramına ilişkin diğer bir incelemeyi ise 1952 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Mannheim, “Kuşakların Problemleri” adlı makalesinde kuşak kavramını incelemiş 

ve söz konusu makalesinde kuşak kavramından bahsedebilmek için beş unsurun var olması gerektiğini 

ileri sürmüştür. Bunlar; 

1. Kültürel sürece yeni bireylerin dâhil olması, 

2. Bu süreç içerisinde önceki katılımcıların sürekli bir biçimde yok olması, 

3. Herhangi bir kuşağa mensup olan bireylerin, sadece tarihsel sürecin zamansal olarak kısıtlı 

bir bölümüne dâhil olabilmesi, 

4. Kültürel mirasın aktarılmasına ilişkin olarak sürekli nedenlerin varlığı, 

5. Kuşaklar arası geçişin sürekli olmasıdır (Mücevher, 2015: 3). 

Kuşak kavramına ilişkin literatür incelendiğinde farklı yazarlar tarafından farklı tanımlamalar 

yapılmıştır. Söz konusu bu tanımlamalar şu şekildedir: 

 Howe ve Strauss (1991); Aynı zaman aralığında dünyaya gelen ve büyüyen ve hayat 

seyirleri açısından birbirlerine benzeyen bireyler topluluğu. 

 Mannheim (1998); Ortak alışkanlıkları ve ortak kültürü paylaşan bireyler topluluğu. 

 Marshall (1999); Bir toplumda aynı zaman aralığında doğan bireylerin oluşturduğu yaş 

gruplarının bir türü. 

 Kupperschimdt (2000); Doğum yılları aynı olan, büyüme dönemleri boyunca ortak kritik 

faktörleri etkileyen ve bu faktörlerden etkilenen birey grubu 
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Kuşak kavramının “ebeveynlerin ve onların çocuklarının doğumları arasındaki ortalama zaman 

periyodu” şeklinde biyolojik tanımı olmakla birlikte (McCrindle ve Wolfinger, 2010: 9) bu çalışmada, 

bu kavramın sosyolojik tanımı üzerinde durulmuş ve çalışma, bu kapsamda tasarlanmıştır. 

Kuşakların yaş aralıklarına ilişkin olarak farklı araştırmacılar tarafından farklı yaş aralıkları 

belirlenmekle birlikte araştırmacılar arasında hâkim olan genel kanı şu şekildedir (Mücevher, 2015: 7): 

1. Sessiz Kuşak (1925-1945) 

2. Baby Boomers (1946-1964) 

3. X Kuşağı (1965-1980) 

4. Y Kuşağı (1981-1995) 

5. Z Kuşağı (1996 ve sonrası) 

 

2.3.1. Y Kuşağı 

1981-1995 yılları arasında dünyaya gelen bireylerin oluşturduğu kuşaktır (Mücevher, 2015: 13). Dijital 

odaklı yetişen ilk kuşaktır. Y kuşağı bireylerin, yaklaşık olarak %75’i en geç dört yaşında bilgisayar ile 

tanışmıştır. Diğer kuşaklara kıyasla en yaşlı anne ve babalara sahip olan kuşaktır. Çekirdek ailede 

yetişen bu bireylerin, %25’inin anne ve babalarının eğitim düzeyi üniversite ve üzeridir. Günün 

nerdeyse on beş saatini teknolojik faaliyetlere ayıran bu kuşak bireyleri için teknoloji, yaşamlarındaki 

birçok unsurun simgesidir. Ayrıca bu bireyler, globalleşmenin ve ekonomik ve kültürlerarası 

diyalogların arttığı bir ortamda yaşamlarını sürdürmektedirler (Adıgüzel vd., 2014: 173-174). Aynı 

anda birden fazla işi yapabilen bu bireyler, kitlesel olandan ziyade bireye özel olanı tercih etmektedir. 

Teknolojik yeteneklerini girdikleri her ortamda kullanmaya çalışan bu bireyler, bu kabiliyetleri 

sayesinde günlük işlerini rahatlıkla yapabilmektedir (Albayrak ve Özkul, 2013: 18). 

“Dijital kuşak”, “eko patlaması”, “milenyum kuşağı”, “bir sonrakiler” gibi farklı şekillerde adlandırılan 

bu kuşaktaki bireylerin, sosyal yaşamda ve iş yaşamında bir dönüşümün öncüsü oldukları ifade 

edilmektedir. Ayrıca bu bireyler, geleceklerine ilişkin önemli kararlar alırken rol model olarak 

gördükleri ve güvendikleri insanların tavsiyelerini dikkate almaktadırlar. Diğer kuşaklardaki bireylere 

oranla kültürel etkileşimleri ve zenginlikleri çok daha fazla olan bu bireyler, reklamlara olan ilgilerinden 

ötürü anne ve babalarına göre daha yüksek oranda marka bilincine sahiptirler. Aynı zamanda diğer 

kuşaklardaki bireylere kıyasla bu bireyler, maddi unsurlardan ziyade manevi unsurlara daha fazla önem 

vermektedirler. İş değiştirme oranları diğer kuşaklara oranla daha yüksek olan bu bireyler, ülkemiz 

çalışma hayatının önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Aydın ve Başol, 2014: 3-4). Bununla birlikte bu 

bireyler, teknolojinin çevreye vermiş olduğu zararları farkında olarak yetişen ve bundan dolayı da çevre 

konusunda bilinç düzeyi yüksek olan bireylerdir (Başgöze ve Bayar, 2015: 123). 

 

3. YÖNTEM 

Hizmet kalitesinin, müşteri tatmini üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmak ve varsa söz konusu 

bu etkinin Y kuşağı müşterilere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla anket 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hizmet kalitesini ölçmek amacıyla Parasuraman ve arkadaşları 

tarafından 1988 yılında geliştirilen SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu bu ölçek; Fiziksel 

görünüm (4 ifade), Güvenilirlik (5 ifade), Yanıt verebilirlik (4 ifade), Güvence (4 ifade) ve Empati (5 



 

  
208 

ifade) olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte toplam 22 adet ifade yer almaktadır. Müşteri 

tatminini ölçmek amacıyla Calvo-Porral ve Levy-Mangin tarafından 2015 yılında kullanılan ölçekten 

yararlanılmıştır. Calvo-Porral ve Levy-Mangin bu ölçeği, Burnham ve arkadaşları (2003) ve Kuo ve 

arkadaşları (2009) tarafından tasarlanan ölçeklerden esinlenerek oluşturmuşlardır. Söz konusu ölçekte 

4 ifade yer almaktadır. SERVQUAL ölçeği; havacılık bölümünde görev yapan bir uzman görüşü ve 

havayolu endüstrisi baz alınarak, müşteri tatmini ölçeği ise pazarlama bölümünde görev yapan bir 

uzman görüşü baz alınarak uyarlanmıştır. Müşteri tatmini ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği; Chae 

ve arkadaşları (2002), Lin ve Wang (2006), Palvia (1996) ve Kuo ve arkadaşları (2009) tarafından test 

edilmiştir. SERVQUAL ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği ise; Yücel (2013), Kitapci ve arkadaşları 

(2014) ve Demirbağ ve Yozgat (2016) tarafından test edilmiştir. Ayrıca, cevaplayıcıların ölçeklerde yer 

alan ifadelere ilişkin katılım derecelerini belirlemek için 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. 

Çalışmada; havayolu ulaşımını tercih eden Y Kuşağı müşteriler hedef kitle olarak seçilmiştir. Anket 

formu, Türkçe hazırlanmıştır. Katılımcılardan daha önce havayolu ulaşımını kullanmış olmaları halinde 

anketi doldurmaları istenmiştir. Anketin gönderiminde tesadüfî olmayan yöntemlerden kolayda 

örneklem yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda anket formu, 14 Şubat – 28 Şubat 2018 tarihleri 

arasında Antalya Havalimanı İç Hatlar giden yolcu bölümündeki Türk yolculara uygulanmıştır. 

Toplamda 527 adet anket elde edilmiştir. Yazıcıoğlu ve Erdoğan’a (2011: 89) göre; 100 milyon 

büyüklüğündeki bir ana kütle için belirlenmesi gereken örneklem büyüklüğü en az 384 olmalıdır. 

Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen anket formu sayısı, ana kütleyi temsil etme bakımından yeterli 

görülmektedir. Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla Frekans ve 

Yüzde Analizi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ve geçerliliklerini tespit 

etmek için Güvenilirlik Analizi ve Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılıp 

dağılmadığını tespit etmek için Kolmogorov-Smirnov Testi yapılmıştır. Müşteri tatmini boyutuna 

ilişkin olarak Y kuşağı kadın müşteriler ile Y kuşağı erkek müşteriler arasında bir farklılığın olup 

olmadığını belirlemek için Bağımsız İki Örneklem T Test yapılmıştır. Ayrıca, hizmet kalitesinin 5 alt 

boyutunun Y kuşağı kadın ve Y kuşağı erkek müşterilerin tatmin düzeyleri üzerindeki etkisini tespit 

etmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. 

Çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlar: Araştırma örneklemi, her ne kadar yeterli görülse 

de Türkiye genelinde havayolu ulaşımını tercih eden bütün Y kuşağı müşterilerin görüşlerini 

yansıtmamaktadır. Araştırma kapsamında veriler, sadece Antalya Havalimanı’nda iç hatlar giden yolcu 

bölümündeki Y kuşağı bireylerden elde edilmiştir. Araştırma bulguları, bireylerin belirli bir zaman 

aralığındaki (14.02.2018-28.02.2018) veya belirli sayıdaki deneyimlerinden sonraki görüşlerini 

yansıtmaktadır. Dolayısıyla bireylerin, daha sonraki günlerde yaşayabilecekleri olumlu veya olumsuz 

deneyimler farklı bulguların elde edilmesine neden olabilecektir. 

 

3.1. Araştırmanın Hipotezleri 

Literatürde yer alan çalışmalar (Farooq vd., 2018; Kitapci vd., 2014; Chaniotakis ve Lymperopoulos, 

2009; Hussain vd., 2015) ve bu çalışmalarda bulgulanan farklılıklar, etkiler ve ilişkiler ışığında 

kurgulanan araştırma hipotezleri sırasıyla şu şekildedir: 

H1: Y Kuşağı kadın müşteriler ile Y kuşağı erkek müşteriler arasında tatmin düzeyi bakımından anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. 
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H2: Y Kuşağı kadın müşteriler ile Y kuşağı erkek müşteriler arasında tüm hizmet kalitesi alt boyutları 

bakımından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H3: Y Kuşağı kadın müşterilerin “fiziksel görünüm” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin 

düzeylerini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. 

H4: Y Kuşağı kadın müşterilerin “güvenilirlik” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin düzeylerini 

anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.  

H5: Y Kuşağı kadın müşterilerin “yanıt verebilirlik” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin 

düzeylerini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.  

H6: Y Kuşağı kadın müşterilerin “güvence” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin düzeylerini 

anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.  

H7: Y Kuşağı kadın müşterilerin “empati” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin düzeylerini 

anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. 

H8: Y Kuşağı erkek müşterilerin “fiziksel görünüm” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin 

düzeylerini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. 

H9: Y Kuşağı erkek müşterilerin “güvenilirlik” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin düzeylerini 

anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.  

H10: Y Kuşağı erkek müşterilerin “yanıt verebilirlik” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin 

düzeylerini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.  

H11: Y Kuşağı erkek müşterilerin “güvence” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin düzeylerini 

anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.  

H12: Y Kuşağı erkek müşterilerin “empati” boyutuna ilişkin algılamaları, onların tatmin düzeylerini 

anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.  

 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Frekans ve Yüzde Analizi yapılmış ve 

sonuçlar Tablo 1.1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 1.1 Katılımcıların Demografik Özellikleri 
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Cinsiyet Kişi % 
 Aylık Ortalama 

Gelir 
Kişi % 

Kadın 213  40,4  0-800 TL  3 0,6 

Erkek 314  59,6  801-1600 TL  9 1,7 

Eğitim 

Durumu 
Kişi % 1601-2400 TL  16 3,0 

İlkokul-

Ortaokul  
2  0,2  2401-3200 TL  81 15,4 

Lise  15  2,8  3201 TL ve üzeri  418 79,3 

Ön Lisans  23  4,4  
Hava. Ulaş. 

Önceliği 
Kişi % 

Lisans  379  71,9  Evet 505 95,8 

Lisansüstü  109  20,7  Hayır 22 4,2 

 

Katılımcıların %40,4’ünün kadın, %59,6’sı ise erkektir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde; 

%71,9’unun lisans, %20,7’sinin lisansüstü, %4,4’ünün ön lisans, %2,8’inin lise ve %0,2’sinin ilkokul-

ortaokul mezunu olduğu görülmektedir. 3201 TL ve üzeri geliri olan katılımcıların oranı %79,3; 2401-

3200 TL arası geliri olanların oranı %15,4; 1601-2400 TL arası geliri olanların oranı %3,0; 801-1600 

TL arası geliri olanların oranı %1,7 ve son olarak 800 TL ve daha az geliri olanların oranı %0,6’dır. 

Katılımcıların %95,8’i havayolu ulaşımı önceliği olduğunu, %4,2’si ise havayolu ulaşımı önceliği 

olmadığını ifade etmişlerdir.   

 

4.2. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerliliklerini belirlemek amacıyla Güvenilirlik 

Analizi ve Faktör Analizi yapılırken kullanılan yöntemlerden biri olan Temel Bileşenler Analizi 

yapılmıştır. Büyüköztürk’e göre faktörler güçlü ve değişken sayısı az ise 100 ila 200 arasındaki 

örneklem sayısı faktör analizinin yapılabilmesi için yeterli olmaktadır (Büyüköztürk, 2002: 480). 

Çalışmada kullanılan veri sayısı 909 olup, bu sayı analiz için yeterli olmaktadır. 

Güvenilirlik, katılımcıların anket formunda yer alan ifadelere ilişkin belirtmiş oldukları katılım 

dereceleri arasındaki tutarlılığı ifade etmektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan Cronbach’s Alpha 

değeri, ankette yer alan ifadelere ilişkin olarak kişisel farklılıkların hangi ölçüde gerçek ve hangi ölçüde 

hatalı hesaplandığını yorumlamak için kullanılır (Büyüköztürk, 2007: 169-170). Bu katsayının 0,70 ve 

üzerinde olduğu durumlarda kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir (Bektaş ve Ulutürk 

Akman, 2013: 128). Büyüköztürk’e göre faktör analizi, aynı boyut altında yer alan çok sayıda 

önermeden, daha az sayıda ve tanımlanabilir özelliği olan anlamlı önermeler oluşturmayı sağlayan bir 

analizdir (Büyüköztürk, 2002: 470). Faktör analizi yaparken kullanılan yöntemlerden birisi olan Temel 
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Bileşenler Analizi, yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile değişkenlerin bileşkeleri 

olarak nitelendirilebilecek daha az sayıda birbirinden bağımsız olan temel bileşenler meydana 

getirilmektedir (Ersungur vd., 2007: 57). Temel bileşenler analizinde kullanılan istatistiksel testler 

Kaiser-Mayer–Olkin (KMO) testi ve Bartlett testidir. Bartlett testi, korelasyon matrisinde değişkenlerin 

en az bir kısmı arasında anlamlı ve yeterli bir korelasyon (p<0,05) olduğunu ifade etmektedir (Hair vd., 

2014: 102). KMO testi ise örneklem büyüklüğünün veri seti açısından yeterliliğini ve uygunluğunu 

kontrol eden bir testtir (Gürbüz ve Yüksel, 2008: 182). Bu testin sonucunda ortaya çıkan değer 0 ila 1 

arasında değişmektedir ve 1’e daha yakın bir değer örneklem büyüklüğünün veri seti açısından daha 

yeterli ve uygun olduğunu ifade etmektedir (Sanguansat, 2012: 199). Ayrıca, bu değerin en az 0,50 ve 

üzerinde olması gerekmektedir. Bununla birlikte faktör yüklerinin en az 0,30-0,40 arası bir değer 

almasının yeterli kabul edildiği ancak uygulamada daha çok 0,50 ve üzeri faktör yüklerin anlamlı kabul 

edildiği ifade edilmektedir (Hair vd., 2014: 116). Bununla birlikte ölçüm aracında birbirinden bağımsız 

birden fazla faktör olması durumunda ikinci düzey faktör analizi yapılabilmektedir. Bu yöntem 

uygulanarak her bir faktörün kendi içerisinde basit yapılı tek bir faktör 
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oluşturup oluşturmadığına bakılabilmektedir (Şencan, 2005: 778). Bu çalışmada; faktör analizi, tüm 

boyutlar tek faktör olacak şekilde değil sadece boyutların kendi içerisinde yer alan ifadeler tek faktör 

olacak şekilde yapılmıştır. 

 

Tablo 1.2 Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Sonuçları 

        Ölçekler/Boyutlar 

Faktör 

Yükleri 

 

 

Özdeğer 

Açıklay

ıcı 

Varyan

s 

% 

 

Cronbach α 

 

KMO testi 

 

Barttlet Testi 

     Fiziksel Görünüm 

FG1 0,798 

      2,595        64,876         0,810        0,741 
     χ2 =791,545  

          p=0,000 

FG2 0,864 

FG3 0,843 

FG 4 0,708 

         Güvenilirlik 

                 GVK1 0,849  

 

 3,542 

 

 

70,848 

 

 

0,896 

 

 

0,864 

 

χ2 

=1568,422 

p=0,000 

                 GVK2 0,841 

                 GVK3 0,866 

                 GVK4 0,888 

                 GVK5 0,758 

     Yanıt Verebilirlik 

                  YV1 0,860 

      3,131 
       

78,269 
        0,907        0,787 

     χ2 

=1450,135  

           p=0,000 

                  YV2 0,902 

                  YV3 0,904 

                  YV4 0,872 

             Güvence 

                 GVC1 0,882 

      2,931 
       

73,275 
        0,877        0,808 

       χ2 

=1114,035  

          p=0,000 

                 GVC2 0,840 

                 GVC3 0,873 
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Tablo 1.2’de ölçeklerde yer alan bütün ifadeler için Cronbach α değerinin 0,70’in üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bu durum, katılımcıların anket formunda yer alan ifadelere ilişkin belirtmiş oldukları 

katılım derecelerinin tutarlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte söz konusu değeri elde etmek 

adına müşteri tatmini boyutu dışındaki diğer tüm boyutlara ilişkin herhangi bir ifadenin çıkarılması söz 

konusu değilken müşteri tatmini boyutuna ilişkin olarak 1 adet ifade (sıralamada ilk ifade) çalışma 

dışında bırakılarak bu değer elde edilmiştir. Ayrıca tüm ifadelere ilişkin faktör yükleri (MT 2 hariç) de 

uygulamada anlamlı olduğu varsayılan 0,50 değerinin üzerindedir. Aynı zamanda hizmet kalitesinin 

tüm alt boyutlarına ve müşteri tatmini ve ağızdan ağıza iletişim boyutlarına ilişkin olarak KMO testi 

sonucu 0,50 değerinin üzerindedir. Bu durum, örneklem büyüklüğünün uygun ve yeterli olduğunu 

göstermektedir. Ek olarak ölçeklerin altında toplanan maddelere ilişkin korelasyonun anlamlı olup 

olmadığını ifade eden Bartlett Testleri de anlamlı (p=0,000) çıkmıştır. Dolayısıyla değişkenlerin en az 

bir kısmı arasında anlamlı ve yeterli bir korelasyonun varlığından söz etmek mümkündür. Bununla 

birlikte ölçeklerin tek boyutlu 

olmaları göz önünde bulundurulduğunda yapılan Temel Bileşenler Analizi sonucunda; Fiziksel 

Görünüm, Güvenilirlik, Yanıt Verebilirlik, Güvence, Empati ve Müşteri Tatmini boyutlarının tek 

boyutlu yapıda oldukları anlaşılmıştır. Dolayısıyla tek boyutlu faktörlere ilişkin olarak yakınsama ve 

yapı geçerliliği sağlanmıştır.   

 

4.3. Normallik Testine İlişkin Bulgular 

Hizmet kalitesi alt boyutları ve müşteri tatmini boyutuna ilişkin olarak Y kuşağı kadın ve erkek 

müşteriler arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılabilecek parametrik ve 

parametrik olmayan analizler bulunmaktadır. Bu iki analiz türü arasındaki temel fark, faktörlerin normal 

                 GVC4 0,828 

             Empati 

EMP1 0,856 

       3,629 
       

72,589 
        0,903        0,866 

χ2 =1705,487                  

p=0,000 

EMP2 0,849 

EMP3 0,894 

EMP

4 

0,883 

EMP5 0,773 

    Müşteri tatmini      

 MT2 0,352 

1,605 53,490 0,776 0,520 
χ2 =203,284  

p=0,000 
 MT3 0,867 

 MT4 0,854 
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dağılıp dağılmadığı ile ilgilidir. Diğer iki farklılık ise doğrusallık ve bağımsızlık ile ilgilidir (Kalaycı 

ve Kahya, 1998: 504).  

 

Tablo 1.3 Normallik Testi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktörlerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov Testi uygulanmaktadır. 

Bu testin sonucunda ortaya çıkan değerin 0,05’ten daha büyük olması faktörlerin normal dağıldığını 

göstermektedir. Bununla birlikte bu test sonuçlarına göre faktörlerin normal dağılmadığı anlaşılsa bile 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,96 ila +1,96 arasında bir değer alması durumunda faktörlerin 

normal dağıldığı varsayılmakta ve dolayısıyla parametrik analizlerin yapılabileceği ifade edilmektedir 

(Yücenur vd., 2011: 162). Bu doğrultuda faktörlerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için 

Kolmogorov-Smirnov Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 1.3’te verilmiştir.    

Kolmogorov-Smirnov Testi sonuçlarına göre faktörlerin normal dağılmadığı (p<0,05) görülmektedir. 

Ancak tüm faktörlerin çarpıklık ve basıklık değerleri -1,96 ila +1,96 arasında bir değer aldığı için 

verilerin normal dağıldığı kabul edilmekte ve parametrik analizlerin yapılmasının daha uygun olduğu 

görülmektedir.  

 

 

4.4. Bağımsız İki Örneklem T Testine İlişkin Bulgular 

Y kuşağı kadın müşteriler ile erkek müşteriler arasında hizmet kalitesinin alt boyutlarına ve müşteri 

tatmini boyutuna ilişkin olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek amacıyla Bağımsız 

İki Örneklem T Test yapılmış ve sonuçlar Tablo 1.4’te gösterilmiştir. 

 

Ölçekler/Boyutlar Kolmogorov-Smirnov Testi Çarpıklık Basıklık 

İstatistik Df P Değeri 

Fiziksel Görünüm 0,123 527 ,000 -0,559  0,425  

Güvenilirlik 0,133 527 ,000 -0,736  0,738  

Yanıt Verebilirlik 0,127 527 ,000 -0,428  -0,224  

Güvence 0,162 527 ,000 -0,518  -0,047  

Empati 0,148 527 ,000 -0,718  0,094 

Müşteri Tatmini 0,146 527 ,000 -0,553  0,151  
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Tablo 1.4 Y Kuşağı Müşterilerin Müşteri Tatmini ve Hizmet Kalitesi Alt Boyutlarına İlişkin 

Algılamaları 

                      

 

 

 

 

 

  

                  

 

                                     

**p<0,01; *p<0,05 

 

Tablo 1.4 incelendiğinde; fiziksel görünüm, yanıt verebilirlik ve empati boyutlarına ilişkin olarak Y 

kuşağı kadın müşteriler ile erkek müşteriler arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) bir farklılık 

olmadığı görülmektedir. Bu boyutlarda yer alan ifadelere ilişkin olarak Y kuşağı kadın ve erkek 

katılımcıların birbirlerine yakın katılım derecelerine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 

güvenilirlik (GVK sig.: 0,046) ve güvence (GVC sig.: 0,041) boyutlarına ve müşteri tatmini boyutuna 

ilişkin olarak Y kuşağı kadın ve erkek katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı (MT sig.: 0,006) 

bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Müşteri tatmini boyutuna ilişkin olarak Y kuşağı erkek 

katılımcıların aritmetik ortalamalarının Y kuşağı kadın katılımcıların aritmetik ortalamalarından daha 

yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Güvenilirlik ve güvence boyutlarına ilişkin olarak Y kuşağı erkek 

katılımcıların aritmetik ortalamalarının Y kuşağı kadın katılımcıların aritmetik ortalamalarından 

nispeten daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kurgulanan H1 hipotezi kabul edilirken; H2 

hipotezi reddedilmiştir.  

 

 

 

4.5. Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Hizmet kalitesi boyutlarının Y kuşağı kadın ve erkek müşterilerin tatmin düzeyleri üzerindeki etkisini 

tespit etmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 1.5’te verilmiştir. 

 

Boyutlar 

Kadın  

(n=213) 

Erkek 

 (n=314) Sig. 

AO SS AO SS 

Fiziksel Görünüm 3,77 0,75 3,85 0,70 0,205 

Güvenilirlik 3,66 0,83 3,80 0,78 0,046* 

Yanıt Verebilirlik 3,86 0,81 3,91 0,77 0,455 

Güvence 3,92 0,79 4,06 0,68 0,041* 

Empati 3,56 0,87 3,72 0,88 0,051 

Müşteri Tatmini 3,48 0,69 3,63 0,73      0,019*  
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Tablo 1.5 Hizmet Kalitesi Boyutlarının Y Kuşağı Kadın ve Erkek Müşterilerin Tatmin Düzeyleri 

Üzerindeki Etkisi 

Hizmet 

Kalitesi 

Boyutları 

Müşteri Tatmini 

Y Kuşağı Kadın Y Kuşağı Erkek 

β P VIF β P  VIF 

Fiziksel 

Görünüm 
0,266 0,012* 2,005 0,079 0,399 2,603 

Güvenilirlik 0,13 0,082 3,081 0,425 0,000** 2,012 

Yanıt 

Verebilirlik 
0,103 0,161 2,846 0,214 0,036* 2,048 

Güvence 0,094 0,204 3,754 0,096 0,282 3,556 

Empati 0,188 0,018* 3,699 0,111 0,268 2,621 

Sig. Değeri 0,000** 0,000** 

R2 Değeri 0,295 0,238 

F Değeri 17,319 19,24 

Durbin-

Watson 

Katsayısı 

1,944 1,855 

**p<0,01; *p<0,05 

 

Tablo 1.5 incelendiğinde; hem Y kuşağı kadın katılımcılar hem de Y kuşağı erkek katılımcılar için 

kurgulanan modellerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (sig.=0,000) görülmektedir. Hizmet 

kalitesinin beş alt boyutu Y kuşağı kadın katılımcıların tatmin düzeylerini yaklaşık olarak %30; Y 

kuşağı erkek katılımcıların tatmin düzeylerini ise yaklaşık olarak %24 oranında açıklayabilmektedir. Y 

kuşağı kadın katılımcıların tatmin düzeyleri üzerinde en büyük etkiye (istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif, p=0,012) sahip olan hizmet kalitesi boyutu, “Fiziksel Görünüm” (β=0,266) boyutudur. Bu 

boyutu, “Empati” (β=0,188) boyutu izlemektedir. Y kuşağı erkek katılımcıların tatmin düzeyleri 

üzerinde en büyük etkiye (istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif, p=0,000) sahip olan hizmet kalitesi 

boyutu ise, “Güvenilirlik” (β=0,425) boyutudur. Bu boyutu, Yanıt Verebilirlik (β=0,214) boyutu 

izlemektedir. Bununla birlikte hem Y kuşağı kadın hem de Y kuşağı erkek katılımcılar için kurgulanan 

modellerde tüm hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin olarak varyans arttırıcı faktör değerlerinin (VIF) 

10’dan küçük olduğu, dolayısıyla regresyon modelinde çoklu bağlantı sorunu olmadığı anlaşılmıştır. 

Aynı zamanda hem Y kuşağı kadın katılımcılar (Durbin-Watson=2,109) hem de Y kuşağı erkek 

katılımcılar (Durbin-Watson=1,973) için kurgulanan modelde oto-korelasyon sorunu olmadığı tespit 
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edilmiştir. Dolayısıyla kurgulanan H3, H7, H9 ve H10 hipotezleri kabul edilirken; H4, H5, H6 H8, H11 ve 

H12 hipotezleri reddedilmiştir.  

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüzde piyasadaki tüketimin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştiren, tüketim alışkanlığı ve tüketim 

davranışı olgunlaşmış olan Y kuşağı müşterilerin hizmet kalitesine ilişkin algılamalarını ve bu 

algılamanın tatmin düzeyleri üzerindeki etkisini anlamak, yöneticilerin sunulan hizmetlerin kalitesine 

ilişkin yeni stratejiler geliştirmesine katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla bu çalışma, Y kuşağı odağında 

hizmet kalitesinin müşteri tatmini üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.  

Y kuşağı kadın müşteriler ile erkek müşteriler arasında hizmet kalitesi alt boyutlarına ve müşteri tatmini 

boyutuna ilişkin olarak bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan analiz sonucunda; Y 

kuşağı kadın müşteriler ile erkek müşteriler arasında güvenilirlik, güvence ve müşteri tatmini 

boyutlarına ilişkin olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Müşteri 

tatmini boyutuna ilişkin olarak Y kuşağı kadın katılımcıların aritmetik ortalamalarının Y kuşağı erkek 

katılımcıların aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Güvenilirlik ve güvence 

boyutlarına ilişkin olarak Y kuşağı erkek katılımcıların aritmetik ortalamalarının Y kuşağı kadın 

katılımcıların aritmetik ortalamalarından nispeten daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

fiziksel görünüm, yanıt verebilirlik ve empati boyutlarına ilişkin olarak her iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 

Hizmet kalitesi boyutlarının Y kuşağı kadın ve erkek müşterilerin tatmin düzeyleri üzerindeki etkisini 

ölçmek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda; hizmet kalitesinin beş alt boyutu Y kuşağı 

kadın müşterilerin tatmin düzeylerini yaklaşık olarak %30; erkek müşterilerin tatmin düzeylerini ise 

yaklaşık olarak %24 oranında açıklayabildiği görülmektedir. Y kuşağı kadın katılımcıların tatmin 

düzeyleri üzerinde en büyük etkiye sahip olan hizmet kalitesi boyutu, “Fiziksel Görünüm” boyutudur. 

Y kuşağı erkek katılımcıların tatmin düzeyleri üzerinde en büyük etkiye sahip olan hizmet kalitesi 

boyutu ise, “Güvenilirlik” boyutudur. Araştırmacılar sonraki çalışmalarda; X kuşağı ile tüketim 

alışkanlıkları henüz şekillenen Z kuşağını da dikkate alarak Y kuşağı ile karşılaştırabilirler. Farklı 

coğrafyalardaki koşullara göre Y kuşağı bireylerin memnuniyet düzeyleri ölçülüp bölgeler veya ülkeler 

arası kıyaslamalar yapabilirler. 
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Öz 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri açısından önemli bir faaliyet olarak kabul edilen girişimcilik 

kişisel ve çevresel faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı da ülke ekonomi 

politikalarının girişimcilik üzerindeki etkilerinin analiz edilmesidir.  

Çalışmada Global Girişimcilik Monitörü’nde 2018 yılı girişimciler için finansman, hükümet desteği ve 

politikaları, vergi ve bürokrasi, hükümet politikaları ile toplam erken evre girişimcilik etkinliği verileri 

Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda girişimciler için finansman, hükümet desteği ve politikaları, vergi ve 

bürokrasi, hükümet politikalarının girişimcilik üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İş Dünyası Politikaları, Çoklu Doğrusal Regresyon 
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Abstract 

Entrepreneurship, which is considered as an important activity in terms of economic and social 

development of countries, can be affected by personal and environmental factors. The aim of this study 

is to analyze the effects of economic policies on entrepreneurship. In the study, the data for 2018 

entrepreneurs on the Global Entrepreneurship Monitor were tested with Multilinear Regression analysis 

for data on finance, government support and policies, tax and bureaucracy, government policies and 

total early stage entrepreneurship effectiveness. As a result of the analysis, financing, government 

support and policies, tax and bureaucracy and government policies have an impact on entrepreneurship 

for entrepreneurs.  

Keywords: Entrepreneurship, Business Policies, Multiple Linear Regression 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Girişimcilik özellikle son yıllarda çok sıkça bahsedilen ve tartışılan bir konudur. Teknolojik dönüşüm 

ile birlikte insanlar hayal ettikleri projeleri hayata geçirmek için atılımlar yapmaya başlamışlardır. 

Ayrıca kurumsal ya da ulus ötesi şirketlerdeki çalışma şartlarının görece ağır olması ve daha fazla para 

kazanma arzusu genel olarak insanları yeni girişimler üretmeye zorlamaktadır. Bu bağlamda 

girişimciliğin gelişi güzel bir eylem değil, süreç gerektiren bir hareket olduğunu belirtmek elzemdir. Bu 

çalışmanın amacı hükûmetlerin iş dünyasına ilişkin politikalarının girişimcilik üzerindeki etkilerinin 

analiz edilmesidir. Çalışmada öncelikle girişimcilik kavramı tanımlanacaktır. Ardından ise 

hükümetlerin iş dünyasına yönelik izlemiş olduğu siyaset “Çoklu Doğrusal Regresyon”3 ile 

çözümlenecektir. 

                                                           
3 Basit olarak çoklu regresyon olarak da bilinen çoklu doğrusal regresyon (MLR), bir cevap değişkeninin 

sonucunu tahmin etmek için birkaç açıklayıcı değişken kullanan istatistiksel bir tekniktir. Çoklu doğrusal 

regresyonun (MLR) amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal 

ilişkiyi modellemektir.  Oklu doğrusal regresyon, iki veya daha fazla açıklayıcı değişken ile bir cevap değişkeni 

arasındaki ilişkiyi, gözlemlenen verilere doğrusal bir denklem yerleştirerek modellemeye çalışır. X bağımsız 

değişkeninin her değeri, y bağımlı değişkenin değeri ile ilişkilidir. P açıklayıcı değişkenleri için popülasyon 

regresyon çizgisi x 1 , x 2 , ..., x p , y = 0 + 1 x 1 + 2 x 2 + ... + p x p olarak tanımlanır.. Bu çizgi ortalama 

cevabın y açıklayıcı değişkenlerle nasıl değiştiğini açıklar.  Gözlenen değerler, y kendi araçları ile ilgili 

değişiklik y ve aynı standart sapmaya sahip olduğu varsayılır . Takılan değerler b 0 , b 1 , ..., b p , 

popülasyon regresyon çizgisinin 0 , 1 , ..., p parametrelerini tahmin eder . 
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2. Girişimcilik 

XVIII. asrın başlarında Richard Cantillon’un tanım yazında girişimciliğin ilk tanımı olarak yerini 

almıştır.  Cantillon 1755 yılında basılan “Essai sur la nature du commerce en general” başlıklı yapıtında, 

girişimcinin risk alma özelliğini vurgulamaktadır (Bozkurt vd., 2012;232). 

Günümüzde girişimcilik; fırsatların keşfi, değerlendirilmesi ve kullanılması diğer bir ifadeyle yeni 

ürünler, hizmetler veya üretim süreçleri anlamına gelir; daha önce bulunmayan ürün ve girdiler için 

yeni stratejiler ve örgütsel biçimler ve yeni pazarlar olarak nitelenebilir. (Shane ve Venkataraman, 

2000). Aynı zamanda kavram fırsatı beklenmedik ve henüz değerlenmemiş bir ekonomik fırsattır. 

Girişimci fırsatlar, farklı faktörlerin kaynakların nispi değeri hakkında farklı fikirleri olduğu veya 

kaynaklar girdilerden çıktılara dönüştürüldüğü için mevcuttur (Alvarez and Busenitz, 2001: 756). 

Girişimcilik genellikle yeni bir organizasyonun oluşturulması yoluyla fırsatların keşfi ve ardından yeni 

ekonomik faaliyetlerin yaratılması olarak kavramsallaştırılabilir (Reynolds, 2005). Genellikle 

girişimcilik faktörü başlığı altında tartışılır, girişimcilik işlevi, -girişimcilik- girişimi ve – girişimcilik- 

davranışı ve hatta – girişimcilik- “ruhu” olarak adlandırılmaktadır. Girişimci faktör klasik fikirlerden 

farklı, üretimde yeni bir çarpan olduğu anlaşılmaktadır. Bir girişimcilik işlevi olarak fırsatlar ve 

risklerin göz önüne alınması keşif anlamına gelir. Girişimci davranış, inovasyonu birleştirmeyi başaran 

davranış olarak görülür (Miller, 1983). Başka bir deyişle, klasik kuramlarda birleştirir. Schumpeter’in 

yenilikçi girişimcisi (1934, 1942), Knight’ın (1921) önerdiği gibi belirsizlik pozisyonu alan risk alan 

girişimci yeni fırsatları yaratan hayal gücü ile mümkündür. Piyasa kusurları veya “yeni bir 

kombinasyon” oluşturmak için yenilikçilik kapasiteleri kavramı yakından ilgilendirmektedir. 

Girişimcilik, mevcut bir organizasyonun içinde veya dışında yaratma, risk alma, yenileme veya 

                                                           

İçin gözlenen değerler yana y kendi araçları ile ilgili değişiklik y , çoklu regresyon modeli Bu varyasyon için 

bir terim içerir. Kelimelerde, model DATA = FIT + RESIDUAL olarak ifade edilir, burada "FIT" terimi 0 + 

1 x 1 + 2 x 2 + ... p x p ifadesini gösterir. "RESIDUAL" terimi, normalde ortalama 0 ve varyans ile 

dağıtılan, y değerlerinin y araçlarından sapmalarını temsil eder. Model sapmaları için gösterim.  

Biçimsel olarak, çoklu doğrusal regresyon modeli, belirli bir n- gözlemler, bir 

y i = 0 + 1 x i1 + 2 x i2 + ... s x ip + i için i = 1,2, ... n . 

En küçük kareler modelinde, gözlemlenen veriler için en uygun çizgi, her bir veri noktasından çizgiye kadar dikey 

sapmaların karelerinin toplamının en aza indirilmesiyle hesaplanır (bir nokta tam olarak, tam olarak dikey çizgide 

yatıyorsa, dikey sapma 0). Sapmalar ilk önce kare, sonra toplandığından pozitif ve negatif değerler arasında iptal 

yapılmaz. En küçük kareler tahminleri b 0, b 1 , ... b p, genellikle istatistiksel yazılım ile hesaplanır. 

Değerleri aşağıdaki denklem ile uygun b 0 + b 1 x i1 + ... + b p x ip belirtilmiştir i, ve artıklar e i eşittir y ı - ı, 

gözlenen ve monte değerleri arasındaki fark. Artıkların toplamı sıfıra eşittir. 

² varyansı, ortalama karesel hata (veya MSE) olarak da bilinen s ² =  ile tahmin edilebilir. 

Standart hata tahmini ler MSE kareköküdür.  

(Bryman, 1990; Field, 2005; ve Howell,1992). 



 

  

226 

yenilikçilik kavramlarını kapsar. Son olarak, girişimcilik ruhu, aksine araştırma, arama ve inovasyon 

üzerinde durur.  

Girişimciliğin iktisadi ve sosyal rolü olmak üzere temel iki önemli fonksiyonu vardır. Girişimciliğin 

iktisadi fonksiyonunun içeriği; 

1. “İstihdam hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesinde, 

2. Ekonomik büyümenin hızlandırılmasında,  

3. Yeni endüstrilerin doğmasında,  

4. Refah düzeyinin yükseltilerek geniş bir toplumsal tabana yaygınlaştırılmasında ve orta sınıfın 

güçlendirilmesinde, 

5. Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasında ya da azaltılmasında işlevseldir” 

(Bozkurt vd., 2012;233). 

Girişimciliğin sosyal alandaki fonksiyonları;  

1. “Birçok teknolojik buluşun toplumun yararı için yenilikçi ürün ya da hizmetlere 

dönüştürülmesinde, 

2. Değer yaratmada, 

3. Toplumsal yapıda da değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında, 

4. Girişimciliğin risk üstlenme, yenilikçi ve öncü olma niteliğinden dolayı tüm toplumların 

değişim ve gelişim süreçlerinde işlevseldir” (Bozkurt vd., 2012;234). 
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                           Tablo 1: Ülkeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmada 52 ülkenin 2017 yılında “Global Girişimcilik Monitörü” tarafından açıklanan toplam erken 

evre girişimcilik etkinliği verileri ile Fraser Enstitüsü tarafından hazırlanan 2017 yılı Dünya Ekonomik 

Özgürlük Endeksi’nin alt göstergeleri olan devlet faaliyet alanının genişliği (kamu tüketimi, transfer ve 

sübvansiyonlar, kamu iştirakları ve yatırımları, en yüksek vergi oranı) ve yasal düzenlemeler (kredi 

piyasası düzenlemeleri, iş gücü piyasası düzenlemeleri, iş düzenlemeleri) verileri Çoklu Doğrusal 

Regresyon analizi ile test edilmiştir.  

 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 

 

 

 

 

 

Arjantin Kıbrıs İran Malezya Slovenya 

Avustrulya Ekvator İsrail Meksika Güney Afrika 

Bosna Hersek Mısır İtalya Fas İspanya 

Brezilya Estonya Japonya Hollanda İsveç 

Bulgaristan Fransa Kazakistan Panama İsviçre 

Kanada Almanya Güney Kore Peru Tayvan 

Şili Yunanistan Letonya Polonya Tayland 

Çin Guatemala Lübnan Katar Birleşik Arap 

Emirliği 

Kolombiya Hindistan Lüksemburg Suudi Arabistan İngiltere 

Hırvatistan Endonozya Madagaskar Slovakya Amerika 

Uruguay Vietnam       

Değişkenler TEEG Devlet Faaliyet Alanı 

Genişliği 

Yasal Düzenlemeler 

En Yüksek Ekvator 

29,62 

Guatemala 

9,44 

ABD 

8,86 

En Düşük Bulgaristan 

3,7 

Hollanda 

4,34 

Brezilya 

4,41 

Ortalama 12,57 6,43 7,23 
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4. ANALİZ 

Araştırmanın analiz bölümünde yapılan ilk test olan One-Sample Kolmogorov-Smirnov testine göre 

değişkenler normal dağılıma sahiptir.  

TEEG  p= 0,213 

Devlet Faaliyet Alanı Genişliği p= 0,97 

Yasal Düzenlemeler p= 0,59 

 

 

Araştırmaya ait korelasyon tablosu incelendiğinde pearson korelasyon katsayısının tüm değişkenlerde 

0,80’in altında olduğu görülmektedir. Bu çoklu bağıntı probleminin olmadığının göstergesidir.  

En alt satırda yer alan Toplam Erken Evre Girişimcilik (TEEG) verilerinin devletin faaliyet alanının 

genişliği (DFAG) ile Yasal Düzenlemeler (YD) verileri arasındaki ilişkinin test edildiği korelasyon 

analizi sonucunda sırasıyla pearson korelasyon katsayısı 0,471 ve -0,284 olarak hesaplanmıştır. Sig. 

değeri ise sırasıyla 0 ve 0.042’dir. Bu sonuçlarına göre çoklu doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilebilir. 
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R Square değeri bağımlı değişkenin % kaçlık kısmının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını 

göstermektedir.  

Buna göre toplam erken evre girişimcilik oranındaki değişimin % 30,5’i devlet faaliyet alanı genişliği 

ve yasal düzenlemeler değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan %69,5’lik kısım ise hata 

terimi vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından açıklanmaktadır. 

Modelde D.W. değeri 2,066 olarak tespit edilmiştir. Buna göre bu araştırma modelinde otokorelasyon 

bulunmamaktadır.  

 

 

Varyans analizi tablosunda F= 10,730   sig.= ,000 olarak tespit edilmiştir.  

Buna göre bu araştırmada oluşturulan model her düzeyde anlamlıdır. 
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Değişkenlere ilişkin t istatistik  değerlerinden modele dahil edilen her bir değişkenin ayrı ayrı anlamlı 

olduğu görülmektedir (sig.=,000 ve sig= 0,019). 

Bu verilere göre Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli aşağıdaki gibi yazılabilir. 

TEEG= 9,697+2,788.DFAG-0,080YD 

 

5. SONUÇ 

Araştırma bulgularına göre devletin ekonomideki genişliği, diğer anlamda karma veya liberal ekonomi 

politikalarından hangisini ne oranda tercih ettiği ülkelerin girişimcilik oranlarını etkilemektedir.  

Kamu tüketimi, transferler ve sübvansiyonlar, kamu iştirakleri ve yatırımları, en yüksek nihai gelir 

vergisi oranı ve en yüksek nihai gelir ve ücret vergisi oranı girişimcilik faaliyetlerini etkilemektedir. 

Bunun dışında araştırmanın diğer verisi olan kredi piyasası, işgücü piyasası ve iş düzenlemeleri ile ilgili 

yasal düzenlemelerin de girişimcilik üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak farklı yönetim şekillerine göre ülkeleri yöneten hükümetlerin ekonomi ve iş dünyasına 

ilişkin görüş ve politikaları girişimcilik faaliyetlerini etkilemeye devam edecektir.  

Girişimciliğin arttırılarak ekonomik gelişmişlik hedeflerine ulaşmak isteyen ülke yönetimleri ilk olarak 

girişimciler için uygun yasal düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmelidir. 

Girişimcilik ana faktörden etkilenen bir faaliyet olduğu için araştırmaya diğer ana faktörler ile ilgili 

değişkenlerin katılması ve araştırmanın farklı örneklem ve farklı zaman dilimlerinde yapılması 

durumunda sonuçların değişebileceği bu araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  
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İş Yapma Kolaylığı Endeksi: Türkiye ile 

BRICS Ülkeleri Karşılaştırılması 

 

 

Ease of Doing Business Index: BRICS Countries and Turkey The comparison 

 

Öğr. Gör. Dr. Seyfi AKTOPRAK1 

                                                             Fatih GÖREN2 

 

 

Öz 

Dünya üzerinde aynı coğrafyada yaşayan veya aynı ekonomik sınıfın içerisinde yer alan ülkelerin 

yabancı yatırımcı çekebilmeleri için önemli bir kriter olarak kabul edilen İş Yapma Kolaylığı 

Endeksi’nin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı da İş yapma Kolaylığı 

Endeksi bakımından gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye ile BRİCS ülkelerinin 

karşılaştırılmasıdır.  

Çalışmada Dünya Bankası tarafından 2019 yılında açıklanan Türkiye ile BRİCS ülkelerine ait İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi verileri Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir.  

Analiz sonucuna göre İş Yapma Kolaylığı Endeksi bakımından Türkiye ile BRİCS ülkeleri arasında 

istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,667). Bu sonuca göre yabancı yatırımcılara 

sunulan olanaklar bakımından Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı BRICS ülkeleri 

arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Yapma Kolaylığı, BRICS, Mann Whitney U 
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Abstract 

The Importance of Doing Business Index, which is accepted as an important criterion for attracting 

foreign investors to countries living in the same geography or within the same economic class, is 

becoming more and more important. The aim of this study is contained in the developing countries in 

terms of ease of doing business index to compare the BRICS countries and Turkey.The study of the 

BRICS countries and Turkey described in 2019 by the World Bank Ease of Doing Business Index data 

were analyzed using the Mann-Whitney U test.Ease of Doing Business Index based on analysis results 

in terms of statistically significant difference from the angle between the BRICS countries and Turkey 

could not be found (p = 0.667). These results are based on terms of the opportunities offered to foreign 

investors are no significant differences between other developing countries where the BRICS countries 

and Turkey.  

Keywords: Ease of Doing Business Index, BRICS, Mann Whitney U 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Dünya üzerinde aynı coğrafyada yaşayan veya aynı ekonomik sınıfın içerisinde yer alan ülkelerin 

yabancı yatırımcı çekebilmeleri için önemli kıstas olarak kabul edilen İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nin 

(Ease of Doing Business Index) önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı da İş 

yapma Kolaylığı Endeksi bakımından gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye ile BRICS 

ülkelerinin karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırmayı Mann Whitney U Testi3 ile sınanacaktır. 

 

2. İş Yapma Kolaylığı Endeksi 

En basit anlamda İş Yapma Kolaylığı Endeksi; millî ülke ekonomilerinin iş yapmak için uygun ortama 

sahip olma ölçütlerine göre sıralaması olarak tanımlanmaktadır (Doing Business, 2019;1). Göstergenin 

tanımı genişletildiğinde iş yapma ortamını için belirleyici yasal düzenlemelerin, farklı iş adımları için 

şirketlerin algısına göre kolaylaştırıcı olup / olmadığı ölçülmekte, elde edilen veriler sayısallaştırılarak 

tüm ülkeler için bir endeks haline getirilmesi olarak ifade edilmektedir (Doing Business, 2019;3). İş 

Yapma Kolaylığı Endeksinde, özellikle küçük ve orta büyüklükteki firmaları etkileyen işletmeler 

kapsam alanına dâhil edilmektedir. Genellikle ülke ekonomilerinde, küçük ve orta büyüklükteki 

firmalar özel sektörün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ülke ekonomilerindeki mesleklerin % 90’ını 

içermektedir. 2018 yılı çalışmasında 190 ülke kapsanmaktadır (Doing Business, 2019;99).  Ülkelerin 

                                                           
3 Mann Whitney U testi boş hipotezi (H0) şart koşarİki grubun aynı popülasyondan geldiğini. İçinde 

diğer terimlerle, iki bağımsız grubun homojendir ve aynı dağılıma sahiptir. İki ile temsil edilen iki gruba 

karşılık gelen değişkenler iki sürekli kümülatif dağılım stokastik olarak eşittir. Bu açıdan Türkiye ile 

BRICS Ülkeleri Karşılaştırılması için uygun bir model oluşturmaktadır (Nachar, 2008:14). 
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sıralaması İş Yapma Kolaylığı Endeksinde kapsanan 10 konunun her birinin yüzdelik ortalamalarından 

hesaplanmaktadır. Endekste kapsanan bu konular işe başlama, inşaat izinleri ile uğraşma, elektrik 

alınması, mülk kaydı, kredi alınması, yatırımcıların korunması, vergilerin ödenmesi, sınır dışı ticaret, 

sözleşmelerin uygulanması, iflas durumunun çözülmesi konularıdır (Doing Business, 2019;74).    

Ülkeler 1 ile 190 arasında sıralanmakta ve endeks ilk sırada olanın en iyi olduğunu göstermektedir. Her 

yıl yayımlanmaktadır. 2013 yılından önceki veriler metodolojideki farklılık nedeniyle sağlıklı veriler 

olarak kabul edilmemektedirler. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksini oluşturmak için anket 

yoluyla, 190 ülkede 13.000'den fazla gönüllü avukat, muhasebeci, işadamı ve kamu yetkilisinden 

derlenen bilgileri ve verileri kullanmaktadır (Doing Business, 2019;103).4   

 

2. BRICS  

Dünya jeopolitik, ekonomi ve üretimin organizasyonu ve dağıtımında büyük bir dönüşüm yaşamıştır. 

Birkaç nedenden dolayı, gelişmekte olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ekonomileri (BRIC) dünya 

ekonomisinde mal ve hizmet üreticileri olarak önemli bir rol üstlenmiştir. BRICS ülkeleri, büyük 

nüfusun ortak özelliğini taşıyan daha büyük potansiyel tüketici pazarları nedeniyle belirgin bir şekilde 

daha büyük sermaye çekmektedir. BRIC ülkeleri gelişmekte olan ekonomiler olarak listelenmiştir, 

ancak bu devletlerin bir bütününde herhangi bir ticaret veya entegre ekonomik birlik yoktur. Brezilya, 

Rusya, Hindistan ve Çin Doğrudan Yabancı Yatırım girişleri için ana hedef olarak ortaya çıkmış ve 

belirgin bir şekilde güçlü bir yapıcı terim olan BRIC ile sonuçlanmıştır (Vijayakumar vd., 2010;2). 

İstatistiksel verilere göre; BRICS ülkeleri hızlı bir gelişim içerisinde olup ve 2050 dünyasında 

ekonomik açıdan önemli konumlarda bulunacaklardır (Battal ve Akan, 2019;2).  

2017 yılı istatistiklerine göre dünya nüfusunun %42’sini ve küresel iktisadın % 23’ünden fazlasını 

oluşturan BRICS devletleri aynı zamanda G20’ye (Group of 20) üye olmaları nedeniyle uluslarası 

sistemde gelişmekte olan devletlerin yükselişinin önemli bir yansımasıdır. Lakin “Küresel Finans Krizi” 

sonrası dünya ekonomisindeki yavaşlamanın sonucunda Brezilya ve Rusya ekonomileri bu yıllar 

arasında iki defa negatif büyüme oranları ile karşı karşıya kalmıştır. Her ülke gibi bu devletlerin de 

iktisadi manada farklı meseleleriyle birlikte yine de potansiyelleri oldukça yüksektir. 2008-2017 yılları 

arasında %30’luk bir büyüme performansı sergileyen BRICS ülkeleri gelecek yıllarda da dünya 

ekonomik büyümesi ve refahına önemli bir katkı sağlayacaktır (Mckinley, 2018).  

                                                           
4 Burada ayrıca önemli bir hususu belirtmekte fayda bulunmaktadır. İş Yapma Kolaylığı Endeksi; 2020 

ölçümlerinde hangi ekonomilerin en çok iş yapma kolaylığı sağladığını hesaplamak için basit bir 

yöntem kullanır. Birincisi, 2018 / 19'da, bu yılın toplam iş yapma kolaylığına dâhil edilen on başlığın 

üç veya daha fazlasında iş yapmayı kolaylaştıran düzenleyici reformların uygulandığı ekonomileri 

seçer. Kırk iki ekonomi bu kriteri karşılar: Ermenistan; Azerbaycan; Bahamalar; Bahreyn; Bangladeş; 

Cabo Verde; Çin; Kolombiya; Demokratik Kongo Cumhuriyeti; Cibuti; Mısır Arap Cumhuriyeti; 

Eswatini; Gabon; Hindistan; Endonezya; İsrail; Ürdün; Kenya; Kosova; Kuveyt; Kırgızistan 

Cumhuriyeti; Mauritius; Moldova; Fas; Myanmar; Nijerya; Umman; Pakistan; Filipinler; Katar; Rusya 

Federasyonu; Ruanda; Suudi Arabistan; Sırbistan; Tacikistan; Gitmek; Tunus; Ukrayna; Birleşik Arap 

Emirlikleri; Amerika Birleşik Devletleri; Özbekistan; ve Zimbabve. İkincisi, İş Yapmak bu ekonomileri 

bir önceki yıla göre iş yapma kolaylıklarındaki artışa göre sıralamaktadır ve her iki yıl için puanlar, bu 

değişkenlerdeki değişikliklerin etkisini ortadan kaldırmak için aynı makroekonomik veriler (kişi başına 

gelir ve para birimi dönüştürme oranları gibi) kullanılarak hesaplanır (Doing Business, 2020;15).  
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Gelişmiş devletlerin küresel yönetişim yolunda yapılacak yenilik konusundaki isteksizliği ve statükocu 

tavırları gelişmekte olan ülkeleri farklı arayışlar oluşturmaya itmektedir. Global iktisadi meselelerle 

kendi perspektiflerinden bakan gelişmekte olan ülkeler BRICS oluşumuyla çok kutuplu dünya 

düzeninde yeni bir güç merkezi olma iddiasındadır. Uluslararası sistemde ortaya çıkan boşluğu fırsata 

çevirmek isteyen bu oluşumun kurumsallaşma çabaları da devam etmektedir (Dilek vd, 2018;19). 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmada Dünya Bankası tarafından 2019 yılında açıklanan Türkiye ile BRICS ülkelerine ait İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi verileri Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

 

Tablo1:  İş Yapma Kolaylığı Endeksi Değişkenleri 

Değişkenler İş Yapma Kolaylığı Endeksi 

En Yüksek Rusya (77,37) 

En Düşük Güney Afrika (66,03) 

 
 

 

Tablo 2: İş Yapma Kolaylığı Endeksi ve Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke İş Yapma Kolaylığı Endeksi 

Türkiye 74,33 
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Tablo 3: Endeks Alt  Değerlerinin Karşılaştırılması 

 

 

 

4.ANALİZ 

Test istatistiği tablosunda p= 0,380 olarak hesaplanmıştır.  

 

 

 

5.SONUÇ  

Analiz sonucuna göre İş Yapma Kolaylığı Endeksi bakımından Türkiye ile BRICS ülkeleri arasında 

istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,380). Bu sonuca göre yabancı yatırımcılara 

sunulan olanaklar bakımından Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı BRICS ülkeleri 

arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır.  

 
BREZİLYA  RUSYA HİNDİSTAN ÇİN GÜNEY 

AFRİKA 

TÜRKİYE 

İşe Başlama 80.23 93.04 80.96 93.52 81.22 88.21 

İnşaat İzinleri İle 

Uğraşma 

49.86 74.61 73.81 65.16 68.25 73.19 

Elektrik 

Alınması 

84.37 94.00 89.15 91.01 67.79 81.23 

Mülk Kaydı 51.94 88.74 43.55 80.80 59.32 76.58 

Kredi Alınması 50.00 80.00 80.00 60.00 60.00 75.00 

Yatırımcıların 

Korunması 

65.00 61.67 80.00 60.00 73.33 71.67 

Vergilerin 

Ödenmesi 

34.40 79.77 65.36 67.53 81.13 74.65 

Sınır Dışı Ticaret 69.85 71.06 77.46 82.59 59.64 90.27 

Sözleşmelerin 

Uygulanması 

66.00 72.18 41.19 78.97 54.10 71.78 

İflas Durumunun 

Çözülmesi  

48.48 58.61 40.84 55.82 54.49 40.71 
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Türkiye ile BRICS ülkeleri arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen alt 

endekslerin karşılaştırmak gerekmektedir. 

İşe başlama endeksinde; BRICS ülkelerinde en avantajlı Çin (93,52) ve Rusya (93,04) gelmektedir. 

Türkiye (88,21)ise diğer 3 BRICS ülkesine nazaran daha iyi endekse sahiptir. 

İnşaat izinleri ile uğraşma endeksinde; 4 BRICS ülkeleri olan Rusya(74,61) Hindistan(73,81) 

Çin(65,16) ve Güney Afrika(68,25) ile Türkiye (73,19) aynı seviyeye sahiptir.  

Elektrik alınması endeksinde; BRICS ülkelerinde Güney Afrika (67,79) haricinde, Türkiye(81,23) diğer 

4 ülkenin altındadır. 

Mülk Kaydı endeksinde ise; BRICS ülkeleri Rusya(88,74) ve Çin(80,80)’in ardında Türkiye(76,58)’lik 

bir endekse sahiptir. 

Kredi alınması endeksinde; BRICS ülkeleri Rusya(80,00) ve Hindistan(80,00)’ın ardında Türkiye 

(75,00)’lik bir endekse  sahiptir. 

 Yatırımcıların korunması endeksinde; BRICS ülkeleri Hindistan(80,00) ve Güney Afrika(73,33)’nın 

ardında Türkiye (71,67)’lik bir endekse sahiptir.  

Vergilerin Ödenmesi endeksinde; BRICS ülkeleri Güney Afrika(81,13) ve Rusya(79,77)’nın ardında 

Türkiye (74,65)’lik bir endekse sahiptir. Sınır dışı ticaret endeksinde; Türkiye(90,27), BRICS 

ülkelerinin tümünden iyi bir endekse sahiptir. 

Sözleşmelerin uygulanması endeksinde ise; BRICS ülkeleri Çin(78,97) ve Rusya(72,18)’ın ardında 

Türkiye(71,78)’lik bir endekse sahiptir.  

İflas durumunun çözülmesi endeksinde; Türkiye(40,71), BRICS ülkelerinin tümünden kötü bir endekse 

sahiptir  

Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı BRICS ülkeleri arasında önemli bir farklılık 

bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin BRICS ülkelerine (BRICS +T) dahil edilmesi konusu da, ekonomi literatüründe 

tartışılmakta ve gündemde yerini almaktadır. 
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Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
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Kullandıkları Stratejiler 

 

 

Teachers’ Strategies Used in the Teaching of the Unit of Interactions 

Between Chemical Species 

 

Suat ÜNAL1 

Ayşegül ASLAN2 

 

 

Öz 

Kimya, soyut ve daha fazla zihinsel düşünmeyi gerektiren birçok temel kavram içermektedir. Bu 

nedenle, öğrenciler tarafından anlaşılması zor bir disiplin olarak görülmektedir. Bu durumu ortadan 

kaldırmak amacıyla kimya öğretmenleri ve eğitimcileri tarafından birçok strateji geliştirilmekte veya 

kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kimya öğretmenlerinin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” 

ünitesini öğrencilerine sunarken kullandıkları kendilerine özgü stratejileri (benzetim, kodlama, anekdot 

paylaşma vb.) belirlemektir. Belirlenen amaç doğrultusunda, öğretmenlerin çoğunlukla ne tür stratejiler 

kullandıkları ortaya çıkarılacaktır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması 

ile yürütülmüştür. Durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni seçilmiştir.  

Araştırmanın örneklemini farklı okul türlerinde görev yapan 17 öğretmen (10 kadın, 7 erkek) 

oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 5 sorudan oluşan “Kimya 

9. Sınıf Konularına Yönelik Öğretim Stratejilerini Belirleme Formu” kullanılarak elde edilmiştir. 

Hazırlanan formda kimya öğretim programındaki 9. Sınıf ünitelerinin her birine (Kimya Bilimi, Atom 

ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri, Doğa ve Kimya) yönelik 

birer soru bulunmaktadır. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Soruların her 

birine verilen yanıtlardan elde edilen veriler bir araya getirilerek tematik bir çerçeve oluşturulmuştur. 

Öğretmenlerin görüşlerini yansıtmak için de belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. 

Öğretmenlerin sorulara verdiği yanıtlar araştırmacılar ve bir kimya eğitimi alan uzmanı tarafından ayrı 

ayrı incelenerek kodlanmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, 

öğretmenlerin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitesindeki kavramları sınıf ortamında anlatırken 

sıklıkla analojilerden faydalandıkları, bunun yanı sıra akronim ve akrostiş yöntemleri ile oyunlar ve 

                                                           
1 Prof. Dr., Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, TÜRKİYE 

2 Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, TÜRKİYE 



 

  

240 

çizimlerden de yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucuna bağlı olarak, kimya 

öğretmenlerinin kullandıkları stratejiler ve iyi örneklerin belirlenmesi için ders gözlemleriyle 

desteklenen çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Kimya öğretimi, analoji, bellek destekleyici ipuçları 

 

 

 

Abstract 

Chemistry contains many basic concepts that require abstract and more mental thinking. Therefore, it 

is seen as a discipline that is difficult to understand by students. Many strategies are being developed 

or used by chemistry teachers and educators in order to eliminate this situation. The aim of this study 

is to determine the specific strategies (simulation, coding, anecdote sharing, etc.) that chemistry teachers 

use when presenting the “Interactions between chemical species” to their students. For this purpose, it 

will be revealed what kind of strategies teachers often use. This research was conducted with the case 

study which is one of the qualitative research designs. The sample of the study consists of 17 teachers 

(10 females, 7 males) working in different school types. The data of the study was obtained by using a 

“Teaching Strategies Form for the Teaching of 9th Grade Chemistry Units” which was developed by 

the researchers and consisted of five questions. The form contains a question for each of the 9th grade 

units in the chemistry curriculum (Chemistry Science, Atomic and Periodic System, Interactions 

between Chemical Species, States of Matter, Nature and Chemistry). Data were analyzed using 

descriptive analysis method. A thematic framework was formed by gathering the data obtained from 

the answers given to each question. In order to reflect the opinions of the teachers, direct quotations 

were made from the expressions. The responses of the teachers to the questions were examined and 

coded separately by researchers and a chemistry education specialist and necessary arrangements were 

made. Based on the findings, it was concluded that teachers frequently used analogies in the teaching 

of “Interactions between chemical species” unit in their chemistry classes as well as using acronyms, 

acrostics games and drawings. It was suggested that similar studies supported by the course 

observations to determine the strategies and good examples used by chemistry teachers should be 

conducted. 

Keywords: Chemistry education, teaching strategies, analogy, memory supporting strategies 
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1. GİRİŞ 

Kimyadaki çoğu konu ya da kavramın soyut olması, bu konu ve kavramların öğrenciler tarafından 

anlaşılmasında güçlüklere neden olmaktadır. Ayrıca öğrenilmesi gereken birçok kural ve formülü 

içermesi, öğrencilerin kimya dersine karşı olumsuz görüşlere sahip olmalarına yol açmaktadır. Bu 

nedenle gerek lise ve gerekse üniversite düzeyinde birçok öğrenci kimyayı zor ve sıkıcı bir disiplin 

olarak görmektedir. Kimyanın birçok soyut konuyu ya da kavramı içermesi, birçok kural ve formülü 

barındırması, öğretmenleri kimyanın daha kolay anlaşılmasını sağlamaya yönelik yöntemler bulmaya 

zorlamaktadır. Bu sorunu çözmek için öğretmenler kimya konu ve kavramlarının öğretilmesinde çeşitli 

stratejilere, yöntem ve tekniklere yer vermeye çalışmaktadırlar. Özellikle zor ve sıkıcı konuların 

öğretiminde öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmak için öğretmenlerin çeşitli 

stratejileri derslerinde işe koşmaları gerekmektedir.   

Kimya öğretmenleri öğrencilere yeni bir kavramı veya bir kimyasal olayı sunarken onların zaten çok 

iyi bildikleri, aşina oldukları olaylar ya da durumları kullanabilirler. Diğer bir ifadeyle; yeni bir kimya 

kavramını veya olayı, öğrencilerin çok bildikleri olay veya durumlarla ilişkilendirerek, benzetmeler 

kullanarak açıklayabilirler (Kılıç, 2007). Aslında öğrencinin zihninde yeni bir kavramın, daha önce 

bildiği bir kavramla benzetilerek yapılandırılmaya çalışması bir anlamlandırma stratejisidir.  

Eklemleme adı verilen bu stratejiyle, yeni öğrenilen kavram ile uzun süreli bellekte zaten var olan bir 

kavram arasında ilişkiler kurulur. Yeni bilginin öğrenci tarafından anlamlandırılması için, yeni bilgiye 

benzeyen ve daha önce uzun süreli belleğimizde var olan şema kullanılır (Senemoğlu 2003: 312). 

Analojiler literatürde farklı çalışmalarda farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Analojiler sözlü olarak 

yapılabileceği gibi, görsel olarak da yapılabilir (Bilaloğlu, 2006). Görsel analojilerin kullanımı ile 

görsel hafızanın da işe koşulmasının öğrenme ve kalıcılığı açısından daha etkili olacağı ifade 

edilmektedir (Özyılmaz-Akamca, 2008).  

Öğretmenlerinin öğrencilerinin konuları daha iyi anlamaları ve öğrendiklerinin daha kalıcı olması için 

işe koştukları stratejilerden bir diğeri de bellek destekleyici ipuçları kullanmaktır. Bellek destekleyici 

stratejiler, yeni bilginin ön bilgilerle ilişkilendirilemediği durumlarda, oluşturulan yapay bazı ilişkiler 

ve çağrışımlarla kodlamaya yardım eden stratejilerdir. Kurulan bu yapay ilişkilendirmeler sayesinde 

yeni bilgi öğrenci için daha anlamlı hale gelir ve hatırlaması kolaylaşır (Aydın, Akbağ, Tuzcuoğlu, 

Yaycı ve Ağır, 2005: 221). Bellek destekleyiciler, özellikle okullarda çeşitli derslerdeki terimlerin ve 

olguların öğrenilmesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıkça kullanılmaktadırlar (Senemoğlu, 

2003: 316). 

Bellek destekleyici stratejiler iki grupta sınıflandırılabilir. Birincisi imajlar kullanılarak yapılanlar, 

diğeri ise sözlü semboller kullanılarak yapılanlardır. İmajlar kullanılarak yapılan bellek 

destekleyicilerde bilgi, bilişsel resimler içerisine kodlanır. Görsel imajlar kullanma stratejisinde yeni 

bilgiler, o bilginin özelliğine ve yapısına uygun bir görsel imaj (resim, görüntü vb.) içerisine 

yerleştirilerek kodlanır.  İmajların kullanıldığı dört çeşit bellek destekleyici yöntem bulunmaktadır. 

Bunlar; (1) yerleşim yöntemi, (2) zincirleme yöntemi, (3) askı sözcük yöntemi ve (4) anahtar sözcük 

yöntemidir (Senemoğlu, 2003: 319; Tay, 2004).   Sözlü semboller kullanılan bellek destekleyicilerde 

ise yeni bilgi ile eski öğrenilen yapılar arasında anlamlı bağlar oluşturulur (Ulusoy, Güngör, Akyol, 

Subaşı, Ünver ve Koç, 2003: 275). Sözel sembollerin kullanıldığı bellek destekleyici stratejiler kendi 

içinde ikiye ayrılabilir. Bunlar; (1) baş harflerle düzenleme stratejileri ve (2) kafiye oluşturma 

stratejisidir. Baş harfler kullanılarak akronyum ve akrostijler oluşturulabilir. Akronyumlar, hatırlanacak 

bilginin ya da sözcüklerin baş harfleriyle yapılan kısaltmalardır. Örneğin; Ege’de yetişen tarım ürünleri 
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için “ZÜHTİ” akronyumu,  zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incirin baş harflerinden oluşmaktadır (Yıldız, 

2013). Akrostiş ise hatırlanacak bilginin veya sözcüklerin baş harfleriyle oluşturulan cümlelerdir. 

Örneğin; mitoz hücre bölünmesinin 5 evresi (interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz) “İşsiz Profesör 

Mete, anasına telefon etti” şeklinde bir cümle ile ifade edilebilir (Şimşek, 2019). Kafiye oluşturma 

stratejisinde bilgiler kafiyeli cümleler şekline getirilerek zihinde kodlanır. Amonyağın özelliklerini 

vermek için “Amonyak bir bazdır. // Suda çözünürlüğü azdır. // Bunu bilmeyen kazdır.” şeklinde 

oluşturulan tekerleme bu stratejiye bir örnek olarak verilebilir (Şimşek, 2019).  

Öğretmenler kavramları öğrencilerin aşina oldukları olaylarla veya nesnelerle ilişkilendirerek, çeşitli 

kodlamaları ve benzetmeleri kullanarak, akronyum ve akrostişlerle veya genel olarak bellek 

destekleyiciler kullanarak sunabilirler ve böylece onların öğrenmelerini ve hatırlamalarını 

kolaylaştırabilirler. Öğretmenler öğrencilerinin yeni karşılaştıkları bilgileri, önceden iyi bildikleri 

yapılarla ilişkilendirmelerini sağlarlarsa, öğrenmelerini büyük ölçüde kolaylaştırmış olurlar 

(Senemoğlu, 2003; 316). Bu nedenle öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri ve çoğuna göre zor 

konuları içeren kimya derslerinde bu tür stratejilerin öğretmenler tarafından kullanılması oldukça 

öğrencilerinin başarılarının ve anlama düzeylerinin artırılması, bilgilerin kalıcılığının sağlanması 

açısından büyük önem taşımaktadır.  

Fen öğretmenleri öğrencilerin öğrenmelerini ve hatırlamalarını, konuları onların aşina oldukları 

öğelerle anlatarak kolaylaştırabilirler. Öğretmen ve öğrenciler bilgileri, iyi bildikleri özelliklerle, 

yapılarla, örneklerle ilişkilendirdikleri zaman öğretme ve öğrenme görevleri kayda değer biçimde 

kolaylaşmaktadır. Bilim adamları ve fen öğretmenleri DNA’nın çift sarmal yapısını kıvrıla kıvrıla 

devam eden bir halat merdivene benzeterek tarif etmişlerdir. Bu tarif genellikle hangi elementlerin ve 

moleküllerin halatları ve merdiven basamaklarını oluşturduğunu ve nasıl bir sıra içinde dizildiklerini 

içerir. Bu metot DNA’nın iplikçik yapısının ve elemanlarının öğrencilerce daha kolay anlaşılmasını ve 

hatırlanmasını sağlar (Pettus ve Blosser, 2002). 

 

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması 

araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni seçilerek araştırma yürütülmüştür. Bu desende 

her bir durum kendi içerisinde ele alınır ve sonrasında birbiriyle karşılaştırma yapılır (Kaleli Yılmaz, 

2019). Durum çalışmaları, ele alınan bir durum hakkında bilgi toplamak, bu duruma etki eden faktörleri 

ve ya sonuçlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek ve araştırmacıya zengin bir veri arşivi sunan 

önemli araştırma yöntemidir (Cohen, Manion ve Morrison, 2000). Ayrıca ele alınan sınırlı bir olay veya 

durum hakkında derinlemesine bilgi sunan durum çalışması yöntemi, eğitim araştırmalarının doğasına 

da en uygun yöntemlerden biridir.  

 

2.1. Araştırmanın Katılımcıları  

Trabzon merkez ve ilçelerinde görev yapan 10’u kadın ve 7’si erkek toplam 17 kimya öğretmeni 

çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin görev yılları 3 ile 32 yıl arasında 

değişmektedir. Ayrıca katılımcı öğretmenler farklı okul türlerinde görev yapmaktadırlar. Çalışmanın 

katılımcılarının demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcı öğretmenlerin demografik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ML: Meslek Lisesi, AL: Anadolu Lisesi, AİL: Anadolu İmam Hatip Lisesi, ÖL: Özel Lise, FL: Fen 

Lisesi 

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada katılımcı kimya öğretmenlerinin 9. Sınıf ünitelerini ve konularını derslerinde öğretirken 

kullandıkları kendilerine özgü stratejileri belirlemek için araştırmacıların geliştirmiş olduğu “Kimya 

Konularına Yönelik Strateji Belirleme Formu” kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan bu 

form toplam 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Aslında her bir soruda 9. sınıf kimya öğretim 

programındaki ünitenin adı verilmekte ve öğretmenden bu ünitenin öğretimine yönelik olarak 

kullandığı kendine has yöntem, teknik veya stratejiyi ifade etmesi istenmektedir. Veri toplamak için 

Öğretmen kodu Okulu Mesleki Yılı Cinsiyet 

Ö1 AL 31 Kadın 

Ö2 AL 32 Erkek 

Ö3 AL 22 Erkek 

Ö4 AL 18 Erkek 

Ö5 AL 25 Erkek 

Ö6 AL 23 Kadın 

Ö7 ML 30 Erkek 

Ö8 ML 20 Kadın 

Ö9 ML 25 Kadın 

Ö10 AL 30 Erkek 

Ö11 AİL 30 Kadın 

Ö12 AL 31 Kadın 

Ö13 AL 27 Erkek 

Ö14 FL 3 Kadın 

Ö15 AL 5 Kadın 

Ö16 AİL 28 Kadın 

Ö17 AİL 9 Kadın 
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kullanılan bu form, 9. sınıf kimya derslerine giren öğretmenlere verilmiş ve formu doldurup geri 

getirmeleri için yeterince zaman verilmiştir.  

 

2.3. Verilerin Analizi 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin, veri toplama aracı olarak kullanılan “Kimya Konularına Yönelik 

Strateji Belirleme Formu” na verdikleri cevaplar her bir ünite için ayrı ayrı analiz edilmiştir.  Bu 

çalışmada sadece 9. sınıf ünitelerinden biri olan “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitesine yönelik 

olarak öğretmenlerin verdikleri cevaplar sunulmuştur. Soruların her birine verilen yanıtlardan elde 

edilen verilerle tematik bir çerçeve oluşturulmuştur. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtmak için de 

belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Alıntılar yapılırken öğretmenlerin isimleri yerine 

öğretmen 1 (Ö1), öğretmen 2 (Ö2) şeklinde kısaltmalar ve kodlamalar kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

Çalışmanın katılımcısı olan öğretmenlerin “Kimya Konularına Yönelik Strateji Belirleme Formu” nda 

yer alan sorulara verdikleri yanıtlardan “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” konusu ile ilgili olanları 

bu çalışmada sunulmaktadır. Öğretmen cevapları “analojiler”, “akronyumlar”, “eğitsel oyunlar” ve 

“çizimler” şeklinde kategorize edilmiştir. Öğretmenlerin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” 

konusunu öğretirken kullandıkları yöntem, teknik veya stratejilerden örnekler Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Öğretmenlerin Cevaplarından Örnekler 

Analoji/Benzetim Örnekleri 

Metalik bağı anlatılırken; metal atomlarının boş değerlik orbitallerini sınıfta boş olan sıralara 

benzeterek anlatıyorum. Komşu sıralardaki öğrenciler bu boş sıralara bazı derslerde geçici 

süreliğine geçer. Sınıftaki bütün öğrenciler bu şekilde birbirlerinin yerine oturup kalkarlar. Bu 

sırada yer değiştirmek için sınıfta ayakta olan öğrenciler elektron denizi oluştururlar. Boş 

orbitale oturan öğrenci oradan kalktığında orası elektron vermiş ve (+) yüklenmiştir. Elektron 

denizi ise eksi yüklüdür. Bu nedenle artı ve eksi elektrik yükleri arasında bir çekim olur ve 

metaller bu sayede bir arada dururlar” şeklinde analoji kullanırım. “Ö11” 

Birbirinde iyi çözünen maddeler için “Bunlar birbirine aşık” diyorum. Birbirini sevmeyen, 

birbirine aşık olmayan iki insanı ise, birbirinde çözünmeyen iki maddeye benzetiyorum  “Ö1” 

Kovalent bağ konusunda, polar kovalent bağ şirket kuran iki arkadaşa benzetilebilir. Birinin 

şirketteki hissesi diğerinden daha fazladır. Dolayısıyla şirketteki hakkı (elektron çekme) daha 

fazla olur ve daha çok söz sahibi olur. Elektronları daha fazla çeker. Bu polar kovalent bağa 

benzer. Apolar kovalent bağda şirket kurmak için iki arkadaş aynı miktarda para koymuştur. 

Dolayısıyla ikisinin söz hakkı eşittir “Ö8” 

Molekül içi bağları açıklarken özellikle iyonik bağı erkek ve kız öğrencinin birbiriyle arkadaş 

olmasına benzetiyorum. Birisi metaldir örneğin erkek, diğeri ise yani kız öğrenci ise ametal. 
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Kovalent bağda da iki kız öğrencinin arkadaş olmasını kovalent bağa benzetiyorum.  Kızların 

ikisinin de aynı güçte olması veya birisinin zayıf diğerinin güçlü olması durumuna bağlı olarak 

da polar ve apolar kovalent bağı açıklamaya çalışıyorum. “Ö12” 

Güçlü ve zayıf etkileşimleri anlatırken akrabalık ilişkileriyle bağ kurma örneği üzerinden dersi 

anlatıyorum. Birinci derece akrabalarla güçlü, ikinci derece akrabalarla zayıf ilişkiler kurma 

ve zayıf ilişki kurulan akrabaların arasında en güçlüsü (hidrojen bağı) ve en zayıfı (London 

etkileşimleri)  şeklinde ilişkilendirme yapıyorum. “Ö15” 

Moleküller arası etkileşimleri anlatırken çocukları moleküllere benzetiyorum. Polar ve apolar 

moleküller olma durumlarına göre aralarında güçlü veya zayıf etkileşimler olduğundan 

bahsederim.  Mesela çok iyi anlaşan iki arkadaş dipol-dipol bağları oluşturur ve kol kola 

okulun bahçesinde gezerler şeklinde bir açıklama sunarım. “Ö14” 

İnsanlar arasında etkileşim olduğu gibi kimyasal türler arasında da etkileşim olabileceğini 

söylüyorum. Nasıl ki bu normal hayatın içerisinde insanlar arasındaki bu etkileşimleri kuvvetli 

ve zayıf olarak sınıflandırılabiliyoruz, moleküller arasındaki ilişkileri de aynı şekilde 

sınıflandırabileceğimizi söylüyorum. Aile içi, aile dışı diye sınıflandırdıklarında hangi 

etkileşimin kuvvetli, hangi etkileşimin zayıf olduğunu düşündüklerini sorarım. Ortaya konan 

dönütleri değerlendirerek kimyasal türler arasında oluşan etkileşimleri sınıflandırmalarını 

isterim. “Ö16”  

İndüklenmiş dipolü anlatırken polarlanma ölçüsünü belirtmek için önce sınıfta iki öğrenci 

varken sınıfa bir martının camdan girdiğini ve oluşabilecek karışıklığı düşünmelerini isterim. 

Bunu örneğin iki elektronu olan bir atom gibi düşünün derim. Sonra sınıf dolu iken bir martının 

camdan girdiğini ve oluşabilecek karışıklığı düşünmelerini isterim ve bunu karşılaştırmalarını 

söylerim. Bu benzetmeden yola çıkarak atom büyüdükçe polarlığın artacağını onlara anlatırım. 

“Ö5” 

Çözünme konusunda da moleküller arası bağların oluşum ve kırılımasını sinemaya gitmek için 

anne-babamızdan izin alma durumumuza benzetirim. Siz ve arkadaşınızın sinemaya gitmesi 

için önce sizin anne ve babanızdan izin almanız gerekir. Bunu çözücünün molekülleri 

arasındaki bağların kırılması gibi düşünün derim. Sonra bunun yetmediğini arkadaşımızın da 

anne babasından izin alması gerektiğini belirtip çözücü-çözücü, çözünen-çözünen bağlarının 

kırılıp çözünen-çözücü (sen ve arkadaşın) bağlarının sağlamlaştığını belirtirim. “Ö13” 

İyonik bağı yardımlaşan iki insan arasındaki ilişkiye benzetiyorum.   Zenginin fakire para 

vermesi veya ona bir iyilik yapmasına benzetiyorum. İki taraf da mutlu olur ve bu sayede 

aralarında bir gönül bağı oluşur aynı iyonik bağ gibi. Kovalent bağı ise iki arkadaşın 

paralarıyla ortak bir araba almasına benzetiyorum. Eğer ikisi de eşit para verirse arabayı ortak 

kullanırlar. Ama arkadaşlardan biri daha fazla verirse o arabayı daha fazla kullanır. Bunu da 

polar ve apolar kovalent bağa benzetiyorum. “Ö17” 
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Akronyum Örnekleri 

Kimyasal türleri (Atom-Molekül-İyon-Radikal=AMİR) diye şifreliyorum. “Ö4”  

Hidrojen bağı yapan atomları FON olarak kodluyorum. “Ö6” 

 

Eğitsel Oyun Örneği 

Öğrencilerin özellikle moleküller arası bağlardaki etkileşim türleri için “kim milyoner olmak 

ister” yarışması ya da tabu oyunu hazırlamalarını isterim. “Ö1”  

 

Drama ve Benzetim Örnekleri 

Fiziksel yapı olarak birbirinden farklı iki öğrenciyi tahtaya çıkararak birbirlerini çekme 

kuvvetleri üzerinden konuyu açıklamaya çalışıyorum. “Ö3” 

Atomlar arası etkileşimlerde elektronegatiflik anlatılırken güçlü ve zayıf iki öğrencinin birbirini 

çekmesi sınıf huzurunda örnek olarak gösterilebilir. “Ö10” 

Birbirine benzeyen iki zayıf ile birbirine benzeyen iki güçlü öğrenciyi tahtaya çıkartıyorum. İki 

güçlünün birbirini çekmesini, iki zayıfın birbirini çekmesini ve sonrasında da bir güçlü bir 

zayıfın birbirlerini çekmesini istiyorum. Bunlardan yola çıkarak polar ve apolar kovalent bağı 

açıklamaya çalışıyorum. “Ö7” 

 

Çizim Örneği 

Güçlü etkileşimleri            şeklinde, zayıf etkileşimleri    --------          şeklinde gösteririm.          

 H F------H            F gibi. “Ö2” 

 

Öğretmen cevapları incelendiğinde, öğretmenlerin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” konusunu 

işlerken genellikle analojilerden (benzetimlerden) yararlandıkları dikkat çekmektedir. Analojilerin yanı 

sıra drama yönteminden, bellek destekleyici ipuçlarından, eğitsel oyunlardan ve çizimlerden de 

faydalandıkları anlaşılmaktadır. Hem analojilerden hem de eğitsel oyunlardan aynı anda faydalanan 

öğretmen bulunmaktadır (Ö1). Analoji örneklerinden faydalanan öğretmenlerin çoğu analojileri sözlü 

sunmayı tercih etmiştir (örneğin; Ö1, Ö8, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15). Bazı öğretmenler ise analojileri bir 

dramayla öğrencilerine açıklamayı tercih etmişlerdir (Örneğin; Ö3, Ö7, Ö10). Bu çalışmada 

öğretmenlerin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler”  konusunu öğretirken kullandıkları çeşitli yöntem, 

teknik ya da stratejiler açık uçlu bir anket yardımıyla belirlendiği için,  öğretmenlerin kullandıkları bu 

analojilerde analog ve kaynak arasındaki benzerlik ve farklılıkları derslerinde öğrencileriyle tartışıp 

tartışmadıkları, kullandıkları analojilerin sınırlılıklarını derslerinde vurgulayıp vurgulamadıklarıyla 

ilgili bir bilgi elde edilememiştir. Buna dair bilgi ancak öğretmenlerin derslerinin gözlenmesiyle 

mümkün olacaktır.. Kimyasal türler arası etkileşimler konusunun öğrencilere sunulmasında bellek 

destekleyici ipuçlarından az da olsa faydalanıldığı görülmektedir. Tablo 2’den görüldüğü üzere Ö4 ve 
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Ö6 ünitedeki bazı kavramların öğretiminde akronyumlardan faydalanmışlardır.  Analojiler, drama ve 

bellek destekleyici ipuçlarından farklı olarak Ö1 kodlu öğretmenin konunun öğretiminde eğitsel bir 

oyundan faydalandığı, Ö2 kodlu öğretmenin ise konuyu anlatırken çizimlerden yararlandığı 

belirlenmiştir.  

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Kimya öğretmenlerinin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitesine yönelik olarak kullanmış 

oldukları iyi örneklerin neler olduğunun araştırıldığı bu çalışmada öğretmenlerin sıklıkla analojilerden 

(benzetimlerden) yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu yöntemin öğrencilerin kavramları anlama 

düzeylerine katkıda bulunduğu alan yazındaki çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur. Şenpolat ve 

Seven (2006) analojilerle öğretimin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve derse yönelik tutumu 

olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Güler (2007), çalışmasında analojilerin öğretim sürecinde 

kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarını artırmakla beraber öğrenilen bilgilerin kalıcılığını 

da sağladığı sonucuna ulaşmıştır.  Özcan (2019), çalışmasında hem öğretmenlerin hem de öğretmen 

adaylarının analojilerin fen öğretiminde önemli olduğunu düşüncesinde olduklarını ve öğrenmeye 

olumlu etkilerinin olduğunu düşündüklerini belirlemiştir.  

Kimya öğretmenlerinin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitesine yönelik olarak kullanmış 

oldukları stratejilerden bir diğeri de; bellek destekleyici ipuçlarıdır. Bellek destekleyici ipuçlarından 

akronyumların iki öğretmen tarafından kullanıldığı görülmüştür. Öğretmenlerin oluşturdukları 

akronyumlardan kimyasal türleri ve hidrojen bağı yapan atomları öğretirken yararlandıkları tespit 

edilmiştir (Tablo 2). Öğrencilerin bu kavramları gerçek hayatla doğrudan bağdaştırmaları ya da önceki 

bilgileriyle açık bir ilişkilendirme kurmaları pek mümkün olmadığından,  kelimelerle yapay bir 

ilişkilendirme kurulmaya çalışılmış ve hatırlanması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.  Carlson, Buskıst ve 

Martin (2000) bellek destekleyicilerin derslerde öğrenilen bilgilerin ve kelimelerin hatırlanmasında çok 

etkili sonuçlar verdiğini vurgulamışlardır. Bu tür bilgi yapılarının öğrenmede anlamsal çağrışım yoluna 

gitmek ve akronyumları kullanmak oldukça faydalıdır (Senemoğlu, 2009: 320). Literatürde yer alan 

ilgili birçok araştırmada bellek destekleyici ipuçlarının doğru kullanıldıkları takdirde hem bilgilerin 

öğretilmesinde ve öğretilmesinde hem de öğrenilenlerin kalıcılığının arttırılmasında büyük katkısının 

olduğu ifade edilmektedir. (Harman ve Rule, 2006; Scruggs ve Mastropieri, 1993).  

 

5. ÖNERİLER 

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre şu önerilerde bulunulabilir:  

4. Kimya öğretmenlerin farklı kimya konularının ve ünitelerinin öğretiminde derslerinde ne tür 

yöntem, teknik ya da stratejilerden faydalandıkları belirlenebilir. 

5. Kimya öğretmenlerinin kullandıkları stratejiler ile öğrencilerin öğrenme stratejileri arasında bir 

ilişki ve uyum olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülebilir.  

6. Bu çalışmada öğretmenlerin analojileri kullanırken nasıl davrandıkları belirlenememiştir. 

Öğretmenlerin sınıflarında analojileri kullanırken analog ile hedef arasındaki benzeyen ve 

benzemeyen yönleri vurgulayıp vurgulamadıkları, kullandıkları analojilerin sahip oldukları 
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sınırlılıklardan bahsedip bahsetmedikleri anlaşılamamıştır. Bu nedenle öğretmenlerin sınıflarında 

analojileri kullanırken nasıl davrandıkları ve nelere dikkat ettikleri, öğretmenlerin derslerinin 

gözlemlenmesiyle daha net şekilde belirlenebilir.  

7. Bu çalışmada kimya öğretmenlerinin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitesinin öğretiminde 

kullandıkları çeşitli yöntem, teknik veya stratejiler tanıtılmıştır. Kimya dersinin tüm konularına 

yönelik olarak öğretmenler tarafından kullanılan iyi örnekler tespit edilip, bu bilgiler Eğitim 

Bilişim Ağı (EBA) ya da tüm öğretmenlere hitap eden çeşitli platformlarda tüm öğretmenlerin 

faydalanması adına onlarla paylaşılabilir.  
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Öz 

Son yıllarda dünya genelinde önemi gittikçe artan lojistik sektörü, ülkeler için büyük önem arz etmekte 

ve ülkelerin GSYİH’larına önemli katkılarda bulunmaktadır. Rekabet yoğun sektörde lojistik 

performansı ölçmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle lojistik performans bakımından ülkelerin 

mevcut durumunu ortaya koymak, yapılacak iyileştirmeler ve geliştirmeler için önemlidir. Bu noktada; 

uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan ve yayınlanan raporlar yol gösterici olmaktadır. Söz 

konusu bu raporlardan biri Lojistik Performans Endeksi (LPI)’dir. LPI, istatistiksel verilerden 

yararlanarak ülkelerin lojistik performanslarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; yayınlanan son 

LPI’nde 4.sırada yer alan Avusturya ile 8.sırada yer alan Danimarka başta lojistik sektörü ve lojistik 

altyapı olmak üzere birçok konuda karşılaştırılmış ve LPI alt bileşenleri bakımından değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonucunda; Avusturya’nın çekirdek bileşeninin “Lojistik Kalite ve Yeterlilik” olduğu, 

Danimarka’nın çekirdek bileşeninin ise “Zamanında Teslim” olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca, 

Avusturya’nın U.S. News sıralamasında yer alan üniversitelerinin hiçbirinde lojistik eğitiminin 

olmadığı, Danimarka’nın ise U.S. News sıralamasında yer alan 4 üniversitesinde lojistik eğitiminin 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi, Lojistik, Avusturya, Danimarka.    
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Abstract 

The logistics sector, which has become increasingly important in the world in recent years, is of great 

importance for countries and makes a significant contribution to the countries' GDP. It is of great 

importance to measure the logistics performance in the competition-intensive sector. It is especially 

important to reveal the current status of countries in terms of logistical performance and to make 

improvements and developments. At this point, reports issued and published by international 

organizations are guiding. One of these reports is the Logistics Performance Index (LPI). LPI uses 

statistical data to reveal the logistics performance of countries. In this study, Austria, ranked 4th in the 

last published LPI, and Denmark in the 8th place, were compared in many areas, particularly in the 

logistics sector and logistics infrastructure, and evaluated in terms of LPI sub-components. As a result 

of this study, it was found that the core component of Austria was “Logistics Quality and Competence”, 

while the core component of Denmark was “Timeliness”. In addition, it was determined that there was 

no logistics education in any of the Austrian universities in the ranking of U. S. News while it was 

determined that there were logistics education in 4 Danish universities in the ranking of U. S. News. 

Keywords: Logistics Performance Index, Logistics, Austria, Denmark. 

 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Lojistik, değer zinciri bağlamında temel bir faaliyettir (Acar, 2012: 218). Lojistik, tedarik zincirinde 

benzersiz bir rekabet avantajı sağlayan stratejik bir faktör haline gelmiştir (Lin ve Ho, 2009: 369). 

Lojistik ve lojistik alt faktörler, dağıtım esnekliği ve yanıt verme aracılığıyla işletme stratejilerinin 

başarılı bir şekilde uygulanmasında büyük önem arz etmektedir (Acar, 2012: 218). Ürünleri hızlı bir 

şekilde müşterilere ulaştırmak için, birçok şirket lojistik faaliyetlerini lojistik hizmet sağlayıcılarına dış 

kaynaklardan sağlamayı amaçlamaktadır (Lin ve Ho, 2009: 369). Lojistik faaliyetlerin dış kaynak 

kullanımı (Üçüncü Parti Lojistik-3PL) ile birlikte giderek artması, lojistik firmaların önemini 

artırmıştır. Sektörde yaşanan değişimler, 3PL’nin sektör üzerindeki etkisi ve benzeri yeni eğilimler 

rekabeti daha da arttırmıştır. Rekabetin giderek yoğunlaştığı bu sektörde performansı ölçmek büyük 

önem arz etmektedir. Başarının bir ölçüsü olarak performans sonuçları, dünya ekonomisinde ülkeler 

arasındaki rekabetin ayrıştırıcı bir gücü olmaktadır (Yapraklı ve Ünalan, 2017: 591). Ayrıca lojistik 

performans, ihracat rekabet gücünde belirleyici bir faktördür (Puertas vd., 2014: 467). Bu noktada; 

ülkelerin lojistik performans açısından mevcut durumlarını ve dünya çapında diğer ülkelerin 

durumlarını görmelerini sağlayan uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlar büyük önem 

arz etmektedir (Yapraklı ve Ünalan, 2017: 591). Bu raporlardan birisi Lojistik Performans Endeksi’dir. 

Lojistik Performans Endeksi (LPI), uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak Dünya Bankası 

tarafından ülkelerin lojistik performanslarının istatistiksel verilerle değerlendirilmesi amacıyla 

oluşturulmaya başlanmıştır (Erturgut, 2016: 159). LPI, ülkelerin ticari lojistik faaliyetlerine ilişkin 

performanslarında karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları ve performanslarını iyileştirmek için neler 

yapabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmak için oluşturulan etkileşimli bir kıyaslama aracıdır. Bu 
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endeks hem niteliksel hem de niceliksel ölçümlerden oluşmaktadır (https://lpi.worldbank.org, Erişim 

Tarihi: 22.11.2018). LPI, ticaret ve taşımacılık kolaylıkları arasındaki ilişkiyi açıklayan önemli bir 

araçtır (Marti vd., 2014: 2984). Aynı zamanda ülkelerin mevcut durumları hakkında değerli bilgiler 

sunan bir araçtır (Puertas vd., 2014: 468). Bu çalışmada; Lojistik Performans Endeksinde genellikle üst 

sıralarda yer alan ve son yayınlanan LPI’de dördüncü sırada yer alan Avusturya ile sekizinci sırada yer 

alan Danimarka dış ticaret verileri, lojistik sektörünün eğitim ve insan kaynakları profili, ulaştırma 

sistemleri, lojistik altyapı ve benzeri birçok konuda karşılaştırılmıştır. Çalışma ile her iki ülkenin lojistik 

performansına ilişkin başarısının tetikleyicileri anlatılarak çalışma sonuca bağlanmıştır. 

 

2. Lojistik Sektörü 

2.1 Danimarka 

2000’li yılların başında iki dev altyapı projesi Danimarka’nın lojistik verimliliği konusundaki itibarını 

arttırmıştır. Bunlardan ilki, Zealand’ı Funen ve Danimarka’nın geri kalanına bağlayan Great Belt 

Köprüsü’dür. İkincisi ise, Kopenhag ve Malmö’yü birbirine bağlayan Oresund Köprüsü’dür. Her iki 

proje de demiryolu ve karayolu ulaşım sürelerini önemli ölçüde azaltmıştır. Brüt katma değer olarak 

sektör, 1988-1998 yılları arasında % 42 büyümüştür. Aynı dönemde tüm diğer sektörlerde toplam % 

26’lık bir büyüme olmuştur. Danimarka Dağıtım Konseyi’ne göre, Danimarka dünyanın en etkin 

dağıtım sistemine sahiptir. Bu etkinlik, Danimarka’nın çok modlu ulaşım sisteminden, gelişmiş dağıtım 

merkezi konseptinden, yüksek nitelikli işgücüne ve iş dostu atmosfere sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır (Larson ve GammelGaard, 2001: 191-192). 

 

2.2 Avusturya 

Avrupa ulaşım yolları açısından merkezi bir konuma sahip olan Avusturya, bu coğrafi konumu 

sebebiyle lojistik alanında da önemli bir rol oynamaktadır. Sektör, üretim sanayisinden ve turizm 

sektöründen sonra ekonomide en üst sıralarda yer almaktadır. Sektörde yaklaşık 11.000 şirket, doğrudan 

160.000 insanı istihdam ederek, 34 milyar Avro ciro elde etmektedir. Ulaşım ağının planlanması ve bu 

planların uygulanması, teknik-hukuki şartlarının standartlaştırılması için oluşturulan güçlü uluslararası 

iş birlikleri hem nihai kullanıcılar hem de yabancı yatırımcılar için siyasi güvenilirlik sağlayıp, 

Avusturya lojistik sektörünün iyi imajına katkıda bulunmaktadır (https://www.advantageaustria.org, 

Erişim Tarihi: 04.12.2018). 

 

3. Ülkenin Lojistik Altyapısı 

3.1 Danimarka 

2009 yılında yeni yeşil ulaşım politikasına ilişkin anlaşmanın bir parçası olarak, büyük bir Altyapı Fonu 

kurulmuştur. Bu fon sayesinde 2020 yılına kadar siyasi anlaşmaların bir parçası olarak belirlenen somut 

projeler ve diğer altyapı faaliyetleri yerine getirilecektir. Altyapı Fonu, kısmen vergi gelirleri ve kısmen 

de kamu varlıklarının satışından elde edilen getiriler ile Oresund ve Great Belt bağlantısı dahil olmak 

üzere yol ücretlerinden ve vergi finansmanı araçları gibi diğer kaynaklarla finanse edilmektedir 

(https://www.trm.dk, Erişim Tarihi: 30.11.2018). 
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Danimarka ve Almanya’nın Jutland ve Schleswig-Holstein'ı doğu-batı yönünde bölen ortak bir sınırı 

vardır. Ülkeler, Jutland Koridoru olarak adlandırılan kuzey-güney yönünde uzanan bir yol ve demiryolu 

hattı ağı ile birbirine bağlanmıştır. Koridordaki ulaşım altyapısı sadece Danimarka ve Almanya’nın 

ilgilendirmemektedir. Söz konusu bu altyapı, diğer Avrupa ülkeleri, özellikle İskandinav ülkeleri için 

de önemlidir. Aslında koridor, küresel bir perspektifte önemlidir, çünkü Almanya’daki kargoların birçok 

küresel destinasyona gönderildiği büyük limanlar için önemli bir ulaşım rotası olarak kullanılmaktadır. 

Norveç ve İsveç, Kuzey Jutland’daki limanlardan büyük miktarda mal ihraç etmektedir. Mallar, 

Danimarka-Almanya sınırı boyunca Jutland Koridoru üzerinden ve birçok küresel destinasyona kargo 

treyleri veya kamyonlarla taşınmaktadır. Benzer şekilde, Jutland Koridorundan büyük miktarda Avrupa 

malları İskandinav destinasyonlarına taşınmaktadır (https://www.trm.dk, Erişim Tarihi: 30.11.2018). 

 

3.2 Avusturya 

Avusturya, mükemmel bir ulaşım sistemi ve intermodal terminallerin karayollarını, demiryollarını ve su 

yollarını bağladığı aktarma ağına sahiptir. Kuzey Denizi ve Karadeniz'e bağlanan Tuna Nehri üzerindeki 

iç limanlar, büyük Adriyatik limanlarına demiryolu bağlantıları, özellikle Güney Doğu ve Doğu 

Avrupa'ya hava taşımacılığı Viyana için önemli altyapı özellikleridir. Ayrıca Avusturya; karayolu, 

demiryolu ve suyolu trafiğinin en uygun kombinasyonunu sağlayan 26 adet intermodal terminale 

sahiptir. Bununla birlikte Wolfurt, Wörgl, Wels ve Viyana’da bulunan dört adet büyük demiryolu 

terminali 2017 yılında 390 milyon Euro maliyetle genişletilmiştir (https://investinaustria.at, Erişim 

Tarihi: 30.11.2018). 

Avusturya, ulaşım modlarının karışımını optimize etme noktasında sürdürülebilirliğe odaklanmaktadır. 

Malların % 59'u karayollarında,% 37'si demiryollarında ve % 4'ü de suyolunda taşınmaktadır. Ortalama 

olarak, tüm malların sadece % 18'i AB ülkelerine trenle taşınmaktadır. Avusturya, demiryolu altyapı 

yatırımları dikkate alındığında Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden birisi konumundadır 

(https://investinaustria.at, Erişim Tarihi: 30.11.2018). 

 

4. Ülkedeki Lojistik Sektörünün İhracat Potansiyeli ve Rekabet Gücü 

Lojistik Performans Endeksi, ülkelerin ticari lojistik faaliyetlerine ilişkin performanslarında 

karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları ve performanslarını iyileştirmek için neler yapabileceklerini 

belirlemelerine yardımcı olmak için oluşturulan etkileşimli bir kıyaslama aracıdır. Bu endeks hem 

niteliksel hem de niceliksel ölçümlerden oluşmaktadır (https://lpi.worldbank.org, Erişim Tarihi: 

22.11.2018). İlk endeks 2007 yılında sonraki endeksler ise sırasıyla 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 

yıllarında yayınlanmıştır. 2007 yılında yayınlanan endekste ülkelere ilişkin lojistik performans puanları 

7 bileşen (bkz. Tablo 4.1) dikkate alınarak hesaplanmıştır. Sonraki yıllarda yayınlanan endekslerde ise 

6 bileşen (bkz. Tablo 4.2) dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır (Yapraklı ve Ünalan, 2017: 594). 

 

4.1 Danimarka 

Dünya Bankası tarafından 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında oluşturulan Lojistik 

Performans Endekslerinde alt boyutlar bakımından ve genel olarak Danimarka’ya ait bilgiler Tablo 
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4.1’de ve 4.2’de gösterilmiştir. Ayrıca Tablo 4.3’te Danimarka’nın komşusu olan ülkelerin LPI puan 

ve sıralaması da verilmiştir (https://lpi.worldbank.org, Erişim Tarihi: 06.12.2018). 

 

Tablo 4.1 2007 Yılı LPI-Danimarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.1 incelendiğinde Danimarka’nın “Zamanında Teslim” bileşenine ait puanının en yüksek olduğu 

görülmektedir. Genel LPI sıralamasında ise 3,8 puan ile 2007 yılı itibariyle 13.sırada yer aldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bileşenler 

2007 LPI 

Puan Sıra 

Gümrükler 3,97 2 

Altyapı 3,82 14 

Taşıma Kolaylığı 3,67 15 

Lojistik Hizmetler 3,83 15 

Takip Kolaylığı 3,76 17 

Yerel Lojistik Maliyetler 2,52 128 

Zamanında Teslim 4,11 19 

Genel 3,86 13 
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Tablo 4.2 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 Yılı LPI-Danimarka 

 

 

Tablo 4.2 incelendiğinde 2007 yılından sonra yayınlanan diğer beş LPI’de Danimarka’nın en iyi 

derecesinin 2012 yılındaki altıncılık olduğu görülmektedir. Ayrıca söz konusu tüm LPI’ler dikkate 

alındığında Danimarka’nın 2012 ve 2018 yıllarında olmak üzere sadece iki kez ilk onda yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca ülkenin çekirdek bileşeninin Zamanında Teslim olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.3 Danimarka ve Komşu Ülkelerin LPI Puan ve Sıralamaları (2007-2018) 

 

 

 

 

 

 

Bileşenler 

2010 LPI 2012 LPI 2014 LPI 2016 LPI 2018 LPI 

Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 

Gümrükler 3,5 19 3,9 4 3,7 13 3,8 14 3,9 4 

Altyapı 3,9 15 4,0 10 3,8 17 3,7 24 3,9 17 

Ulus. Taşımacılık 3,4 16 3,7 8 3,6 9 3,6 15 3,5 19 

Loj. Kalite ve Yeter. 3,8 15 4,1 2 3,7 18 4,0 9 4,0 9 

Takip ve İzleme 3,9 18 4,1 4 3,3 36 3,7 25 4, 3 

Zamanında Teslim 4,3 7 4,2 7 4,3 3 3,9 30 4,4 2 

Genel 3,8 16 4,0 6 3,7 17 3,8 17 3,9 8 

Ülke 

2007 LPI 2010 LPI 2012 LPI 2014 LPI 2016 LPI 2018 LPI 

Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 

Danimarka 3,8 13 3,8 16 4,0 6 3,7 17 3,8 17 3,9 8 

Norveç 3,8 16 3,9 10 3,6 22 3,9 7 3,7 22 3,7 21 

İsveç 4,0 4 4,0 3 3,8 13 3,9 6 4,2 3 4,0 2 

Almanya 4,1 3 4,1 1 4,0 4 4,1 1 4,2 1 4,2 1 

Hollanda 4,1 2 4,0 4 4,0 5 4,0 2 4,1 4 4,0 6 
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Tablo 4.3 incelendiğinde Danimarka’nın tek kara sınırı komşusu olan Almanya ve Hollanda’nın sürekli 

gerisinde kaldığı görülmektedir. Diğer komşu ülke İsveç’i sadece 2012 yılında geride bıraktığı 

anlaşılmaktadır. Norveç’e ise yayınlanan 6 LPI’nin dördünde (2007, 2012, 2016 ve 2018) üstünlük 

sağladığı görülürken yayınlanan 2 LPI (2010 ve 2014) açısından Norveç’in daha üstün olduğu 

görülmektedir.  

 

4.2 Avusturya 

Dünya Bankası tarafından 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında oluşturulan Lojistik 

Performans Endekslerinde alt boyutlar bakımından ve genel olarak Avusturya’ya ait bilgiler Tablo 

4.4’te ve 4.5’te gösterilmiştir. Ayrıca Tablo 4.6’da Avusturya’nın komşusu olan ülkelerin LPI puan ve 

sıralaması da verilmiştir (https://lpi.worldbank.org, Erişim Tarihi: 06.12.2018). 

Tablo 4.4 2007 Yılı LPI-Avusturya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.4 incelendiğinde Avusturya’nın “Zamanında Teslim” bileşenine ait puanının en yüksek olduğu 

görülmektedir. Genel LPI sıralamasında ise 4,0 puan ile 2007 yılı itibariyle 5.sırada yer aldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Bileşenler 

2007 LPI 

Puan Sıra 

Gümrükler 3,83 8 

Altyapı 4,06 8 

Taşıma Kolaylığı 3,97 3 

Lojistik Hizmetler 4,13 4 

Takip Kolaylığı 3,97 13 

Yerel Lojistik Maliyetler 2,24 141 

Zamanında Teslim 4,44 3 

Genel 4,06 5 
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Tablo 4.5 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 Yılı LPI-Avusturya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.5 incelendiğinde 2007 yılından sonra yayınlanan diğer beş LPI’de Avusturya’nın en iyi 

derecesinin 2018 yılındaki dördüncülük olduğu görülmektedir. Ayrıca söz konusu tüm LPI’ler dikkate 

alındığında Avusturya’nın 2007, 2016 ve 2018 yıllarında olmak üzere üç kez ilk onda yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca ülkenin çekirdek bileşeninin Lojistik Kalite ve Yeterlilik olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.6 Danimarka ve Komşu Ülkelerin LPI Puan ve Sıralamaları (2007-2018) 

 

 

Bileşenler 

2010 LPI 2012 LPI 2014 LPI 2016 LPI 2018 LPI 

Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 

Gümrükler 3,4 20 3,7 9 3,5 23 3,7 15 3,7 12 

Altyapı 3,6 21 4,0 11 3,6 25 4,0 12 4,1 5 

Ulus. 

Taşımacılık 
3,7 4 3,7 7 3,2 40 3,8 9 3,8 3 

Loj. Kalite ve 

Yeter. 
3,7 20 4,1 3 3,5 26 4,1 4 4,0 6 

Takip ve İzleme 3,8 22 3,9 11 3,9 10 4,3 2 4,0 7 

Zamanında 

Teslim 
4,0 23 3,7 31 4,0 23 4,3 7 4,2 12 

Genel 3,7 19 3,8 11 3,6 22 4,1 7 4,0 4 

Ülke 

2007 LPI 2010 LPI 2012 LPI 2014 LPI 2016 LPI 2018 LPI 

Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 

Avusturya 4,0 5 3,7 19 3,8 11 3,6 22 4,1 7 4,0 4 

Almanya 4,1 3 4,1 1 4,0 4 4,1 1 4,2 1 4,2 1 

Çek Cumh. 3,1 38 3,5 26 3,1 44 3,4 32 3,6 26 3,6 22 

İsviçre 4,0 7 3,9 6 3,8 16 3,8 14 3,9 11 3,9 13 

İtalya 3,5 22 3,6 22 3,6 24 3,6 20 3,7 21 3,7 19 

Slovenya 3,1 37 2,8 57 3,2 34 3,3 38 3,1 50 3,3 35 

Macaristan 3,1 35 2,9 52 3,1 40 3,4 33 3,4 31 3,4 31 

Slovakya 2,9 50 3,2 38 3,0 51 3,2 43 3,3 41 3,0 53 
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Tablo 4.6 incelendiğinde Avusturya’nın komşusu Almanya’nın sürekli gerisinde kaldığı görülmektedir. 

Diğer komşu ülkelere ise 2014 yılı hariç diğer tüm LPI’lerde üstünlük sağladığı görülmektedir. 

Avusturya, 2014 yılında sırasıyla İsviçre ve İtalya’nın gerisinde kalmıştır. 

 

5. Ülkenin Lojistik Sektöründe Eğitim ve İnsan Kaynakları Profili 

5.1 Danimarka 

U. S. News, başta “Küresel Araştırma Şöhreti” ve “Bölgesel Araştırma Şöhreti” olmak üzere 13 kritere 

göre dünya genelinde en iyi üniversiteleri sıralayan bir oluşumdur. U. S. News tarafından yayınlanan 

son yani 15. rapora göre Danimarka’da faaliyet gösteren en iyi üniversiteler ve bu üniversitelerin dünya 

sıralamasındaki yeri Tablo 5.1’de verilmiştir (https://www.usnews.com, Erişim Tarihi: 26.11.2018). 

 

Tablo 5.1 Danimarka En İyi Üniversiteler 

Üniversite Sıra Puan 

University of Copenhagen 34 75.7 

Aarhus University 106 67.6 

Technical University of Denmark 122 65.3 

Aalborg University 260 57.1 

University of Southern Denmark 294 55.1 

Copenhagen Business School 582 43.1 

     

Danimarka’da lojistik eğitimi veren üniversiteler, lojistik eğitiminin verildiği program türü ve ismi 

Tablo 5.2’te verilmiştir (http://kandidat.au.dk, https://www.dtu.dk, https://www.sdu.dk, 

https://www.cbs.dk, Erişim Tarihi: 26.11.2018). 

Tablo 5.2 Danimarka’da Lojistik Eğitimi Veren Üniversiteler 

Üniversite Program Türü Program İsmi 

Aarhus University Yüksek Lisans Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 

University of Southern Denmark Yüksek Lisans 
Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri 

Yönetimi 

Copenhagen Business School 
Lisans Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret 

Yüksek Lisans Tedarik Zinciri Yönetimi 

Technical University of Denmark Yüksek Lisans Ulaşım ve Lojistik 

 

 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/aarhus-university-502125
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/technical-university-of-denmark-503016
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/aalborg-university-501276
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-southern-denmark-500382
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/copenhagen-business-school-502092
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/aarhus-university-502125
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-southern-denmark-500382
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/copenhagen-business-school-502092
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/technical-university-of-denmark-503016
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5.2 Avusturya 

U. S. News tarafından yayınlanan son yani 15. rapora göre Avusturya’da faaliyet gösteren en iyi 

üniversiteler ve bu üniversitelerin dünya sıralamasındaki yeri Tablo 5.3’te verilmiştir 

(https://www.usnews.com, Erişim Tarihi: 06.12.2018). 

Tablo 5.3 Avusturya En İyi Üniversiteler 

Üniversite Sıra Puan 

University of Vienna 189 60,6 

Medical University of Vienna 196 60 

University of Innsbruck 294 55,1 

Vienna University of Technology 327 53,8 

Medical University of Innsbruck 388 50,8 

Medical University of Graz 403 49,9 

University of Graz 523 45,7 

University of Bodenkultur Wien 533 45,3 

Graz University of Technology 648 41 

Johannes Kepler University of Linz 708 39,2 

Salzburg University 783 36,5 

University of Veterinary Medicine Vienna 834 34,8 

Paracelsus Private Medical University 1084 25,9 

     

Avusturya’da lojistik eğitimi veren üniversiteler, lojistik eğitiminin verildiği program türü ve ismi 

Tablo 5.4’te verilmiştir (http://unileoben.ac.at; https://www.wu.ac.at; Erişim Tarihi: 06.12.2018). 

Tablo 5.4 Avusturya’da Lojistik Eğitimi Veren Üniversiteler 

Üniversite Program Türü Program İsmi 

University of Leoben 
Lisans Endüstriyel Lojistik 

Yüksek Lisans Endüstriyel Lojistik 

Vienna University of Economics Yüksek Lisans 
Tedarik Zinciri 

Yönetimi 

 

 

 

 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/paracelsus-private-medical-university-529224
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-leoben-529074
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/vienna-university-of-economics-business-529135
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada 2018 yılının ağustos ayında yayınlanan son Lojistik Performans Endeksi’nde dördüncü 

sırada yer alan Avusturya ile sekizinci sırada yer alan Danimarka’nın lojistik performansına ilişkin 

başarısının altında yatan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Her iki ülkenin de başta lojistik sektörü, 

lojistik altyapısı, lojistik sektöründe eğitim ve insan kaynakları profili olmak üzere ulaştırma sistemleri, 

lojistik alanda yeni yatırım ve projeleri, lojistik sektöründeki STK faaliyetleri, tersine lojistik ve yeşil 

lojistik uygulamaları ve benzeri konular incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler 

sonucunda; her iki ülkenin de genel ekonomik durumunun iyi olduğu (işsizlik ve enflasyon oranlarının 

düşük olduğu), ulaştırma altyapısının iyi olduğu, her iki ülkede de Tek Pencere Sistemi’nin kullanıldığı, 

iki ülkenin de komşularıyla demiryolu bağlantılarının olduğu, iki ülkenin de en çok ihracat ve ithalat 

yaptığı ülkenin 6 LPI’nin 4’ünde ilk sırada yer alan Almanya olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

iki ülkenin de yaşlı nüfusunun oranının yüksek olduğu, her iki ülkenin de Avrupa ihracatındaki ve 

ithalatındaki payının düşük olduğu, U. S. News sıralamasında ilk 100’de her iki ülkenin de 

üniversitesinin olmadığı belirlenmiştir. 

Ülkelerin farklılaştığı özellikler dikkate alındığında; Danimarka’nın Fortune Global 500’de yer alan bir 

firmasının olduğu, U. S. News sıralamasında yer alan 6 üniversitesinin 4’ünde lojistik eğitiminin 

olduğu, rüzgar enerjisi ve rüzgar türbini üretiminde lider ülkelerden birisi olduğu, LPI bakımından 

Zamanında Teslim gibi çekirdek bir bileşeninin olduğu, KDV oranının yüksek olduğu, bazı ürünlerde 

giriş fiyatı uygulaması bazı ürünlerde ise tarife kotası uygulaması olduğu anlaşılmıştır. Avusturya 

özelinde bir değerlendirme yapmak gerekirse; Avusturya’nın Cargo Center Graz gibi Avrupa’nın 

önemli lojistik köylerinden birine sahip olduğu, Avrupa ulaşım yolları açısından merkezi bir konumda 

olduğu, LPI bakımından Uluslararası Taşımacılık gibi çekirdek bir bileşeninin olduğu, Fortune Global 

500 sıralamasına giren firmasının olmadığı, U. S. News sıralamasında yer alan üniversitelerin 

hiçbirinde lojistik eğitiminin olmadığı tespit edilmiştir. 
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Modernizm (Modernistler) ve 

Muhafazakârlık (Muhafazakârlar) 

Arasında Din Ve Eğitimi 

 

 

Religion and Religious Education Between Modernism (Modernists) and 

Conservatism (Conservatives) 

 

Cevdet TEKİN1 

Mehmet ŞANVER2 

 

 

Öz 

İslam dünyasının Batı karşısında gerilemesi İslam ülkelerinde iki tip insan/akım ortaya çıkarmıştır. 

Bunlardan birincisi modernist ve modernizm, diğeri ise muhafazakâr ve muhafazakârlıktır. Aralarında 

çok ciddi farklar bulunmasına rağmen, din ve din eğitimi konusunda şaşırtıcı ortak özelliklere 

sahiptirler. Modernistler, İslam’a, bünyemize, yapı ve dokumuza uymayan Batılı reçeteler; 

muhafazakârlar ise güncelliğini kaybetmiş eski reçeteler sunmaktadır. Hem modernistler, hem de 

muhafazakârlar, tıpkı Batılıların anladığı gibi, İslam dinini yalnız dar anlamda yani religion (inanç ve 

maneviyat) olarak anlamakta ve bu yanlış anlama doğrultusunda dini, din eğitimini, dinin özünü, dinin 

hayata ve tabiata bakışını, onun tarihteki ve dünyadaki rolünü, diğer dinler arasındaki yerini anlamaya 

ve anlamlandırmaya çalışmaktadır. Doğal olarak bu durum, geniş anlamda bir din olan İslam’a, 

dolayısıyla İslam dünyasına ve insanlığa zarar vermektedir. 

Bu çalışmanın amacı, modernist ve muhafazakârların İslam dinini ve din eğitimini nasıl yanlış 

anladıklarını, İslam’a ve müslümanlara nasıl zarar verdiklerini ve İslam dünyasını nasıl geri 

bıraktıklarını ortaya koyarak çözüm önerilerinde bulunmaktır.  

Çalışmada dokümantasyon (doküman analizi, belgesel tarama) yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler 

betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Modernizm, muhafazakârlık, İslam, dar ve geniş anlamda din, religion. 

 

                                                           
1 Dok. Öğr./Öğretmen, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE 

2Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE 



 

  

263 

Abstract 

The decline of the Islamic world against the West introduced two types of individuals/movements in 

Islamic countries. The first type is modernists and modernism, and the second is conservatives and 

conservatism. Despite significant differences between them, these two share surprising common aspects 

and characteristics on religion and religious education. Modernist spresent western prescriptions that 

go against Islam, our constitution, structure and fabric, whereas conservative spropose old and out of 

daterecipes. Both modernists and conservatives see the religion of Islam, just like the Westerners, only 

in the narrow sense, i.e. as a religion (faith and spirituality), and try to under stand and make sense of 

religion, religious education, the essence of religion, perspective of religion on life and nature, its role 

in history and in the world, and its place among other religions in line with this misunderstanding. 

Naturally, it harms Islam as a religion in the broad sense, and thus the Islamic world and humanity.   

The aim of this tudy is to indicate how modernists and conservatives misunderstand Islam and Islamic 

education, do disservice to Islam and muslims, and cause the decline of the Islamic world, and to 

propose solutions in this regard.  

In the study, it is used the method of documentation (document analysis, documentary screeming). The 

collected data were subjected to descriptive and content analysis. 

Keywords: Modernism, conservatism, Islam, religion in a narrow and broad sense, religion. 

 

 

 

GİRİŞ 

Aşağı yukarı iki yüzyıldır İslam dünyası, Batı medeniyetinin ve dünya görüşünün istilası altındadır. Bu 

istila, İslam'ın tarihsel süreçte inşa ettiği medeniyete büyük zararlar vermiştir. İkinci dünya savaşından 

sonra sadece dört İslam ülkesi (Türkiye, Afganistan, Suudi Arabistan ve Yemen) siyasi bağımsızlığa 

sahipti (İzzetbegoviç, 2007: 139). Daha sonraki yıllarda İslam dünyasının neredeyse tamamı siyasi 

bağımsızlığına kavuşmuşsa da bu, gerçek anlamda bir bağımsızlık değildi (İzzetbegoviç, 2007: 162). 

Zira modern Batının felsefi, kültürel, sanatsal, sosyo-politik, ekonomik etkisi bırakın İslam dünyasının 

geleneksel kurumlarını, bizzat İslam dininin kendisini de tehdit etmeye devam etmiştir (Nasr, 1993: 9). 

İslam dünyasının eğitim kurumları da söz konusu istila ve etkilerle karşı karşıyadır. İslam dünyasında 

birçok insan, özellikle de genç müslüman, modern eğitim almak amacıyla akın akın Batıya gitmiş ve 

gitmektedir. Bunların önemli bir kısmı, kısmen veya tamamen Batı ideolojilerinin etkisiyle İslam'a 

yaklaşmakta, dolayısıyla İslam’a yabancılaşmaktadır. Batı'dan gelen olumsuz etkiler, tehditler ve 

tehlikeler karşısında İslam'ı koruyabilecek ve onların dayatmalarına cevap verebilecek donanımda insan 

sayısı ise neredeyse yok denecek kadar azdır. Zira müslümanların önemli bir kısmı, Batının etkisiyle 

kendi gerçek dinlerini ve dinin öğretilerini unutmuş veya bunlara yabancılaşmıştır. Hâlbuki daha önce 

de müslümanlar, çağdaş müslümanların karşılaştığı problemlerin benzerleriyle karşılaşmışlardır. Ancak 

durumun farkında olduklarından ve temel İslamî bilinç ve birikime sahip bulunduklarından, problemleri 

çözme yeteneğine sahiptiler. Bugün ise, İslam dünyasında söz konusu farkındalık, temel İslami bilinç 

ve birikim erozyona uğramış, problem çözme yeteneği oldukça zayıflamıştır. 
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Problemleri çözmek için farkındalık oluşturulması, problemlerin niteliğinin ve niceliğinin bilinmesi, 

gerekli Kur'anî ve nebevi bilgiye sahip olunması, bilginin yeniden doğru bir şekilde yorumlanması ve 

günümüzün diliyle ifade edilmesi gerekir. Ayrıca yalnız İslam'ın değil, Batı kültür ve medeniyetinin 

dilini de bilmek gerekmektedir. Batı, sözde değil, özde kavranmalıdır. Batı dünyası, İslam dünyasını 

çok iyi tanıdığı halde, İslam dünyası Batıyı yeterince tanımamaktadır. Bu nedenle İslam dünyasının 

Batıyı daha çok ve doğru şekilde tetkik ve tahlil etmesi, fikir ve ideolojilerinin temellerini ve 

özelliklerini tanıması, onlara karşı önleyici tedbirler alması hayatî anlam ve önem taşımaktadır. Aksi 

takdirde İslam dünyası, Batı kaynaklı etkilere maruz kalmaya ve onların altında ezilmeye devam 

edecektir.  

Ancak İslam dünyası, Batı kaynaklı problemler karşısında uzun bir gaflet uykusuna daldığından Batıyı 

tanıma çabasından uzak kalmış, dolayısıyla Batı düşüncesini yeterince tanıyamamış, doğru bir analiz 

yapamamış, problemleri teşhis edememiş, gerçekçi bir tutum ve tavır geliştirememiş ve kendi kimliğini 

ortaya koyamamıştır. Bu problemlerden biri de modernizm ve muhafazalıktır. Hal böyle iken diğer 

birçok konu gibi modernizm ve muhafazakârlık konusu da yeterince tanıtılamamış, zararları izale 

edilememiş, bu alanda yeterince çaba gösterilememiş, çalışma ve tartışma yapılamamıştır. Bu durum 

bir eksiklik olarak telakki edilmiş ve bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. 

Çalışmanın amacı, modernist ve muhafazakârların fikirleriyle İslam dinine, eğitimine ve dünyasına 

nasıl zarar verdiklerini ortaya koymak ve bu konuda önerilerde bulunmaktır. Çalışma, İslam 

dünyasındaki modernist ve muhafazakârların anlayışlarını ortaya koyan birkaç çalışmadan biri olması, 

İslam dinine, eğitimine ve dünyasına verdikleri zararları belirlemesi, önerilerde bulunması ve 

sonrasında yapılacak çalışmalara katkı sağlaması açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Çalışmada dokümantasyon (doküman analizi, belgesel tarama) yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler 

betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. 

 

1. Modernizmin ve Muhafazakârlığın Tarihçesi 

Modernizm kavramı Batı’da “modernus” şeklinde ilk kez 12. ve 13.yüzyılda kullanılmıştır. Daha sonra 

16. ve 17. yüzyıllarda daha fazla gündeme gelmeye başlamış ve özellikle kiliseye bir tepki olarak 

güçlenmiştir. Zira Kilise insani değerlere ve insan aklına gerekli önemi de vermemiştir. Coğrafi keşifler, 

Reform ve Rönesans hareketleri, buhar gücünün keşfedilmeye başlanmasıyla hızlanan sanayileşme ve 

kentleşme modernizmin temellerini güçlendirmiştir (https://www.edebiyatciyim.com/modernizm-

nedir/). Ancak bunların içinde modernizmi hazırlayan en önemli sebep sanayi devrimidir. Zira dünya 

tarihinde çok az şey, sanayi devrimi kadar dünyayı derinden etkilemiştir. Sanayi devrimiyle birlikte 

dünya, küresel ölçekte değişimleri tetiklemiştir. Fransız devrimi ile birlikte ise değişim sadece siyasal 

olmakla kalmamış, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda yaşanan gelişmeler, bütün bir hayatı 

değiştirmiştir. Devletlerin yönetim şekli değişmiş, imparatorluklar yerini daha küçük ulus-devletlere 

bırakmıştır. Yerellik, küresel olana nispeten daha fazla mevzi kaybetmiştir. Özel alan, birçok kalesini 

kamusal alana kaptırmıştır. Bütün bir yerküre bir köy haline geldiğinden, milletlerarası kültürel, 

ekonomik, siyasî ve dinî etkileşim, büyük bir değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu dönemde ulus 

devletler kurulmuş, bu devletler kendi toprakları üstünde yaşayanlara 'vatandaş' demiş, haklarını 

tanımlamış, vermiş, sınırlandırmış ve gerektiğinde geri almıştır. Bu ilişki tarzı ile bilim ve teknolojide 

yaşanan gelişmeler, modern öncesi toplumda var olan dinî ve geleneksel paradigmaları değiştirmeye 

https://www.edebiyatciyim.com/modernizm-nedir/
https://www.edebiyatciyim.com/modernizm-nedir/
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başlamıştır. Sekülerleşme, yeni dönemin önemli paradigması olmuştur. Bireyler arası ilişkilerin özel 

alandan daha çok kamusal alana yayılması, bireyin toplum içinde atomik yapılara dönüştürüldüğünü 

göstermiştir. Görünüşte birey hakları vardı; ama aslında birey yoktu, toplum vardı. Akıl almaz bir hızla 

yaşanan teknolojik gelişmeler ve ulus-devletin birey üzerindeki baskıları, bireyin kendisini savunma 

refleksiyle karşılık bulmuştur. Bu refleks, bireyin özgürlük alanını, devlete 'karşı' bir şekilde 

konumlandırmıştı. Birey, hızlı değişime karşı iki tür tepki vermiştir: Birincisi, değişime ayak uyduran 

ve her gelen rüzgâra karşı savunmasız bir şekilde, rüzgârın götürdüğü yöne giden bir birey tipi. İkincisi, 

hızlı değişime ayak uyduramayan, kendi geleneksel doğrularına daha sıkı bir şekilde sarılmaya çalışan, 

değişime direnen bir birey tipi. Birincisi modernist, ikincisi ise muhafazakâr diye nitelendirilmiştir 

(Nazlı, http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=831). 

Modernizm aklı merkeze alarak, özgürlüğü aşırı bir şekilde öngörerek, kadına cinsel obje gözüyle 

bakarak ve pozitif ayırımcılık tanıyarak, hem kadına hem de erkeğe zarar vermiştir. Bunun sonucu 

olarak, özellikle kadın eksenli boşanmaların sayısı artmıştır. Bu da, aile yapısına büyük zararlar 

vermiştir. Modernizm, her kesimi, dolayısıyla muhafazakârları da etkisi altına almıştır. Modernizmin 

istilası karşısında geleneğe, dinî değerlere ve eskiye dair olan her şeyi muhafaza kaygısı, bireysel olarak 

muhafazakâr bir tavır doğurmuştur (Nazlı, aynı yer). Böylece modernizm ve muhafazakârlık diye iki 

kavram ile modernist ve muhafazakâr diye iki tip insan ortaya çıkmıştır. Pozitivizm, sekülerizm, 

düalizm vb. birçok kavram gibi modernizm ve muhafazakârlık kavramları da Tanzimat ile İslam 

dünyasında belirmiştir. İslam dünyasında modernistlerin temsilcileri Batı'da okuyan ve her konuda 

batıyı referans alanlar kişiler; muhafazakârların ise tek olmasa da en büyük temsilcileri şeyh ve 

hocalardır (İzzetbegoviç, 2007: 158). 

 

2. Modernizm ve Muhafazakârlık Kavramları 

Modernizm, çağdaşlık, muasırlık demektir. Buna göre modern hayat denilince günümüzde çağdaşımız 

olan insanların -bağlı oldukları kültürlerin getirdiği farklılıklardan sarf-ı nazar ederek- yaşadıkları 

ortalama hayat akla gelmektedir ya da gelmelidir. Bu sebeple de itiraz edilecek bir husus ihtiva 

etmemektedir. Zira bu çağda geçmiş zamanları yaşama arzusunda olmak, hayattan kopmak olur. Esasen 

böyle bir şey imkân dâhilinde de değildir. Çünkü bu arzuyu taşıyan kişi, yaşamak istediği tarihe geri 

dönemez. Yalnızca o tarihte yaşadığını iddia edebilir ki, bu da hayalî bir düşünceden ibaret kalır. 

Dolayısıyla böyle bir arzu akla, mantığa ve olaya terstir (Öğmüş, 

https://www.yuzaki.com/2012/07/muhafazakarlik-ve-modernizm/). Nitekim Fazlurrahman da, 

kavrama bu mantıkla yaklaşmakta ve modernizmi, “geri kalmış toplumların, bilgi üretme süreçlerini 

hızlandırarak, kısa sürede kendi içinde yeterli bir duruma gelmesi ve bundan sonra da bu bilgi 

artışındaki işlevlere kendi tarihinde geliştirdiği kurumlarını ve düşünce sistemlerini uyarlaması,” 

(Fazlurrahman, 1996: 27) şeklinde tanımlamaktadır. Ancak günümüz dünyasında Batılı değerlerin 

bütün dünyaya hâkim olmasının sonucu olarak modern hayatın yalnızca belli bir şekilde ve belli 

şartlarda yaşanabileceği ileri sürülmekte ve hatta bu düşünce dayatılmaktadır. Buna göre; kabaca 

söylemek gerekirse, modern hayat, bilimde pozitivizmi, siyasette demokrasiyi, ekonomide kapitalizmi; 

kültürde lâisizmi, yaşantıda sekülerleşmeyi ve mukaddes olan her şeyi hayattan kovmayı 

gerektirmektedir (Öğmüş, aynı yer). Ali Şeriatî de, modernizmin bu boyutunu şöyle vurgular: “Avrupalı 

olmayan bütün halklar modernleşmek zorundadır. Bunu başarmak için önce dinleriyle kavga 

etmeliydiler. Çünkü din, bir topluma kendilerine özgü bir kişilik kazandırır. Din herkesin bağlandığı 

yüce bir zihniyettir. Eğer bu zihniyet yıkılır ve hor görülürse, bu dinle kendini özdeşleştiren kişi aynı 

http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=831
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=831
https://www.yuzaki.com/2012/07/muhafazakarlik-ve-modernizm/
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şekilde yıkılır ve horlanır...” (Şeriati, 2005: 31). Muhafazakârlık kavramı ise, mevcut olanı koruyucu 

tavır sergilemek anlamına gelir. Ayrıca dinî ve ananevî olanı korumak anlamına da gelir (Öğmüş, aynı 

yer). Muhafazakârlık, geçmişten günümüze iletilen gelenek, görenek ve her türlü kurumun muhafaza 

edilmesini de ifade eder. Muhafazakâr, değişim için pek de gayret sarf etmeyen bir tipleme çizer.  

Hem modernizmin, hem de muhafazakârlığın birçok türü bulunmaktadır (Nazlı, aynı yer). Acaba İslam 

dünyasındaki modernist ve muhafazakârlar, İslam'ın hangi boyutundan beslenmektedirler? İslam, 

modernizmi mi, yoksa muhafazakârlığı mı kabul eder? Yoksa her ikisini de kabul veya ret mi eder? 

 

3. İslam Dini ve Değişim 

Kur'an, bizzat yeniliğin gerekliliğinden bahsetmektedir (Ra’d, 13/11; Enfal, 8/63). Hz. Muhammed 

(s.a.v), İslam'ın hem Mekke, hem de Medine döneminde, fert ve toplum hayatını tevhid merkezli din 

anlayışı yönünde değiştirmek istemiştir. Mekke'de önce bunun fikrî ve eylemsel zeminini oluşturmaya 

çalışmış, sonra bu zihniyet üzerine "örnek ve temiz insan” modelinde müslümanlar yetiştirmiştir. Bu 

yeni insan tipi "inanan insan" (mü'min) veya "müslüman" diye isimlendirilmiş olup hal ve hareketleriyle 

diğer insan tiplerinden ayrılmaktaydı. Yani mümin insan, İslam’ın çağrısı ve mesajı sayesinde her 

bakımdan değişmiş ve kendinde olanları değiştirmiş, yepyeni kimlik ve kişiliğe bürünmüş bir insan 

tipini ifade ediyordu. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v), Medine döneminde, bu kimlik ve kişilikteki 

müminlerden “örnek ve temiz toplum” modelinde yepyeni bir topluluk meydana getirmiştir... Hz. 

Muhammed (s.a.v), Arap yarımadası topluluklarından tevhid eksenli dine ve onun yenilik ve değişim 

çağrısına karşı çıkan ya da ilgisiz kalanlarla çeşitli yollarla mücadele etmiştir. İnsan fıtratına aykırı olan 

ve tevhid akidesine ters düşen inançları benimseyen, şirk ve zulümden yana tavır koyan müşriklere ve 

ehl-i kitaba tevhid merkezli İslam'ı tebliğ etmiş ve onlardan bu yönde kendilerini değiştirmelerini 

istemiştir. Bu bağlamda, Kur'an ve Sünnet, hem değişimi öngörmüş, hem de onu gerçekleştirmiştir 

diyebiliriz. Siyer, megazi ve İslam tarihi kitapları Hz. Muhammed'in tevhid ekseninde değişme 

mücadelesini ayrıntılı biçimde bize bildirmektedir. Belirtilen anlayış ve metod çerçevesinde, tevhid 

akidesine ters düşmeyen ve insan fıtratına aykırı gelmeyen her türlü değişim faaliyeti olumludur; dinde 

ıslah, ihya ve tecdid hareketleri bunlardandır (Hizmetli, 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/782/10046.pdf). 

Burada şöyle bir soru akla gelmektedir: Kur'an değişimin gerekliliğinden bahseder, ama dinin 

tamamında değişim mümkün müdür? Ya da dinde değişmesi ve değişmemesi gereken hususlar nelerdir? 

Bu sorulara cevap verebilmek için dinin tanım ve tasnifini bilmek gerekir. Ancak, Kur'an ve Sünnet, 

kesin olarak dinin tanım ve tasnifini vermemekte, dinde nelerin/ ne kadar değişip değişmeyeceğinden 

söz etmemektedir. Ancak yine de bazı İslam bilginleri bu konuda çeşitli tasnifler yapmışlardır. Onlardan 

biri de Fazlurrahman’dır. O, şöyle der: “Toplumsal değişim sürecinden etkilenmeyen bir şey var mı? 

Değişim sosyolojisine göre değişimden etkilenmeyen bir şey yoktur. Fakat buna karşı olarak da 

değişmemesi gereken bazı ilke ve esasların bulunduğunu savunmak durumundayız.3 Buna basit bir 

örnek olarak şunu verebiliriz: Bir toplumda iyilik anlayışı ‘değişebilir’; ancak ‘insanlara iyilik yapılması 

gerektiği’ ilkesi hiçbir zaman değişmemesi gereken bir esastır. Burada bu ilkelerin değişmeyeceğini 

değil, değişmemesi gerektiğini savunuyoruz.” (Fazlurrahman, 1996: 18-19). 

                                                           
3 İslam'ın değişen boyutuna dinamik, değişmeyen veya değişmemesi gereken boyuta ise statik boyutu diyebiliriz. 

http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=831
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/782/10046.pdf
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İşte Kur'an ve Sünnette dinin tanımına ve değişime dair doğrudan ifadelerin bulunmaması, bu konuda 

yapılan tanımların ve yorumların yetersiz olması, modernist ve muhafazakârlara istedikleri gibi at 

oynatabilecekleri geniş bir alan bırakmıştır. Onlar da, bu alanı aşırı ve farklı uçlarda gezinerek, 

çatışarak, İslam'ın ruhuna ve temel felsefesine aykırı fikirler üreterek hoyratça kullanmışlardır. 

 

4. Modernist ve Muhafazakârların Fikirleri, İslam’a, Eğitime ve İslam Toplumuna Etkileri 

Genelde modernleşmeyi batılılaşmak olarak anlayan ve bu nedenle onu kabul veya reddeden iki görüş 

bulunmaktadır. Birincisi, yaklaşık olarak iki yüzyıldır müslümanların çağa ayak uyduramadığını, 

bilimsel gelişmelere seyirci kaldığını ve kalkınamadığını iddia edenlerin görüşüdür. Buna göre; İslam 

dini, mevlid, sünnet, kurban, cenaze merasimi ve birtakım tapınma biçimi gibi, kendilerince kültürel 

öğeler hariç ömrünü doldurmuştur. Günlük yaşama dair geçerli hiçbir iddiası bulunmayan bu dinin 

müntesipleri de geri kalmaya mahkûm olmuştur. Yine bu görüşe göre, müslümanların tüketmek ve 

başkalarını taklit etmek hariç, çağımızda bilim ve sanat adına yapabilecekleri herhangi bir şey de 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla onların bir an önce inançlarından, geleneklerinden ve alışkanlıklarından 

kurtularak Batılı toplumlar gibi olmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde modern bir toplum olmaları 

mümkün olabilecektir. Bu kişilere göre, modernleşmek için batılılaşmak zarureti vardır; Doğulu 

kalınarak modernleşmek mümkün değildir. Bilindiği gibi, tarihimizdeki pek çok pozitivist, materyalist 

ve seküleristin (laik) görüşü de genelde bu anlayışla paralellik arz eder (İzzetbegoviç, 2007: 157). İkinci 

görüşü temsil eden muhafazakârlar da, tıpkı modernistler gibi modernleşmeyi batılılaşmak olarak 

görmüş, düşünmüş ve bu nedenle şiddetle reddetmiştir. Bu yaklaşıma göre, modernleşme bir anlamda 

Batılı (hıristiyan) ülkelerin kültürüne, örfüne, yaşam biçimine, hatta dinine sahip olmak, onları 

benimsemek demektir. Dolayısıyla modernleşmek, dolaylı ve dolaysız olarak Batılı gibi düşünmek, 

onlar gibi yaşamak ve onlar gibi tüketmek anlamına gelmektedir. Bu kişilere göre, Batı, dini bir süredir 

önemsemediği için bizdeki modernleşme de sonuç itibariyle dine karşı bir tutum olacak ve toplumun 

dinsizleşmesiyle sonuçlanacaktır (Topaloğlu,  1997: 43).  

Benzer bir kategorizasyonu da İngiliz tarihçi Arnold Toynbee yapar.4 İşte bu iki görüş, İslam dininin 

tanımını ve yenilenme fikrini hakkıyla anlayamayan iki tip insana aittir: Modernistler ve 

muhafazakârlar. Modernistler ve muhafazakârların durdukları nokta, başka bir deyişle düşünceleri çok 

farklı gibi görünse de, bazı konulardaki mantıkları ve duruşları önemli bazı ortak özelliklere sahiptir. 

Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

1. Hem modernistler, hem de muhafazakârlar, İslam’ı geniş anlamda değil, dar anlamda ele alırlar. 

Başka bir deyişle, her ikisi de İslam’ın hayata ve tabiata dönük yüzünü ihmal ederler. Batılıların 

                                                           
4 Toynbee’ye göre, Batı’nın ezici tesiri İslam dünyasında iki tipin doğmasına yol açmıştır. Bunlardan biri “zealot” denilen 

tiptir ki, dış baskı karşısında bir çeşit arkaizme sığınır: Değişmeye mukavemet eder, kendi medeniyetinin üstünlüğünü iddia 

eder ve bu medeniyetin geçmişteki başarıları ile övünür. Diğeri “herodian” (modernist) tiptir.  Bu da aynı çeşit baskılar 

karşısında kozmopolit bir tavır takınır; kendi eski medeniyetini büsbütün bir yana bırakır; tıpkı güç durumda kaldığı bir 

zaman kendi geleneksel silahını terk ederek hasmının silahını ve taktiğini kullanmayı deneyen bir savaşçı gibidir. Zealot tipi 

daha ziyade İslam ülkelerinin Batı ile -umumiyetle dış dünya ile- teması az olan ücra köşelerinde görülür; büyük yolların 

kavşaklarında -İstanbul, Kahire gibi- ise daha çok herodian tipe rastlanır. Nitekim Suudi Arabistan’ın Vehhabileri ve Kuzey 

Afrika’nın Senusileri ‘zealot’tur.  Kavalalı Mehmet Ali, İkinci Mahmut birer herodian’dır. Zealot, kafasını kuma gömen bir 

deve kuşu gibi, mazide teselli bulmaya çalışır, herodian’un gözü istikbaldedir. Zealot insiyaklarıyla, herodian aklıyla hareket 

eder, fakat bütün elverişli görüntüsüne rağmen herodian tavrın da çok tehlikeli bir şey olduğunu unutmamalıyız. Bu, suyu 

geçerken at değiştirmeye benzer. Mitralyöze mızrakla hücum eden zealot kadar işte böyle akıntı içinde at değiştiren herodian 

da tehlikeli bir oyun oynamaktadır. (Güngör, 1993: 228-229). 
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Hıristiyanlığı bir inanç olarak gördükleri gibi, İslam dinini bir inanç olarak görürler. Başka bir deyişle, 

tıpkı Batılıların sözde Hıristiyanlığı korumak ve ona saygı göstermek için dini bütün unsurlardan 

soyutlayarak bir inanca (religion) indirgediği ve vicdanlara hapsettiği gibi, İslam’ı bütün alanlardan 

soyutlayarak kuru bir inanca indirgerler ve vicdanlara hapsederler. Aslında Batılıların Hıristiyanlığı bir 

inanç (religion) olarak görmelerinin ve inanca indirgemelerinin görünürdeki amacı onu korumak ve ona 

saygı göstermek olsa da, bundan çok daha farklı, açık ve gizil amaçları vardır: Birincisi,  bilime karşı 

olan ve millete zulmeden Hıristiyanlığı zararsız hale getirmektir. İkincisi ise, bütün dinlerde var olduğu 

kabul edilen inanç vasıtasıyla, Hıristiyan inancını merkeze alan bir dünya dini oluşturarak toplumları 

Hıristiyanlaştırmak ve sömürmektir. Burada modernist ve muhafazakârların elbette batılılar gibi bu tür 

niyetleri ve gayretleri olduğunu söylemek istemiyoruz. O zaman niçin modernist ve muhafazakârlar, 

İslam dini gibi kapsamlı bir dini ekonomik, sosyo-politik, pedagojik vb. alanlardan soyutlayarak bir 

inanca indirgemişlerdir? Bunun sebebi, onların İslam’ın temel esprisini doğru anlamamaları, mantık ve 

dil konusundaki eksiklikleri, İslam dinine saygı duyma ve onu koruma endişeleridir. Ayrıca onların 

İslam'ın tanımı, kapsamı, özü, onun tarihteki ve dünyadaki yeri konusundaki yetersizlikleri de İslam 

dini konusunda böyle bir indirgemeci mantık yürütmelerine neden olmuştur. Elbette burada etki-tepki 

meselesini unutmamak gerekir. 

2. Modernist ve muhafazakârlar, vahiyle varlığı hayatla tabiatı bir bütün olarak gören, hiçbir şeyi 

dışarıda bırakmayan İslam dinini, Hıristiyanvarî bir mantıkla kuru bir inanca indirgeyince; modernistler 

İslam’ın hayatı ve tabiatı, başka bir deyişle dış dünyayı düzenleyemeyeceğini ve böyle bir gücünün 

olamayacağını; muhafazakârlar ise İslam'ın dış dünyayı düzenlememesi gerektiğini, dinin böyle bir 

rolünün, görevinin ve fonksiyonunun bulunmadığını/bulunamayacağını düşünürler. 

3. Modernistlere göre, yüzyıllar boyunca ortaya konan külliyatın/tecrübenin hiçbir değeri yoktur ve o 

hiçbir şeydir. Dolayısıyla geçmişe gitmek, tarihin tozlu sayfaları arasında dolaşmak zaman kaybıdır. 

Onlara göre, geçmişe gitmenin anlamlı ve önemli olması bir yana onun zararlı olduğu bile söylenebilir. 

Muhafazakârlara göre ise, her şey, tarihsel süreçte ortaya konmuş ve ayrıntılarıyla konuşulmuştur. 

Başka bir deyişle her şey olmuş bitmiştir. Dolayısıyla bundan sonra yeni bir görüş ortaya koymaya ve 

yorum yapmaya ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Görüldüğü gibi, altında iyi niyet olsa bile, her iki yaklaşım da sağlam ve sağlıklı bir yeniliğe karşı 

olduğundan İslam'a büyük zararlar vermiştir/vermektedir. Zira biri tarihte yolculuk yapmayı ve içinde 

çok değerli madenlerin ve pınarların bulunduğu topraklarla buluşmayı, hazineye ulaşmayı, oradaki 

pınarlardan kana kana içmeyi reddederken, diğer ise oraya gidip geri dönmeyi bilmemekte ve 

düşünmemektedir.  

4. Modernistler her şeyi değiştirme, muhafazakârlar ise her şeyi körü körüne koruma düşünce ve 

refleksine sahiptirler. Modernistlerin ajandalarında başkasına ait (yabancı) reçeteler, muhafazakârların 

ajandalarında ise eski reçeteler vardır. Birinciler yabancı bir gelecek hazırlamakta, ikinciler ise İslam'ı 

geriye çekmekte ve geçmişe hapsetmektedir. Mantık olarak aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. 

5. Modernistler düzeyleme yaparlar. Düzeyleme, herkesin zekâ ve tavırda aynı düzeye getirilmesidir. 

Dolayısıyla Hz. Muhammed (s.a.v.) ve İslam âlimleriyle diğer insanlar arasındaki farkın tamamen 

kaldırılması ve aynı seviyeye indirilmesidir. Bu anlayışa sahip olanların klasik, karakteristik ve sloganik 

cümlesi "o da bizim gibi bir insandır" cümlesidir. Eyleme yansıyan bu zihin ve tavırla ilgili süreç, 

kendilerinin ve benzerlerinin güçlenmesi için meşru otoriteyi ve geçerli hiyerarşiyi yıkarak üst 

düzeydekini bir alt düzeye, sonra da daha alt düzeye indirmeye çalışırlar. Bu cahili kibir ve dikbaşlılık 

çizgisi ve meşru otoriteyi tehdit ve küçük düşürme eğilimi İslam tarihinin bütün dönemlerinde kendini 

göstermiştir (Attas, 1991: 23). Muhafazakârlar ise, otoriteleri insanüstü varlık konumuna getirerek adeta 
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konuşulmaz, ulaşılmaz ve model alınmaz duruma getirirler. Bu anlayışın klasik, karakteristik ve 

sloganik cümlesi "şeyh uçmaz, mürit uçurur" cümlesidir. Oysa bu konuda İslam, ne modernistler gibi 

otoriteleri bayağılaştırmayı ve aşağılamayı, ne de muhafazakârlar gibi tabiatüstlüleştirip uçurmayı 

kabul eder. İslam ve İslam'ın dünya görüşü hakkındaki bilginin yorumu ve açıklaması otorite ile 

gerçekleşir ve meşru otorite Hz. Muhammed (s.a.v)'de zirveye ulaşan bir otoriteler hiyerarşisini tanır 

ve kavrar (Attas, 1991: 22). Ancak bu konuda ifrat ve tefritten sakınır. Adaletin gereği de budur. 

6. Modernistler, eğitime dair İslam'ın bin küsur yıllık birikiminin üzerine bir çizgi çekerek yok sayarlar. 

Zira onlara göre bu bilgi, Batıdan gelmediği için zaten bilimsel de değildir. Hâlbuki tarihsel süreçte 

İslam, sahip olduğu temel ilkeler sayesinde diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli 

felsefi yaklaşımlar ortaya koymuş ve üstün başarılar elde etmiştir. Bu derin, engin ve zengin mirasa 

sırtını dönmek doğru değildir. Muhafazakârlar ise, eğitime dair ne varsa Zernucilerin, İbn Haldunların, 

Farabilerin, İbn Sinaların vb. bilginlerin zaten ortaya koyduğunu iddia ederek başka bir açılıma ihtiyaç 

duymazlar. Muhafazakârlara göre, söz konusu bilginlerin eğitim görüşlerini aynen alırsak kurtuluşa 

ereriz. Hâlbuki o dönemin şartları ile günümüzün şartları değişmiştir. Elbette değişmeyen ilkeler de 

vardır ve bunlar alınmalıdır. Ama diğer konularda seçici davranılması gerekir. 

7. Değişim ve gelişim konusunda modernistler ufuksuz, muhafazakârlar ise isteksizdir. Neticede her 

ikisi de gerçek bir yenilik için başarısızdır. Ancak İslam dünyasının en büyük felaketi muhafazakârlar 

değil, modernistlerdir. Zira onlar, İslam ülkelerinin her yerinde ve her kademesinde ezici bir çoğunluğa 

sahiptirler. 

Günümüz İslam dünyasında eğitim sahasında modernistlerin eğitim anlayışları uygulanmakta, din, 

religion (inanç, maneviyat) olarak değerlendirilerek eğitim konusu yapılmaktadır. Din ile eğitimin bir 

araya getirildiği bu terkibe de “din eğitimi” denilmektedir. Görülüyor ki,  “din eğitimi” kavramı 

modernitenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Aydın, 2017). Böylece İslam’a göre şemsiye bir kavram 

olan din, Hıristiyanlık gibi bir derse indirgenmiş olmaktadır (Bilgin, 1988: 4). Hal böyle iken 

muhafazakârlar da, bu isimlendirmeyi ve bu kapsamda yapılan uygulamayı hararetle desteklemekte ve 

savunmaktadır. Bu da İslam dininin doğru anlaşılmasına, yaşanmasına, huzura ve mutluluğa 

ulaştırmasına zarar vermektedir.  

 

SONUÇ, DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER 

İslam dünyası, askeri alanda yenilmeye, duraklamaya ve gerilemeye başlayınca, yüzyılların getirmiş 

olduğu üstünlük ve güven duygusu yerle bir olmuş, üzerine çığ düşmüş insan misali paniklemiş ve ne 

yapacağını bilemez hale gelmiştir. İslam dünyasında askeri alandaki mağlubiyet, zamanla ekonomik, 

sosyo-politik, kültürel, etik, teolojik ve pedagojik tüm alanlara da sıçramıştır. İslam'ın yenilenme fikri 

doğrultusunda söz konusu durumdan kurtulmak için başlayan çabalar değişik görüş ve tiplerin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Bu görüşlerden ikisi modernizm ve muhafazakârlıktır.  Bu görüşleri savunanlara 

da modernist ve muhafazakâr denilmektedir. 

Genelde modernleşmeyi batılılaşmak olarak anlayan ve bu nedenle onu kabul veya reddeden iki görüş 

bulunmaktadır. Birincisi, gelişmek ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmek için İslam ve onun 

gölgesinde oluşan her şeyin artık terk edilmesini savunurken; diğeri ise modernleşmeyi batılılaşma, 

hatta Hıristiyanlaşma olarak görerek tamamen reddedilmesini, aksi takdirde din dâhil her şeyimizin yok 

olacağını savunmaktadır. Her iki tarafın görüşleri farklı olsa da duruşları aynıdır.  Kaldı ki, 
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ortaklaştıkları noktalar da yok değildir. Şöyle ki, her ikisi de sözde İslam'ı korumak adına onu geniş 

anlamda değil, dar anlamda ele alarak onun hayata ve tabiata dönük yüzünü ihmal ve/veya inkâr 

etmektedirler. Buna bağlı olarak modernistler, İslam’ın hayatı ve tabiatı, başka bir deyişle dış dünyayı 

düzenleyemeyeceğini ve böyle bir gücünün olamayacağını; muhafazakârlar ise, İslam'ın dış dünyayı 

düzenlememesi gerektiğini, dinin böyle bir rolünün, görevinin ve fonksiyonunun 

bulunmadığını/bulunamayacağını düşünürler. Modernistler, yüzyıllar boyunca ortaya konan 

külliyatın/tecrübenin hiçbir değerinin bulunmadığını düşünür, dolayısıyla geçmişe gitmeyi, tarihin tozlu 

sayfaları arasında dolaşmayı zaman kaybı olarak değerlendirirler. Onlara göre, geçmişe gitmenin 

anlamlı ve önemli olması bir yana, onun zararlı olduğu bile söylenebilir. Muhafazakârlara göre ise, her 

şeyin, tarihsel süreçte ortaya konulduğunu ve ayrıntılarıyla konuşulduğunu, dolayısıyla bundan sonra 

yeni bir görüş ortaya koymaya ve yorum yapmaya ihtiyaç bulunmadığını iddia ederler. Modernistler, 

her şeyi değiştirmeyi, muhafazakârlar ise hiçbir şeyi değiştirmemeyi, her şeye sahip çıkmayı ve körü 

körüne bağlanmayı tercih ederler. Modernistlerin ajandalarında başkasına ait (yabancı) reçeteler, 

muhafazakârların ajandalarında ise eski reçeteler vardır. Birinciler yabancı bir gelecek hazırlamakta, 

ikinciler ise İslam'ı geriye çekmekte ve geçmişe mahkûm etmektedir. Modernistler, düzeyleme yaparak 

Peygamberler, İslam bilginleri ile diğer insanları bilgisel ve bilinçsel açıdan aynı görürler. 

Muhafazakârlar ise, neredeyse hıristiyanların Hz. İsa'yı ilahlaştırdıkları, din adamlarını yücelttikleri 

gibi, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i ulaşılmaz, İslam bilginlerini dokunulmaz kılmaya çalışırlar. 

Modernistler, "o(nlar) da bizim gibi bir insandır" mottosunu kullanır; muhafazakârlar ise, "o(nlar) 

insanüstüdür" mottosunu kullanırlar. 

 Görüldüğü gibi, aralarında birçok açıdan görüş ve duruş benzerlikleri vardır.  Her iki grup da, İslam'ın 

dinamik boyutunu asrın idrakine söyletememiş, İslam dünyasının kalkınmasına ve gelişmesine katkıda 

bulunamamışlardır.  Değişim sosyolojisine ayak uyduramadıkları, kimisi geçmişe gidip geri gelmediği, 

kimisi de geçmişe sünger çektiği için İslam dünyasının sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, etik, teolojik 

ve pedagojik olarak özgün fikirler üretememesine, dolayısıyla geri kalmasına neden olmuşlardır. 

Öyleyse yapılması gereken şey veya atılması gereken adım nedir? 

Öncelikle ve özellikle müslümanların atacağı adım, ne tür bir imana sahip olunması gerektiği 

hususudur. Bu iman hayatın her alanında itici ve motivasyon sağlayıcı bir potansiyel taşımalıdır. Tabiri 

caizse iyiliğe gaz, kötülüğü fren olmalıdır. Pasifleştirici değil, harekete geçirici bir niteliğe sahip 

olmalıdır. Bu da ancak bilgi ile mümkün olabilir. Zira İslam'a göre bilgi imandan önce gelir. Başka bir 

deyişle iman bilgiden sonra gelir (Özcan, 1997: 40). Nitekim Allah "iyi bil ki, Allah'tan başka ilah 

yoktur" (Muhammed, 47/19) buyurmaktadır. Görüldüğü gibi, Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak 

için önce bilmek gerekiyor. 

İmandan sonra yapılması gereken ilk şey, İslam hakkındaki eksik bilgilerin tamamlanması, çarpık 

bilgilerin düzeltilmesidir. Bu yanlış bilgilerin başında "din" kavramı/kurumu gelmektedir. İslam, inanç 

ve bilim, ahlâk ve siyaset, ideal ve çıkar arasında bir dengeyi savunur. Fizik ve metafizik dünyanın 

varlığını kabul ederek insana bu ikisi arasında köprü görevi verir. İslam, ne Yahudilik gibi yalnız 

maddecidir, ne Hıristiyanlık gibi yalnız maneviyatçıdır (Tümer ve Küçük, 1993: 322). İslam, ne Yahudi 

dinindeki gibi Tanrıyı millileştirip belli bir ırka hasreder; ne de Hıristiyanlıktaki gibi peygamberi 

tanrılaştırır (Tümer ve Küçük, 1993: 43).  

İslam sadece bir “religion” (inanç, maneviyat) da değildir. İslam'ın yalnız teolojik olarak anlaşılması -

onun yalnız inanç mesajı olarak algılanması ve böylece dış dünyayı düzenleyen ve değiştiren rolünün 

dışlanması, hatta yok sayılması- İslam toplumunun gücünü ve direncini içerden zayıflatarak barbarların 

kolay avı haline gelmesine sebep olmuştur (İzzetbegoviç, 2007: 14). Ayrıca insana kimlik ve kişilik 
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kazandıran eğitimin de dinin dışında görülmesi sonucunu doğurmuştur. Zira İslam'a göre din, bir inanç 

olmakla birlikte aynı zamanda o, bir felsefe, ahlâk, düzen, tarz, atmosfer, tek kelimeyle hayatın 

tamamını kuşatan bir sistemdir (İzzetbegoviç, 2007: 155, 173, 177; Aydın,  1994: 5-6). Hiçbir şey, bu 

sistemin dışında kalamaz/bırakılamaz (Aydın,  2017: 32- 33, 36, 37, 38, 39, 40;  Kutup, 1996: 7; Aydın,  

1994: 3-4; Hökelekli, 2007: 213-214). 

Yine İslam’a göre din, varlığın yapısını açıklayan, inançsal düşünceyi kapsayan, insanın varoluş 

amacını haber veren ve varlık evreninde insanın yerini belirleyen bir sistemdir. İslam’a göre bu sistem, 

inançsal düşünceden doğan, ona dayanan ve onu insan hayatında örnek edinilmesi gereken bir biçime 

sokan pratik/gerçekçi düzen ve düzenlemeleri içeren; ahlâkî sistem ve bunun doğduğu kaynak, 

dayandığı temeller, bundan ortaya çıkan gücü, siyasî düzen ve bu düzenin biçimi ve özelliklerini, sosyal 

düzen ve bunun dayanaklarını, ekonomik düzen ve bunun felsefesi ve örgütlerini, uluslararası düzen 

ilişkileri ve bağlantılarını kapsayan (topyekûn) bir sistemdir (Âl-i İmrân  3/83; Hodgson, 1995: 1: 5; 

Kutup, 1996: 7). Din kelimesinin Kur’an’da geçen sözlük anlamlarından biri de “kanun”dur (Yûsuf,  

12/76). Bu kanun, sadece inancın, ibadetin ve ahlâkın değil, Allah tarafından yaratılmış evren ve 

içindeki her şeyin ve her alanın kanunudur (bkz. Bakara, 2/29, 107, 116, 117, 164, 255, 284; Âl-i İmrân, 

3/5, 29, 83, 109, 129, 180, 189, 191; Nisâ, 4/126, 131-132, 170-171; Mâide, 5/17-18, 40, 97, 120; 

En’âm, 6/1, 3, 6, 12, 14, 73, 75, 101; A'raf, 7/54, 158, 185; Tevbe, 9/36, 116; Yûnus, 10/3, 6, 18, 31, 

55, 61, 66, 68; Hûd, 11/7, 101, 107, 123; Ra’d, 13/2,15-16; İbrahim, 14/2, 10, 19, 32, 38; Hicr 15/16, 

85; Nahl, 16/3, 49, 52, 77; İsrâ1, 7/44, 55, 99; Kehf, 18/26, 45, 51; Meryem, 19/65,93; Tâhâ, 20/4, 6, 

53; Enbiya, 21/4, 19, 30; Hâc, 22/18, 36, 70; Nûr, 24/35, 41-42, 64; Furkan, 25/2,6,59; Şuarâ, 26/24; 

Neml, 27/25, 60, 65, 75; Ankebût, 29/44, 52, 61, 63; Rûm, 30/8, 22, 26-27, 48; Lokmân, 31/20, 25-26; 

Secde, 32/4; Ahzâb, 33/72; Sebe, 34/1, 2, 3, 22, 24; Fâtır, 35/41, 44; Yâsîn, 36/28, 81; Sâffât, 37/5; 

Sa'd, 38/10; Zümer, 39/5, 21, 38, 46, 63, 67; Mü'min, 40/57, 64; Fussilet, 41/12; Şûrâ, 42/4-5, 12, 29, 

49, 53; Zuhruf, 43/9, 84, 85; Duhân, 44/7, 38; Câsiye, 45/3, 13, 22, 37; Ahkaf, 46/4, 33; Feth, 48/4, 7, 

14; Kaf, 50/9, 38; Tûr, 52/36; Necm, 53/31; Rahmân, 55/7, 29, 33; Hadîd, 57/1-2, 4, 10, 21; Mücadele, 

58/7; Haşr, 59/1; Sâff 61/1; Cum’a, 62/1; Münâfikûn, 63/7; Teğâbun, 64/1, 3-4; Nebe, 78/37; Nâziât, 

79/27; Burûc, 85/9). İslam'a göre din, dünyevî cenneti kazanmayı başka sistemlere bırakıp sadece uhrevî 

cenneti kazandırmayı amaçlayan bir yol olamaz (Kasas, 28/77). Böyle bir uzlet, İslam dininin doğasında 

olmadığı gibi, ilahî hiçbir dinin orijinal doğasında bulun(a)maz. 

Bu bilgiler kapsamında denilebilir ki, din, inancı/imanı içine aldığı halde, inanç/iman din kavramını 

içine almaz (Bilgiseven, 1985: 137; Martin ve Runzo, 2002: 28). Hatta din, sadece inancı değil, her şeyi 

bir bütün olarak kapsar (Nasr, 1993: 15, 16, 17). Dinin bu birlik ve bütünlüğü, kapsayıcılığı olmazsa 

(tıpkı Hıristiyanlıkta olduğu gibi), inanç bir geriliğe (her türlü verimli hayatın reddedilmesine),  bilim 

ise ateizme çeker ((İzzetbegoviç, 2007: 157). Yine Batı düşünce yapısıyla ilgilenmek, onları tanımak 

ve hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Zira ilgi olmadan bilgi, bilgi olmadan fikir sahibi olunamaz.  

Günümüzde İslam dünyasının en büyük eksiklerinden biri, karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeleri 

tanımamak ve onlara karşı önlem almamak, sonrasında ise, serzeniş ve şikâyette bulunmaktır. Artık 

İslam dünyasının serzenişte ve şikâyette bulunmayı bırakıp çözüm üretmesi gerekir. Bu bağlamda 

modernistlerin çeşitli endişelerden dolayı dinin yapısı gereği hayata ve tabiata, dolayısıyla dış dünyaya 

karışamayacağına, muhafazakârların ise karışmaması gerektiğine dair düşüncelerinin doğru olmadığını 

bilmemiz, her şeyin din kapsamında olduğunu kabul etmemiz ve ona göre davranmamız önemli bir 

adım olacaktır. Bu adım bilimde sanatta, edebiyatta, sosyo-politik, ekonomik ve pedagojik alanda 
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önemli bir merhale olacaktır. Ancak böyle bir anlayışla Batıdan, modernist ve muhafazakârlardan gelen 

saldırılara cevap verilebilir. 

Aslında söz konusu yaklaşımın aynı zamanda İslam dininin tevhid inancının da bir gereği olduğunu 

hatırlamamız gerekir. Zira İslam dünyasının en önemli sorunlarından biri de, tevhidî bakış açısı yerine 

modernizmin birer ürünü düalist ve plüralist yaklaşımların her alana sirayet etmesi; başta gençler olmak 

üzere, müslüman toplumların zihinlerinin bulandırılmasıdır. Burada yapılması gereken şey 

kabuğumuza çekilerek her şeyiyle eskiyi savunmak veya her şeyi reddetmek değil, bu iki fikri ve fiili 

tevhid etmektir. Zira mevcut modernist ve muhafazakâr yaklaşımlar bizi ikilemde bırakmakta, 

boğazımızı sıkmakta ve göğsümüzü daraltmaktadır. Nitekim Muhammed İkbal bu konuda şöyle 

demektedir:  

Müslümanların boğazını sıkmakta skolâstik ey ilah 

Ne zaman çıkacak şu seda ki, haykırır “Lâ İlahe illallah” (Fazlurrahman, 1996: 138-139). 

Öyleyse tevhidin ifadesi olan "Lâ İlahe illallah"  ilkesini tüm bilimsel disiplinlerin temel ilkesi haline 

getirmek olmazsa olmazlardan biridir. 

İslam dünyasının ne modernistler gibi mazisini reddetmesi, ne de muhafazakârlar gibi mazisini 

kutsaması, başka bir deyişle ne tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolması, ne de görmezden gelmesi 

doğru değildir. İslam orta yoldur. Müslüman, bir ayağı tarihte, bir ayağı bugünde olan ve olması 

gereken, Necip Fazıl Kısakürek'in deyimiyle "kökü mazide, gözü atide" olması gereken insandır. 

Müslümanlar, ne yabancı diye bütün reçeteleri reddetmeli, ne de yerli diye (İslam külliyatında var diye) 

her reçeteyi kabul etmelidir. Zira içtihat, İslam ışığında çağın ihtiyaç ve icaplarına uygun çözüm aramak 

ve bulmaktır. "İçtihat bitmiştir" demek ne kadar yanlışsa, "Allah'ın varlığı ve birliği dâhil her şey içtihat 

kapsamındadır", demek o kadar yanlıştır. Öyleyse burada yapılması gereken, yabancı da olsa reçetenin 

bize uyup uymadığına veya ne kadarının uyup ne kadarının uymadığına bakmak ve ondan yararlanmak; 

İslam ışığında sunulmuş olsa da gerektiğinde gözden geçirmektir. Bir kuyumcu, bir arkeolog 

hassasiyetiyle olaylara, olgulara yaklaşarak doğrusunu sahtesinden ayırmaktır. Aksi takdirde İslam'ın 

değişime açık olan boyutu ihmal edilmiş olur ki, bundan yalnız İslam dünyası değil, İnsanlık ailesi de 

zarar görür veya içtihat sayesinde doğacak iyilikten mahrum kalır.  

Bir başka önemli husus ise şudur:  İslam modernizmin etkisiyle İslam toplumlarında ortaya çıkan 

düzeyleme fikrinden vazgeçilmesi, başka bir deyişle, peygamberlerin ve İslam bilginlerinin sıradan 

insanlar gibi değerlendirilmemesidir. Zira Kur'an, böyle bir düzeylemeye karşı çıkmaktadır (Fâtır, 

35/28). Kur'an, düzeylemeye karşı çıktığı gibi, insanın kutsanmasına veya ilahlaştırılmasına da karşı 

çıkar (Tevbe, 9/31). 

Modernistler ile muhafazakârların ortak noktalarından birinin eğitim olduğunu söylemiştik. 

Modernistler İslam eğitim tarihini görmezden gelirken, muhafazakârlar hiçbir ayıklama, uyarlama ve 

güncelleme yapmadan alma ve uygulama taraftarıdırlar. Oysa yapılması gereken şey, İslam eğitim 

tarihine giderek, eğitime dair tespit edilen genelgeçer ve evrensel ilkeleri olduğu gibi, diğerleri de 

ayıklamak, uyarlamak ve güncellemek kaydıyla alınmalı, İslam dünyasıyla birlikte insanlığın hizmetine 

sunulmalıdır. Ancak günümüz dünyasında insanlığın ortaya koyduğu ve bundan sonra ortaya koyacağı 

tecrübeden de yararlanılması gerektiği unutulmamalıdır. Zira İslam, yalnız müslüman için değil, tüm 

insanlar içindir. 
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Yukarıda ortaya konan hususlar ile benzer tüm hususlarda ifrat ve tefritten kaçınılmalı, doğru ve orta 

yol seçilmelidir. Ancak bu şekilde gerçek bir din ve eğitim anlayışı ortaya konabilir, sağlam ve sağlıklı 

nesiller yetişebilir, İslam dünyası mevcut müşkülattan kurtulup refaha ulaşabilir. Ayrıca İslam 

dünyasının doğru bir değişim ve gelişim sağlaması için İslam’a dair ne varsa reddeden ve bunun yerine 

yabancı ve acı reçeteler sunan modernistlerle, ayak direyen, her türlü değişim ve gelişime karşı çıkan 

muhafazakârların karar verici mercilerden uzak durması elzemdir. 
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi 
 

 

Investigation of Preparedness for Mobile Learning of Vocational School 

Students  

 

Aysel ARSLAN1 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma betimsel tarama modeli 

kullanılarak yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde seçkisiz kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi bünyesinde yer alan üç farklı meslek yüksekokulunda (MYO) eğitim görmekte olan 340 

kız, 332 erkek olmak üzere toplamda 672 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesi amacıyla 

Lin, Lin, Yeh ve Wang (2016) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Gökçearslan, Solmaz ve 

Kukul (2016) tarafından yapılan 17 madde ve 3 faktörden oluşan “Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşluk Ölçeği” (MÖYHÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği .95, bu çalışmada ise 

.96 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için aritmetik ortalama, yüzde, 

normallik değerler, karşılandığı için bağımsız gruplar T-testi, ANOVA ve TUKEY analiz teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırma bulgularında; öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 

düzeylerinin yüksek olduğu; cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum, ikâmet yeri, anne ve baba eğitim 

düzeyi, mezun olunan lise türü ve eğitim gördükleri meslek yüksekokulu değişkenlerine göre anlamlı 

farklılık (p<.05) gösterdiği, sınıf düzeyi değişkeni açısından göstermediği (p>.05) belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobil öğrenme, hazırbulunuşluk, meslek yüksekokulu, eğitim 
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Abstract 

The aim of this study; The aim of this course is to examine the readiness of Vocational School students 

for mobile learning in terms of various variables. The research was conducted using descriptive 

scanning model. To obtain the data, random sampling method was used. The sample group of the study 

consists of 672 students (340 girls and 332 boys) studying at three different vocational schools (MYO) 

in Sivas Cumhuriyet University in the spring term of 2018-2019 academic year. In order to obtain the 

data, the “Preparedness Scale for Mobile Learning” (RSML), which was developed by Lin, Lin, Yeh 

and Wang (2016), was composed of 17 items and 3 factors, which were adapted by Turkish by 

Gökçearslan, Solmaz and Kukul (2016). The total reliability of the scale was .95 and .96 in this study. 

Arithmetic mean, percentage, normality values, independent groups T-test, ANOVA and TUKEY 

analysis techniques were used for the analysis of the data obtained in the study. In the research findings; 

students' readiness for mobile learning is high; gender, grade level, economic status, place of residence, 

mother and father education level, high school type of graduation and vocational high school variables 

(p <.05) showed significant differences, but not in terms of grade level variable (p> .05).  

Keywords: Mobile learning, preparedness, vocational school, education 

 

1.GİRİŞ 

Öğrenme süreçleri karmaşık bir yapıda olup genellikle önceden belirlenmiş bir ortamda ve diğer 

bireylerle bilgi alışverişi, işbirliği, rekabet içerisinde, yer yer teorik anlatım yer yer pratik uygulamalar 

yapılarak belirli bir süreçte gerçekleştirilmektedir. Birey bu süreçte başkalarını gözlemleyerek 

hatalarını düzeltme olanağı bulmaktadır. Öğrenme gerçekleşmeden önce birey genellikle ne öğreneceği 

ve süreç hakkında önbilgiye yani hazırbulunuşluğa sahip bulunmaktadır. Bu anlamda iyi tanımı 

yapılmış ve hazırlanmış öğrenme ortamlarının da bireyin öğrenmesine katkı sağladığı belirtilmektedir 

(Laouris & Eteokleous, 2005). Günümüzde teknolojik gelişmeler ve yetersiz zaman kavramı öğrenmede 

farklı açılımların da gündeme gelmesini sağlamaktadır. Teknolojiye dayalı öğrenme öne çıkmakta ve 

bununla ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda öğrenmede teknolojiyle 

bağlantılı olarak yeni çıkan kavramlardan birinin de “Mobil Öğrenme” olduğu ifade edilmektedir. M-

öğrenme olarak da bilinen mobil öğrenme; belirli bir yer ve mekânda sabit kalınması gerekmeden mobil 

cihazlar kullanılarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi olarak ifade edilmektedir (Kurnaz, 2010: 7). Mobil 

öğrenme; mobil bilişim araçlarının e-öğrenme alanlarıyla birlikte kullanılmasıyla belirli bir okul, 

internet kafe, ev, kurs vb. herhangi bir mekâna bağlı olma zorunluluğu yaşanmaması olarak 

belirtilmektedir. Birey e-öğrenme içeriğine senkron veya asenkron olarak istediği yer ve zamanda 

erişerek aktif şekilde verilen öğretim hizmetlerinden yararlanmakta ve başkalarıyla paylaşmaktadır 

(Mutlu, Yenigün, & Uslu, 2006). Mobil erişimi sağlamakta kullanılan teknoloji bu anlamda oldukça 

önemli olmaktadır. Çünkü mobil öğrenme için hazırlanan ders içerikleri ve materyallerin öğrenene 

ulaştırılması için gerekli teknolojik alt yapının öncelikle mobil araçlarla uyumlu olması, iyi planlanarak 

oluşturulması gerekmektedir (Kurnaz, 2010: 8). 

Mobil öğrenmenin gerçekleşmesi için mobil cihazların kullanılması ve mobil iletişim teknolojileri 

uygulamalarına erişimin olması zorunluluktur. Mobil iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu servis 

hizmetleri ve sunum genişliği mobil öğrenme ortamlarına erişim türü ve etkileşim biçimini 

belirlemektedir (Okur, Salar, Sürral, & Uça-Güneş, 2009). Mobil öğrenmede kullanılabilecek cihazlar 
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konusunda farklı fikirler bulunmaktadır. Savill-Smith, Attewell ve Stead (2006), mobil telefon, tablet 

bilgisayar, küçük mobil oyun cihazlarının bu kategoride olması gerektiğini belirterek taşınabilirliği olan 

dizüstü bilgisayarların bu kapsamda yer almadığını söylemektedir. Bu konuda Winters (2006: 4) PDA, 

cep telefonu, iPod ve taşınabilir nitelikteki PlayStation gibi araçların kullanılabileceğini söylerken, 

Floro (2011: 1) laptop, tablet bilgisayar, telefon, akıllı telefonların kullanılabileceğini söylemektedir. 

Mobil öğrenme kavramında sadece teknolojilerin olması ya da her yerden bağlantı kurulabilen araçların 

olması yeterli görülmemektedir. Önemli olanın planlanan eğitimin mobil olarak verilebilmesi yani 

öğrenme ortamının mobilliği olduğu ifade edilmektedir. Bu da bireyin hareket halindeyken kendi 

öğrenme ortamını yanında taşıyabilmesi anlamına gelmektedir (Laouris & Eteokleous, 2005). 

Günümüzde öğrenmenin okul dışına taşınmasında bir diğer etkenin de artık bireylerin okulda 

öğrendikleri bilgilerin hayatlarının tamamını sürdürmeleri için yetersiz olması olduğu belirtilmektedir. 

Birey, her gün değişen ve gelişen teknolojiyi, kendi alanıyla ilgili bilgiyi takip edebilmek için yaşam 

boyu öğrenme kavramı altında tanımlanan hayatını devam etme zorunluluğu duymaktadır (Tight, 

2002). Ancak okul sürecinin sonrasında hayatın içinde yer alan birey için bu eğitimi okul çatısı altında 

almak çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu da farklı öğrenme olanaklarının kullanılmasını 

gerektirmektedir. Mobil öğrenme de bu olanaklar arasında yer almaktadır. Üniversite öğrencilerinin 

öğrenimleri sırasında ve mezuniyetleri sonrasında gerek duydukları bilgileri öğrenmek amacıyla 

kullanabilecekleri öğrenme olanakları arasında yer alan mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 

düzeylerinin belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu hem örgün öğrenmenin son basamağı olan 

üniversitedeki öğrencilerin bu konudaki yeterliklerinin belirlenmesi hem de gerek daha önceki eğitim 

basamaklarında gerekse üniversitede mobil öğrenmeye yönelik bilgilendirmenin ve yönlendirmenin 

niteliği ve niceliğinin belirlenmesinde önemli görülmektedir. Yapılan bu çalışmada MYO 

öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

doğrultuda aşağıdaki soruların yanıtı aranmaktadır: 

 

a) MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarını belirlemeye yönelik uygulanan 

ölçekten aldıkları puan ortalamaları ne düzeydedir? 

b) MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarını belirlemeye yönelik uygulanan 

ölçekten aldıkları puan ortalamaları cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, ekonomik durum, anne eğitim 

durumu ve baba eğitim durumu, ailenin ikâmet ettiği yer, mezun olunan lise türü ve öğrenim gördükleri 

MYO değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  

 

2.YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde evren/örneklem grubu, kullanılan veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
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Evren/Örneklem 

Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesine bağlı merkez kampüste yer alan Sivas Meslek yüksekokulu (SMYO), Cumhuriyet 

Meslek Yüksekokulu (CMYO) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) öğrenimine 

devam etmekte olan 340 kız, 332 erkek olmak üzere 672 öğrenci oluşturmaktadır. Tablo 1’de örneklem 

grubunun demografik bilgilerine ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiştir. 

 

Tablo 1.  Örnekleme İlişkin Demografik Bilgiler 

Değişkenler   (f)  (%) 

Cinsiyet 
Kız 340 50.60 

Erkek 332 49.40 

Sınıf 
1. sınıf 294 43.75 

2. sınıf 378 56.25 

Öğretim türü 
Normal öğ. 508 75.60 

İkinci öğ. 164 24.40 

Ekonomik 

durum 

Çok iyi    58   8.63 

İyi  350 52.08 

Orta 236 35.12 

Düşük   28   4.17 

Ailenin ikamet 

yeri 

Köy   92 13.69 

İlçe 190 28.27 

Şehir 272 40.48 

Büyükşehir 118 17.56 

Anne eğitim 

durumu 

İlkokul 242 36.01 

Ortaokul 230 34.23 

Lise 136 20.24 

Üniversite   64   9.52 

Baba eğitim 

durumu 

İlkokul 142 21.13 

Ortaokul 190 28.27 

Lise 206 30.65 

Üniversite 134 19.94 

Mezun olunan 

lise türü 

Genel  204 30.36 

Meslek  214 31.85 

İHL   24   3.57 

Anadolu  230 34.23 

MYO 

SMYO 230 34.23 

CMYO 248 36.90 

SHMYO 194 28.87 

Tablo 1’deki bilgiler incelendiğinde MYO öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi sayılarının birbirine 

yakın olduğu, ağırlıklı olarak normal eğitime devam ettikleri, ekonomik durumu orta ve iyi olanlarının 

çoğunluğu oluşturduğu, en fazla öğrencinin şehirde ikâmet ettiği, anne eğitim düzeylerinin ilkokul ve 

ortaokul ağırlıklı iken baba eğitim düzeylerinin ortaokul ve lise ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin mezun oldukları lise türü değişkeni açısından en az İHL çıkışlı oldukları ve diğer lise 
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türlerinden gelen öğrenci sayılarının birbirine yakın olduğu, eğitim gördükleri MYO açısından sırasıyla 

yüksekten düşüğe doğru CMYO, SMYO, SHMYO’da eğitimlerine devam ettikleri görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Verilerin elde edilmesi amacıyla Lin, Lin, Yeh ve Wang (2016) tarafından geliştirilen Türkçeye 

uyarlaması Gökçearslan, Solmaz ve Kukul (2016) tarafından öz-yeterlik (6 madde), iyimserlik (7 

madde) ve kendi kendine öğrenme (4 madde) olmak üzere üç faktör ve toplamda 17 maddeden oluşan 

“Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte ters kodlanan madde 

bulunmamaktadır. Ölçeğin toplam güvenirliği .95, bu çalışmada ise .96 olarak belirlenmiştir. Yedili 

likert tipinde hazırlanan ölçek maddeleri “Kesinlikle katılmıyorum=1” ile “Kesinlikle katılıyorum=7” 

arasında değerlendirilerek derecelendirilmiştir. Ölçek uygulamasından alınabilecek en yüksek puan 

119, en düşük puan ise 17 olmaktadır. Öğrencilerin puanları yükseldikçe mobil öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluklarının yükseldiği azaldıkça düştüğü şeklinde yorumda bulunulabilir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmaya ilişkin veriler 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

merkez kampüsünde yer alan üç farklı MYO’da öğretim görmekte olan öğrencilere MÖYHÖ’nin 

uygulanmasıyla elde edilmiştir. Ölçek uygulama için gerekli izinler alınmış ve uygulama sürecinde 

katılımcıların gönüllülüğü esasına riayet edilmiştir. Ölçek uygulamaları toplamda 691 öğrenciye 

uygulanmış ancak 19 ölçek eksik veya hatalı şekilde doldurulduğu için analiz sürecine alınmamış 672 

ölçek üzerinden analizler yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

Öğrencilerin puan ortalamalarının normallik değerlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi için 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi yapılmıştır. Yapılan analizlerde veriler normallik değerlerini 

karşılamışt. MYO öğrencilerinin MÖYHÖ’nden aldıkları puan ortalamalarının demografik 

değişkenlere göre anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız 

gruplar t testi, tek yönlü ANOVA, anlamlı farklılık gösteren değişkenlerde hangi gruplar arasında 

anlamlı farklılığın olduğunun belirlenmesi amacıyla ise TUKEY analizi uygulanmıştır.  

 

3.BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizi neticesinde ulaşılan bulgular yer almaktadır. 

MÖYHÖ’nin toplam puan ortalaması ve faktörlerinin puan ortalamasının betimsel analizi yapılmış; en 

yüksek puanlar, ölçek ortalamaları ve standart sapma puanlarına ilişkin elde edilen veriler Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Ölçeğe İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ölçek N 
En yüksek 

puan 

En düşük 

puan 
x̄ ss 

Toplam 672 119 17 86.23  21.91 

Öz-yeterlik 672   42  6 29.96   8.57 

İyimserlik 672   49  7 35.84   9.34 

Kendi kendine öğ. 672   28  4 20.48   5.58 

 

Tablo 2’de yer alan bilgiler analiz edildiğinde; öğrencilerin MÖYHÖ’den aldıkları puan ortalamalarının 

toplam puanda yüksek düzeyde (72.46), öz-yeterlik faktöründe yüksek düzeyde (71.33), iyimserlik 

faktöründe yüksek düzeyde (73.14), kendi kendine öğrenme faktöründe orta düzeyde (47.33), merak 

yoksunluğu faktöründe yüksek düzeyde (73.14) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mobil öğrenmeye 

yönelik hazırbulunuşluklarına ilişkin puan ortalamalarının en yüksek ölçeğin iyimserlik faktörüne en 

düşük ise öz-yeterlik faktörüne ait olduğu görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t testi 

sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. 

 

Tablo 3. MYO Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar T Testi Bulguları 

 Cinsiyet N x̄ ss t p 

Toplam 
Kız 340 84.67 21.15 

-1.93 .048* 
Erkek 332 87.93 22.58 

Öz-yeterlik 
Kız 340 29.25 8.72 

-2.19 .029* 
Erkek 332 30.69 8.37 

İyimserlik 
Kız 340 35.45 9.02 

-1.08 .279 
Erkek 332 36.23 9.66 

Kendi kendine 

öğrenme 

Kız 340 19.96 5.15 
-2.41 .016* 

Erkek 332 21.00 5.96 

*p<.05 

 

Tablo 3’teki bulgular analiz edildiğinde MYO öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından MÖYHÖ’den 

aldıkları puan ortalamalarının ölçeğin toplamı, öz-yeterlik ve kendi kendine öğrenme faktörlerinde 

erkek öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği p<.05; ölçeğin iyimserlik faktöründe 

ise göstermediği p>.05 belirlenmiştir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının sınıf düzeyi değişkeni açısından 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda 

ulaşılan bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4.  MYO Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşlukları Bağımsız Gruplar T-Testi Bulguları 

 Sınıf N x̄ ss t p 

Toplam 
1.Sınıf 294 83.95 23.40 

-2.44 .015* 
2.Sınıf 378 88.09 20.53 

Öz-yeterlik 
1.Sınıf 294 28.77 8.91 

-3.21 .001* 
2.Sınıf 378 30.89 8.19 

İyimserlik 
1.Sınıf 294 35.12 9.97 

-1.76 .079 
2.Sınıf 378 36.40 8.80 

Kendi kendine öğrenme 
1.Sınıf 294 20.06 6.04 

-1.70 .089 
2.Sınıf 378 20.80 5.19 

*p<.05 

 

Tablo 4’te yer alan verilere bakıldığında MYO öğrencilerinin MÖYHÖ’den aldıkları puan 

ortalamalarının ölçeğin toplamı ve öz-yeterlik faktöründe ikinci sınıflar lehine olmak üzere anlamlı 

farklılık gösterdiği p<.05; ölçeğin diğer faktörlerinde ise göstermediği p>.05 görülmektedir. 

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının öğretim türü değişkenine göre 

anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan bağımsız gruplar t-testi 

sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5.  MYO Öğrencilerinin Öğretim Türü Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşlukları Bağımsız Gruplar T-Testi Bulguları 

 Öğr. türü N x̄ ss t p 

Toplam 
Normal öğ. 508 86.20 22.27 

-.16 .872 
İkinci öğ. 164 86.51 20.83 

Öz-yeterlik 
Normal öğ. 508 30.01 8.78 

.25 .807 
İkinci öğ. 164 29.83 7.91 

İyimserlik 
Normal öğ. 508 35.68 9.31 

-.79 .433 
İkinci öğ. 164 36.34 9.45 

Kendi kendine öğrenme 
Normal öğ. 508 20.52 5.79 

.36 .723 
İkinci öğ. 164 20.34 4.91 

Tablo 5’te yer alan bulgular incelendiğinde; MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluklarının öğretim türü değişkeni açısından ölçeğin toplamı ve tüm faktörlerinde anlamlı 

farklılık göstermediği p>.05 sonucuna ulaşılmıştır. 

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının ekonomik durum değişkeni 

açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA 

testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.  
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Tablo 6.  MYO Öğrencilerinin Ekonomik Durum Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşlukları ANOVA Testi Bulguları 

 Ekon. 

Durum 
N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.Çok iyi   58 80.90 26.25 

3.76 .011* 4 ile 2 arasında 
2.İyi 350 87.77 20.77 

3.Orta 236 86.60 22.46 

4.Düşük   28 76.14 17.74 

Öz-yeterlik 

 

1.Çok iyi   58 28.34 10.74 

3.73 .011* 
4 ile 2, 3 

arasında 
2.İyi 350 30.33 8.11 

3.Orta 236 30.36 8.62 

4.Düşük   28 25.43 7.37 

İyimserlik 

1.Çok iyi   58 33.14 11.47 

4.06 .007* 1 ile 2 arasında 
2.İyi 350 36.65 8.89 

3.Orta 236 35.75 9.52 

4.Düşük   28 32.07 6.66 

Kendi kendine 

öğrenme 

1.Çok iyi   58 19.41 5.42 

2.08 .101 Yok 
2.İyi 350 20.79 5.61 

3.Orta 236 20.49 5.55 

4.Düşük   28 18.64 5.56 

p<.05

 

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının 

ekonomik durum değişkeni açısından ölçeğin toplamında “Düşük-İyi” arasında düşük aleyhine; öz-

yeterlik faktöründe “Düşük-İyi” ve “Düşük-Orta” arasında düşük aleyhine iyimserlik faktöründe “Çok 

iyi-İyi” arasında iyi lehine olmak üzere anlamlı farklılık bulunduğu p<.05; kendi kendine öğrenme 

faktöründe ise anlamlı farklılık bulunmadığı p>.05 sonucuna ulaşılmıştır. Toplam puana bakıldığında 

ekonomik düzeyi iyi olan grubun en yüksek puanı, düşük olan grubun ise en düşük puanı aldığı 

görülmektedir. Bireylerin ekonomik olanaklarının daha iyi olmasının onların mobil cihazlarla daha 

erken tanışmasını sağladığı için mobil öğrenmeye hazırbulunuşlukları da olumlu etkilediği şeklinde 

yorumda bulunulabilir. MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin 

ikamet yeri değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik 

olarak yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7.  MYO Öğrencilerinin İkamet Yeri Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşlukları ANOVA testi bulguları 

 
İkamet yeri N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.Köy   92 79.33 23.80 

3.73 .011* 
1 ile 2, 3, 4 

arasında 
2.İlçe 190 87.93 21.63 

3.Şehir 272 86.83 21.24 
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4.Büyükşehir 118 87.78 21.61 

Öz-yeterlik 

 

1.Köy   92 27.85 9.27 

2.39 .068 
1 ile 2  

arasında 

2.İlçe 190 30.69 8.02 

3.Şehir 272 30.06 8.31 

4.Büyükşehir 118 30.22 9.27 

İyimserlik 

1.Köy   92 32.59 10.52 

.4.42 .004* 
1 ile 2, 3, 4 

arasında 

2.İlçe 190 36.42 9.06 

3.Şehir 272 36.21 9.19 

4.Büyükşehir 118 36.59 8.76 

Kendi kendine 

öğrenme 

1.Köy   92 18.89 5.67 

3.05 .028* 
1 ile 2, 4 

arasında 

2.İlçe 190 20.81 5.87 

3.Şehir 272 20.57 5.64 

4.Büyükşehir 118 20.97 4.72 

*p<.05

 
Tablo 7’deki bulgulara göre MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının 

ailenin ikamet ettiği yer değişkeni açısından ölçeğin toplamında ve iyimserlik faktöründe “Köy ile İlçe, 

Şehir, Büyükşehir” arasında köy aleyhine; öz-yeterlik faktöründe “Köy ile İlçe” arasında köy aleyhine; 

kendi kendine öğrenme faktöründe “Köy ile İlçe, Büyükşehir” arasında köy aleyhine olmak üzere 

anlamlı farklılığın olduğu p<.05 saptanmıştır. Toplam puan açısından değerlendirildiğinde en yüksek 

puanı ailesi ilçede, en düşük puanı ise ailesi köyde yaşayan öğrencilerin aldığı görülmektedir. 

Büyükşehirde yaşayan öğrencilerle ilçede yaşayan öğrencilerin birbirine çok yakın puan aldıkları 

görülmektedir. Köyde yaşayan öğrencilerin dijital araçlara erişim konusunda daha fazla sorun yaşaması 

ve internet bağlantılarında göreceli sorun yaşamalarının bu sonuç üzerinde etkili olduğu kabul edilebilir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin anne eğitim düzeyi 

değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan 

ANOVA testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 

  
Tablo 8.  MYO Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşluk ANOVA Testi Bulguları 

 
Anne eğitim N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.İlkokul 242 80.95 22.29 

12.70 .000* 
3 ile 1, 2, 4 

arasında 

2.Ortaokul 230 87.75 20.96 

3.Lise 136 94.63 18.53 

4.Üniversite   64 83.41 24.58 

Öz-yeterlik 

 

1.İlkokul 242 28.24 8.51 

9.50 .000* 
3 ile 1, 2, 4 

arasında 

2.Ortaokul 230 30.18 8.40 

3.Lise 136 33.00 7.34 

4.Üniversite   64 29.25 10.05 

İyimserlik 

1.İlkokul 242 33.67 9.50 

11.34 .000* 
3 ile 1, 4 arasında 

1 ile 2 arasında 
2.Ortaokul 230 36.70 8.86 

3.Lise 136 39.00 7.99 
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4.Üniversite   64 34.22 10.85 

Kendi kendine 

öğrenme 

1.İlkokul 242 19.04 5.93 

13.34 .000* 

3 ile 1, 2, 4 

arasında  

1 ile 2 arasında 

2.Ortaokul 230 20.86 5.16 

3.Lise 136 22.63 4.86 

4.Üniversite   64 19.94 5.61 

*p<.05 

 

Tablo 8’deki bulgulara göre MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 

düzeylerinin anne eğitim düzeyi değişkeni açısından ölçeğin toplamında ve tüm faktörlerinde anlamlı 

farklılık gösterdiği p<.05 belirlenmiştir. Toplam puanda, özyeterlik faktöründe “Lise ile İlkokul, 

Ortaokul, Üniversite” arasında lise lehine; iyimserlik faktöründe “Lise ile İlkokul, Ortaokul, 

Üniversite” arasında lise lehine, “İlkokul ile Ortaokul” arasında ortaokul lehine; kendi kendine 

öğrenme faktöründe “Lise ile İlkokul, Ortaokul, Üniversite” lise lehine, “İlkokul ile Ortaokul” arasında 

ortaokul lehine anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puan ortalamalarına 

bakıldığında; en yüksek puanı annesi lise mezunu olan öğrencilerin en düşük puanı ise annesi ilkokul 

mezunu olan öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

 MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin baba eğitim düzeyi 

değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan 

ANOVA testi sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

 

Tablo 9.  MYO Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşluk ANOVA Testi Bulguları 

 
Baba eğitim N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.İlkokul 142 77.52 21.03 

10.31 .000* 
1 ile 2, 3 4 

arasında 

2.Ortaokul 190 87.84 21.53 

3.Lise 206 88.36 22.86 

4.Üniversite 134 90.15 19.55 

Öz-yeterlik 

 

1.İlkokul 142 26.35 8.26 

11.58 .000* 
1 ile 2, 3 4 

arasında 

2.Ortaokul 190 30.40 8.11 

3.Lise 206 31.17 8.61 

4.Üniversite 134 31.33 8.50 

İyimserlik 

1.İlkokul 142 32.99 8.91 

5.91 .001* 
1 ile 2, 3 4 

arasında 

2.Ortaokul 190 36.59 9.37 

3.Lise 206 36.31 9.96 

4.Üniversite 134 37.07 8.20 

Kendi kendine 

öğrenme 

1.İlkokul 142 18.18 5.45 

11.46 .000* 
1 ile 2, 3 4 

arasında 

2.Ortaokul 190 20.85 5.37 

3.Lise 206 20.88 5.92 

4.Üniversite 134 21.75 4.80 

*p<.05 
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Tablo 9 analiz edildiğinde MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin 

baba eğitim düzeyi değişkeni açısından ölçeğin toplamında ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık 

gösterdiği p<.05 belirlenmiştir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi 

amacıyla uygulanan TUKEY analizi sonucuna göre “İlkokul ile Ortaokul, Lise, Üniversite” arasında 

ilkokul aleyhine olmak üzere farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en 

yüksek puanı babası üniversite mezunu olan öğrencilerin en düşük puanı ise babası ilkokul mezunu olan 

öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin mezun olunan lise türü 

değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan 

ANOVA testi sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 

 

Tablo 10.  MYO Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye 

Yönelik Hazırbulunuşluk ANOVA Testi Bulguları 

 
Lise Türü N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.Genel  204 82.52 23.99 

3.50 .015* 
1 ile 4  

arasında 

2.Meslek  214 86.61 21.73 

3.İHL   24 86.50 18.41 

4.Anadolu  230 89.29 20.04 

Öz-yeterlik 

 

1.Genel  204 28.53   9.42 

3.16 .024* 
1 ile 4  

arasında 

2.Meslek  214 30.18   8.28 

3.İHL   24 30.08   6.83 

4.Anadolu  230 31.03   8.07 

İyimserlik 

1.Genel  204 34.16 10.34 

3.84 .010* 
1 ile 4  

arasında 

2.Meslek  214 36.02   8.95 

3.İHL   24 35.75   8.03 

4.Anadolu  230 37.17   8.70 

Kendi kendine 

öğrenme 

1.Genel  204 19.83   5.92 

1.84 .138 Yok 
2.Meslek  214 20.41   5.71 

3.İHL   24 20.67   4.34 

4.Anadolu  230 21.09   5.23 

*p<.05 

 

Tablo 10 incelendiğinde MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin 

mezun olunan lise türü değişkeni açısından ölçeğin toplamında, öz-yeterlik ve iyimserlik faktörlerinde 

anlamlı farklılık gösterdiği p<.05, kendi kendine öğrenme faktöründe ise göstermediği p>.05 sonucuna 

ulaşılmıştır. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan TUKEY 
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analizine göre; toplam puan, öz-yeterlik ve iyimserlik faktörlerinde “Genel lise ile Anadolu lisesi” 

arasında genel lise aleyhine anlamlı fark tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en 

yüksek puanı genel lise mezunu olan öğrencilerin, en düşük puanı ise Anadolu lisesi mezunu olan 

öğrencilerin aldığı saptanmıştır. 

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin öğrenim gördükleri MYO 

değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan 

ANOVA testi sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 

 

Tablo 11.  SHMYO Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri MYO Değişkenine Göre Mobil Öğrenmeye 

Yönelik Hazırbulunuşluk ANOVA Testi Bulguları 

 
MYO N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.SMYO 230 83.00 23.04 

41.09 .000* 
2 ile 1, 3 

arasında 
2.CMYO 248 95.45 17.65 

3.SHMYO 194 78.44 21.41 

Öz-yeterlik 

 

1.SMYO 230 28.87 8.62 

36.00 .000* 

2 ile 1, 3 

arasında 

1 ile 3 arasında 

2.CMYO 248 33.31 7.33 

3.SHMYO 194 26.98 8.59 

İyimserlik 

1.SMYO 230 34.22 9.48 

39.44 .000* 
2 ile 1, 3 

arasında 
2.CMYO 248 39.73 9.59 

3.SHMYO 194 32.78 9.56 

Kendi kendine 

öğrenme 

1.SMYO 230 19.91 6.07 

28.06 .000* 

2 ile 1, 3 

arasında 

1 ile 3 arasında 

2.CMYO 248 22.40 4.51 

3.SHMYO 194 18.68 5.50 

*p<.05 

 

Tablo 11’deki verilere göre; MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 

düzeylerinin öğrenim gördükleri MYO değişkeni açısından ölçeğin toplamı ve tüm faktörlerinde 

anlamlı farklılık gösterdiği p<.05 belirlenmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun 

belirlenmesi amacıyla yapılan TUKEY analizine göre; toplam puan ve iyimserlik faktöründe “CMYO 

ile SMYO, SHMYO” arasında CMYO lehine; öz-yeterlik ve kendi kendine öğrenme faktörlerinde  

“CMYO ile SMYO, SHMYO” arasında CMYO lehine, “SMYO ile SHMYO” arasında SMYO lehine, 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puanı 

CHMYO’da öğrenimine devam eden öğrencilerin, en düşük puanı ise SHMYO’da öğrenimine devam 

eden öğrencilerin aldığı saptanmıştır. 
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4.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

MYO öğrencilerinin MÖYHÖ’den aldıkları puan ortalamalarının toplam puanda ve tüm faktörlerinde 

yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarına 

ilişkin puan ortalamalarının en yüksek ölçeğin iyimserlik faktörüne en düşük ise öz-yeterlik faktörüne 

ait olduğu görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından MÖYHÖ’den aldıkları puan ortalamalarının ölçeğin 

toplamı, öz-yeterlik ve kendi kendine öğrenme faktörlerinde erkek öğrenciler lehine olmak üzere 

anlamlı farklılık gösterdiği ölçeğin iyimserlik faktöründe ise göstermediği belirlenmiştir. Küle’nin 

(2012) yaptığı çalışmada bu çalışmayla uyumlu olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilerden anlamlı 

olarak daha fazla puan aldıkları tespit edilmiştir. Kurnaz (2010) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet 

değişkeninin öğrencilerin mobil öğrenmelerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Kıcı’nın 

(2010) yaptığı araştırmada da anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.  

MYO öğrencilerinin MÖYHÖ’den aldıkları puan ortalamalarının ölçeğin toplamı ve öz-yeterlik 

faktöründe ikinci sınıflar lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği ölçeğin diğer faktörlerinde ise 

göstermediği görülmektedir. Kurnaz’ın (2010) çalışmasında sınıf düzeyinin öğrencilerin mobil 

öğrenmeye yönelik görüşleri üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının öğretim türü değişkeni açısından 

ölçeğin toplamı ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının ekonomik durum değişkeni açısından 

ölçeğin toplamında, öz-yeterlik ve iyimserlik faktörlerinde anlamlı farklılık bulunduğu, kendi kendine 

öğrenme faktöründe ise anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplam puana 

bakıldığında ekonomik düzeyi iyi olan grubun en yüksek puanı, düşük olan grubun ise en düşük puanı 

aldığı görülmektedir. Bireylerin ekonomik olanaklarının daha iyi olmasının onların mobil cihazlarla 

daha erken tanışmasını sağladığı için mobil öğrenmeye hazırbulunuşlukları da olumlu etkilediği 

şeklinde yorumda bulunulabilir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarına ilişkin puan ortalamalarında 

ailenin ikamet ettiği yer değişkeni açısından ölçeğin toplamında ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılığın 

olduğu saptanmıştır. Toplam puan açısından değerlendirildiğinde en yüksek puanı ailesi ilçede, en 

düşük puanı ise ailesi köyde yaşayan öğrencilerin aldığı görülmektedir. Büyükşehirde yaşayan 

öğrencilerle ilçede yaşayan öğrencilerin birbirine çok yakın puan aldıkları görülmektedir. Köyde 

yaşayan öğrencilerin dijital araçlara erişim konusunda daha fazla sorun yaşaması ve internet 

bağlantılarında göreceli sorun yaşamalarının bu sonuç üzerinde etkili olduğu kabul edilebilir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin anne eğitim düzeyi 

değişkeni açısından ölçeğin toplamında ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Ölçeğin toplam puan ortalamalarına bakıldığında; en yüksek puanı annesi lise mezunu olan öğrencilerin 

en düşük puanı ise annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin baba eğitim düzeyi 

değişkeni açısından ölçeğin toplamında ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
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Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puanı babası üniversite mezunu olan öğrencilerin en 

düşük puanı ise babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin mezun olunan lise türü 

değişkeni açısından ölçeğin toplamında, öz-yeterlik ve iyimserlik faktörlerinde anlamlı farklılık 

gösterdiği, kendi kendine öğrenme faktöründe ise göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplam 

puanına bakıldığında en yüksek puanı genel lise mezunu olan öğrencilerin, en düşük puanı ise Anadolu 

lisesi mezunu olan öğrencilerin aldığı saptanmıştır. Kıcı (2010) tarafından yapılan araştırmada 

öğrencilerin mezun oldukları lise türünün anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

MYO öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin öğrenim gördükleri MYO 

değişkeni açısından ölçeğin toplamı ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek puanı CHMYO’da öğrenimine devam eden 

öğrencilerin, en düşük puanı ise SHMYO’da öğrenimine devam eden öğrencilerin aldığı saptanmıştır. 

Günümüzde teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de etkin şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır. Sonuç olarak mobil öğrenme ve diğer e-öğrenmeler hayatımıza son yıllarda girmekle 

birlikte oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır (Kıcı, 2010). Bu doğrultuda gerek senkron gerekse 

asenkron şekilde verilen eğitimlere yönelik gerekli bilgilendirmelerin okulda öğrenim gören veya 

öğrenimini tamamlamış ancak kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan bireylere yapılması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda yapılacak eğitim programlarının içeriğinin de teknolojik öğrenme ortamlarına uygun 

olarak geliştirilmesi ve sürekli güncellenmesi zorunludur. Teknolojiye dayalı öğrenme ortamlarının 

gerçekleştirilebilmesi için en önemli etken olan teknolojik altyapının uygun olarak yapılandırılması 

varsa eksikliklerinin giderilmesi ve bu alandaki güncelin takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu 

eğitimlerle verilen eğitimin niteliğinin belirlenmesi amacıyla uygun değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılması, belge ve sertifikaların amacına uygun olarak yeterlikler belirlenerek verilmesi 

gerekmektedir. 
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Gençlerde İnternet Bağımlılığı 
 

 

Internet Addiction in Adolescents 
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Öz 

Günümüzde internet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Gittikçe kolay ulaşılabilir olması kullanım 

sıklığını arttırmaktadır. Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu çağda, bilgisayar ve internet, 

gençlerin yaşamında gittikçe daha önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bilgiye kolay ve hızlı ulaşma 

gibi amaçları olmasına rağmen, internet kullanımının kontrolsüz kullanılması, “internet bağımlılığı” adı 

verilen yeni bir bağımlılık türüne yol açmıştır.  

Teknoloji, gelişmişliğin ve çağdaşlaşmanın bir göstergesi olarak insan hayatını kolaylaştırırken, 

bilinçsiz kullanımından kaynaklanan bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiği bir hakikattir. Özellikle 

kontrolsüz internet kullanımı, gençleri psikolojik ve sosyal açılardan olumsuz etkileyebilmektedir. 

Gençlerin bilgisayar ve internetin sağladığı bilgiye erişim imkânı, doğru, etkin ve verimli kullanılması 

durumunda son derece yararlıdır. Ancak internetten doğru bir şekilde yararlanmaları için, gençlerin öz 

bilinçlerinin geliştirilmesi ve gerekli motivasyonun sağlanmasının yanında, ailelerin ve eğitimcilerin 

konuyla ilgili doğru bilgi sahibi olmaları ve bilgi birikimlerini sürekli güncellemeleri gerekir.  

Bu makalenin amacı, internet bağımlılığı sorunu yaşayan gençlerin ebeveyn ve eğitimci desteğiyle 

özgüvenlerini kazanmaları için gerekli motivasyonun önemini vurgulamaktır. 

Anahtar kelimeler: İnternet, teknoloji, bilgisayar, bağımlılık, genç. 
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Abstract 

Today, the use of the internet is becoming widespread. The fact that it is easily accessible increases the 

frequency of use. In this age, which can be called as the age of technology, computer and internet have 

become increasingly important in the lives of adolescents. Despite the aims such as easy and fast access 

to information, uncontrolled use of the internet has led to the definition of a new addiction called 

“internet addiction”.  

While technology facilitates human life as an indicator of development and modernization, it is a fact 

that it brings with it some dangers arising from its unconscious use. Uncontrolled use of the Internet in 

particular can adversely affect the psychological and social aspects of youth. The opportunity for 

adolescents to access the information provided by the computer and the internet is extremely useful if 

they make the right, effective and efficient use. However, in order to make use of the internet correctly, 

the motivation necessary for the development of self-awareness of adolescents, as well as families and 

educators need to have accurate information on the subject and constantly update their knowledge. 

The aim of this article is to emphasize the importance of motivation for adolescents with internet 

addiction to gain self-confidence with the support of parents and educators. 

Keywords:   Internet, technology, computer, addiction, adolescent. 

 

 

 

GİRİŞ 

Aile dünyaya gözlerini açan bir çocuğun ilk sosyalleşme kurumudur. Çocuk, doğup büyüyüp geliştiği 

aile içinde ait olduğu toplumun birçok kültürel ve sosyal kodlarını öğrenir. Bireyin yaşamında ilk 

önceliğe sahip olan aile, bireyin çocukluk evresinden gençlik evresine geçmesiyle birlikte birey 

üzerindeki birincil etkisinin yerini zamanla akran ve arkadaş grubuna bırakır. Aile ve akran grubundan 

sonra sırasıyla okul, işyeri ve tüm hayatı çerçeveleyen medya bireyin sosyalleşme sürecinde önemli 

birer rol almaya başlarlar. Bu süreç doğum ile başlar ve bireyin yaşamı boyunca sürer. 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan gençlik dönemi bireyin şahsiyet gelişimi 

açısından çok önemli bir gelişim dönemidir. Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) gençlik dönemi yaş 

aralığı için 12-24 yaşlarını öngörmüştür. Türkiye de, Birleşmiş Milletlerin belirlediği 12-24 yaş arasını 

gençlik dönemi olarak benimseyen ülkeler arasında yer almaktadır. Böylece gençlik dönemi, ergenlik 

dönemiyle başlamakta ve 18 yaşından sonra da göreli olarak yetişkinlik dönemine adım atmış olmakla 

sonlanmaktadır (Baran, 2013). Bu açıklama, gençlik döneminin biyolojik yaklaşımla ele alındığına 

işaret etmektedir. Gençlik dönemi, yaygın anlayışa göre biyolojik yaklaşımla ele alınmakla birlikte, 

biyolojik süreçle ilgili olduğu kadar sosyal ve psikolojik süreçlerle de ilişkilidir. Bu anlamda gençlik 

döneminin başlangıcı biyolojik olarak onay görse bile sonucu itibarıyla bir işe/mesleğe girme, 

ekonomik bağımsızlığını kazanma ve yetişkin olma statüsüne erişme gibi, hem sosyal ve kültürel 

anlamda tarihsellikle, hem de ruhsal, zihinsel, cinsel gelişim gibi biyolojik ve psikolojik faktörler gibi 



 

  

292 

birçok gelişim alanıyla ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında; belki de bu dönemde atılacak sağlam bir kişilik 

temeli bireyi kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık olarak gelişimine katkıda bulunacak en 

önemli gelişim evresi olduğu söylenebilir.  

Bu dönemde genç birey, yoğun olarak biyolojik, psikolojik ve sosyal açısından birçok değişimler yaşar. 

Gencin yaşadığı bu değişimler olumlu olabileceği gibi olumsuz bir gelişim süreci de olabilmektedir. Bu 

değişimler, gencin yaşam süreci üzerinde bazen olumlu, bazen de olumsuz davranışlar göstermesine 

neden olur.  

Bu makalede ele alacağımız temel konu gençlik döneminde, bireyin sosyalleşme sürecinde etkinliği 

olan faktörlerden biri olan genelde medyanın, özelde internetin bireylerin gelişimi üzerinde biyolojik, 

sosyal ve psikolojik süreçlerindeki etkisi ele alınacaktır. 

İnternetin sağlıklı kullanımı gençlik döneminde bireyi olumlu olarak destekleyeceği düşünülebilir. 

Örneğin kendi biyolojik varlığı, sosyal çevre ile veya gelecek ile ilgili merak edebileceği birçok konuda 

zihninde beliren sorulara kendisine katkı sunabilecek çözümler bulabilir. Bilimsel bir konu ile ilgili 

kaynaklara ulaşabilir. Dil becerisini destekleyecek sosyal paylaşımlarda bulunabileceği gibi, kendisini 

mutlu edebileceği bir sanat dalıyla veya sportif aktivite ile ilgili bilgilere ulaşabilir. 

İnternetin sağlıklı kullanımının yararlarının yukarıda birkaç örnekle ortaya koymaya çalıştığımız gibi, 

bunun yanı sıra, olumsuz internet kullanımının bu süreçte baş gösteren bir bağımlılık çeşidi olduğunu 

da tespit etmemiz doğru bir yaklaşım olur. Çünkü bilinçsizce kullanım ile ortaya çıkan internet 

bağımlılığı bireyi birçok konuda zor durumda bırakabilir. Bunlardan bir kaçını sıralamak gerekirse;  

sosyal ve psikolojik gelişimde görülebilecek aksaklıkların yanında, hareketsiz kalacağı öngörülerek 

bireyin bünyesinde meydana gelebilecek fizyolojik bozukluklar ve devamında baş gösterecek 

hastalıklar sayılabilir.   

Bu bağlamda gençlerin sosyalleşme sürecinde ve akran grupları içinde geliştirdiği davranışların 

nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, onların kendi aralarında farklı bir kültür ortamı 

oluşturmaları göz önüne alınarak, gençlik ile ilgili yapılacak iyileştirmelerde bu husus özellikle dikkate 

alınmalı ve bu gençlerin internet ile ilgili yaklaşımlarına sunulacak iyileştirme çalışmalarına gençlerin 

aktif kalıtımlarının sağlanması son derece önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle gençlerin üzerinde 

doğrudan etkili olabilecek eğitim çalışmaları veya sportif çalışmaların içerikleri belirlenirken ve çeşitli 

aktiviteler ile katkı sunmaya çalışılmadan önce gençlerin doğrudan katılımlarını sağlayacak eğitim 

politikalarının geliştirilmesi gerekir. Bu durum gençlerin internet bağımlılığından kurtulmaları 

sürecindeki çok önemli bir durum olarak ihmal edilmemelidir. 

İçinde yaşadığımız çağda teknoloji, gelişmişliğin ve çağdaşlaşmanın bir ölçütü ve göstergesi olarak 

değerlendirilir. Bu kapsamda insan hayatını kolaylaştırıp toplumsal gelişime olumlu katkı sağlayan 

internet, bireylerin dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için önemli ve çok elverişli bir 

ortamdır. Ancak burada birey ve toplum arasındaki en önemli köprü rolünü üstlenen aile çok önemli bir 

kurumdur. Bu nedenle ebeveynler kendileri ve çocukları ile ilgili her hangi bir konuda eyleme 

geçmeden önce çok boyutlu bir düşünce aşamasından geçmeleri gerekir. Bu eylemlerden birisi olarak 

eve internet bağlama olarak düşünüldüğünde sunduğu fırsatların yanında olumsuz yönleri de ayrıntılı 

olarak tahlil edilmelidir. Bir bakıma ebeveynler, internetin bireyler için yeni eğitim fırsatları sunan, 

heyecan verici bir dünya olduğunu düşündükleri için ilk başta evlerinde internet bağlantısı olmasına 

sıcak bakmışlardır. Ancak günümüzde birçok ebeveyn, çocuklarının interneti ev ödevleri veya araştırma 
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için kullanmadığını beyan etmektedirler. Bunun yerine, arkadaşlarıyla anlık ileti gönderip alarak, 

çevrimiçi oyunlar oynayarak veya sohbet odalarında yabancılarla konuşarak vakit geçirmeye 

başlamışlardır. İnternet bağlantılı bilgisayarları olan bu çocuk ya da gençlerin genellikle ne yaptıkları 

denetim altında değildir. Burada ailenin çocuklarıyla yakın ilişki içinde olması ve ebeveynlerin de 

bilgisayar kullanımını bilmesi; ayrıca internet ile ilgili gençlerde olumsuz bir tutum ve davranış 

gördüklerinde bu durumu doğru bir yaklaşımla çözme becerilerini kazanmaları büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü bütün dünyada kabul gören anlayış, en iyi denetimin ailede gerçekleşeceği 

şeklindedir. Gelişim çağındaki bireyler doğru ve yanlış tutum ve davranışları değerlendirme konusunda 

henüz yeterli donanıma sahip olmadıkları için, onlara uygun şekilde yaklaşmak ve bilgilendirici 

uyarılarda bulunmak, öncelikle ebeveynlere ve aile büyüklerine düşmektedir (Yalçın, 2006).  İnternet 

kullanırken yasal olmayan, şiddet ve cinsellik içeren sitelere erişim, tehlikeli insanlarla iletişime 

geçmelerine de imkan sağlaması başta gelen riskler arasında yer aldığı için ebeveynlerin özellikle bu 

konularda bilinçli ve dikkatli olmalarında yarar vardır. (Çağlar ve Savaşer, 2010). Ancak bilinç ve 

dikkat bilgi ile ilgili olduğu kadar aile içi sevgi bağları ile de ilgilidir. Aile içi sevgi bağlarındaki sağlam 

bağlar internet bağımlılığı olgusuna doğru bir yaklaşım ile çözüm sunmanın yanında gençleri sağlıklı 

bir geleceğe hazırlamak içine motivasyon kaynağı olarak sağlayacaktır. Diğer yandan bilgi ilgi ve sevgi 

bağlarını gençler ile sağlam kuramamış ailelerde internetin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan bazı 

sorunların yanında daha tehlikeli  bağımlılıkları da beraberinde getirdiği bilinmektedir. 

Bilinçsiz internet kullanıcılarının sayısının artması ile birlikte “sağlıksız- patolojik- problemli internet 

kullanımı”, “internet bağımlılığı” gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Davis’e göre, “sağlıklı internet 

kullanımı” düşünsel, davranışsal herhangi bir rahatsızlık duymaksızın, uygun bir zaman diliminde, 

istenen amaca ulaşmak için internet kullanımı olarak tanımlanmaktır. Problemli internet kullanımı ise, 

internet kullanımının bireyin yaşamının psikolojik, sosyal ve bilişsel alanlarında güçlükler 

oluşturmasıdır (Davis, 2001).  

Kontrollü internet kullanımı; gençlerin yaşadıkları deneyimlerini yönlendirmelerine, hızlarını 

ayarlamalarına ve bilgi toplarken okuma, yazma, seçme, sınıflandırma gibi çeşitli becerilerini 

kullanmalarına yardımcı olur. Bunlar bireyin sosyalleşme sürecinde istenen pozitif kazanımlardır. 

Kontrolsüz internet kullanımı ise, çocuğun ve gencin fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimini 

olumsuz yönde etkileyebilir, bu yüzden dikkatli davranış geliştirebilmeleri için gençlere yardımcı 

olunmalıdır (Caplan, 2002). Gençlere yardımcı olmaya başlarken eylem planının basamaklarını iyi 

ayarlamak gerekir. Yukarıda da değindiğimiz gibi internet bağımlılığında sonuca kalıcı bir çözüm 

sunabilmek için öncelikle gencin bakış açısıyla olaya bakabilmek ve bu aşamada birlikte internet 

bağımlılığından kurtulmanın yol haritasını uygulamaya koymak gerekmektedir. 

Aslında bu gün gelinen noktada sadece bireyin içinde yaşadıkları ailelerin ebeveynler değil, toplumsal 

hayatı tüm boyutlarıyla etkisi altına alan bireysellik, sanal yaşam, popüler kültür pratikleri dikkate 

alındığında, gençler ile ilgili eğitim politikalarının rasyonel bir düzlemde ele alınabilmesi için ailelerin 

yanı sıra toplumun tüm bireylerine önemli roller düşmektedir.  

Bu bağlamda, farklı yaklaşım ve hareketleri analize tabi tutmadan kabullenen, yeni akımlara hemen 

adapte olan, bitmeyen enerjisiyle tüketim kültürünün rüzgarına kapılan gençlerin temel problemlerine 

karşı gençlerin özgüvenlerini kazanmaları için aktif ve yapıcı eğitim politikalarına ihtiyaç vardır. Bu 

aktif ve yapıcı politikalar yapılandırılırken gençlere aktif roller verilmelidir. Bu durum onları harekete 

geçirecektir. Bu gün gençlerde gözlenen edilgen tavır ve tutum, yerini aktif tavır ile değiştiğinde, 

popüler kültürün, moda akımların, marjinal yaklaşımların, sapkın ideolojilerin, terör örgütlerinin 
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gençler üzerinde kurgulamaya çalıştıkları tüm tuzak ve oyunlar boşa çıkacaktır. Bu meyanda, ailede 

gençlerin duygu ve düşünceleri merkeze alınarak yeni değer yargıları inşa edilmeye çalışılırsa, gençler 

edilgen durumdan etken bir duruma çıkabileceklerdir. Bu aşamada özellikle aile bireylerinin, bunun 

yanında toplumun diğer bireylerinin tecrübelerini, yaşam öykülerini gençlerle paylaşmaları, gençlerin 

internet bağımlılığı gibi bağımlılık yapıcı faktörleri merkezkaç kuvvetinden kurtaracak ve topluma 

yararlı bireyler olmak için onları harekete geçirecektir. 

 

BAĞIMLILIK KAVRAMI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI 

Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Assosiation) tarafından 1994’te yayınlanan ve DSM-

IV kısaltmasıyla isimlendirilen, Mental Bozuklukların Tanımsal ve Sayısal El Kitabı’nda (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders) “internet bağımlılığı” bir hastalık olarak yer almamaktadır 

(Çelebi, 1999). Bu tanımla bağımlılığın, madde bağımlılığı kapsamında değerlendirildiği söylenebilir. 

Ancak gelişen teknoloji ve farklılaşan davranışsal değişiklikler de bağımlılık olarak düşünülmeye 

başlanmıştır. 

Teknolojik bağımlılığı, davranışsal bağımlılıkların bir alt grubu olarak gören Griffiths, ana bileşenleri 

olarak dikkat çekme (salience), duygu durum/ruh hali değişikliği (mood modification), tolerans, geri 

çekilme belirtileri (withdrawal symptoms), çatışma (conflict) nüksetme (relapse) olarak tanımlamış ve 

kullanmıştır (Griffiths, 1999’dan akt.:Alat, 2003). 

Dikkat Çekme: Belirli bir eylem, kişinin yaşamında en önemli hale geldiğinde ortaya çıkar. 

Düşüncelere (zihinsel meşguliyet ya da bilişsel çarpıtmalara yol açan), duygulara (şiddetli istekle 

sonuçlanan) ve davranışa (sosyalleşmiş davranış bozulmaları) hakim olur. Örneğin, İnternet 

kullanıcıları, gerçekte online olmasalar bile bir sonraki online olacakları zamanı 

düşünmektedirler 

Duygu durum/ruh hali Değişikliği: Bu durum, belirli bir aktivite ile uğraşmanın sonucunda 

kişinin belirttiği öznel deneyimlere işaret eder ve bir başa çıkma stratejisi olarak görülebilir. 

Örneğin, bu kişiler internete bağlandıklarında duygusal olarak bir canlanma olmaktadır. Ya da 

saatlerce online kaldıklarında kaçma ya da kayıtsız kalmanın sakinleştirici etkisini hissederler. 

 Tolerans: Aynı etkiyi göstermesi için belirli aktivitelerin miktarındaki artma sürecidir. Örneğin, 

bir İnternet kullanıcısının başlangıçta daha az sürede elde ettiği duygu durumunu elde edebilmesi 

için online kaldığı süreyi arttırması gerekmektedir. 

Geri çekilme Belirtileri: Bunlar belirli bir eylem devam etmediğinde ya da aniden kesildiğinde 

ortaya çıkan, hoş olmayan duygular ya da fiziksel etkilerdir. Örneğin, bir internet kullanıcısı 

online olması engellendiğinde, titreme, karamsarlık ve sinirlilikten yakınabilir. 

Çatışma: Bağımlı kişiler ile çevresindekiler arasındaki kişilerarası çatışmalar, iş, sosyal yaşam, 

hobiler ya da ilgiler gibi çeşitli aktivitelerle olan çatışmalar ya da kişinin kendi içsel çatışmalarına 

işaret eder. 

Nüksetme: Belli bir aktivitenin daha önceki örüntüleriyle tekrar oluşması eğilimidir ve yıllar 

süren kaçınma ya da kontrolden sonra tekrar bağımlılığın en uç düzeyine dönülmesidir. 
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İNTERNET BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ 

Bağımlılık hakkında karar vermek üzere gözlenebilir bazı davranış ve durumlar alan yazında bir çok 

uzmanın ortak görüşü olarak belirlenmiş ve bağımlılığın belirtileri olarak gösterilmiştir (Griffiths, 1991, 

1999; McIlwraith ve ark, 1991) Bunlar; 

• Her gün Internet'e bağlanmak, bağlı iken zamanın farkında olmamak, sorulduğunda ise inkar 

etmek, 

• Herkese mail adresi, ICQ numarası, sohbet odası adları vs. vermek veya dağıtmaya çalışmak, 

• İnternet dışı uğraşlara ilginin kaybolması, 

• Sosyal faaliyetlerde azalma, dostları tarafından anlaşılamama duygusu, 

• Spor faaliyetlerinden uzaklaşma ve kondisyon kaybı, 

• İş verimliliğinin düşmesi, 

• Sürekli uykusuz kalma ve yorgunluk, 

• Alışverişlerin internet üzerinden yapılması, 

• Aile fertlerine yeterli zamanı ayıramama nedeni ile aile bağlarının zayıflaması, 

• Günlük yaşamdaki diğer iş ve kişilerin, online yaşama engel olduğu düşüncesi, 

• Bilgisayar kullanımı nedeniyle eşler arasında anlaşmazlık ve sorun çıkması olarak 

vurgulanmıştır. 

 

Benzer şekilde Dr. Mark Griffith's yaptığı bir araştırmada verdiği "en önemli on uyarı sinyali"ni 

aşağıdaki gibi sıralamıştır (Ekinci, 2002). Bunlar; 

• Yalnızca birkaç dakika harcamaya niyetli olduğunuz halde, bilgi aramak için saatler 

harcadığınızı fark ediyorsanız, 

• Çalışma arkadaşlarınıza, özel hayatınızdaki arkadaşlarınıza ya da eşinize bilgisayar başında 

geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylüyorsanız, 

 • Monitörün başında her oturuşta saatlerce kaldığınız için fiziksel sorunlardan mustaripseniz, 

• Sürekli olarak bir sonraki internet oturumunu iple çekiyorsanız,  

• Aradığınız bilgiyi bulmaya hep "bir adımcık" kaldığını düşünüyorsanız, 

 • Anonim bir kişiliğe bürünmek size heyecan veriyor, insanlarla internet üzerinden konuşmayı 

yüz yüze konuşmaktan daha kolay buluyorsanız, 

• E-postanızda bir şey var mı diye bakmak için zorlayıcı bir istek duyuyorsanız, 

• İnternet'e girmek için yemek öğünlerinize, derslerinize ya da randevularınıza boş veriyorsanız, 
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• Bilgisayarınızın başında bu kadar fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyma ve büyük bir 

zevk alma arasında gidip geliyorsanız, 

 • Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman canınız bilgisayar çekiyor ve yoksunluk semptomları 

gösteriyorsanız internet bağımlılığı noktasında sorunlar var demektir. 

Yukarıdaki belirtileri gösteren kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirten uzmanlar, bu sorunların 

kişinin yapmakta olduğu işi, çalışma ortamı, yaşı, öğrenim düzeyi, kullanım gerekleri ve düzeyi göz 

önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu sorunların ortaya çıkmasında etkili 

olduğu düşünülen alanlar ise, siber- seks, flört, muhabbet, kumar, pornografi, sohbet, borsada oynamak, 

açık artırmalara katılmak, oyunlar ve -son olarak- saplantılı bir şekilde yeni bilgiler peşinde koşmak 

şeklinde sıralanmaktadır (Ekinci, 2002). 

Araştırmacılar internet bağımlılığının nedenleri noktasında özellikle sosyalleşme ihtiyacını 

vurgulamaktadırlar. Örneğin Dr. Storm A. King, konunun boyutlarını özetlediği makalesinde (2002), 

internet üzerindeki sosyal hayatın avantajlarını saymaktadır. Bunlar; günümüzün şehir hayatında kolay 

kolay kurulamayan sosyal bağlantıları internet üzerinden kurabilme, yabancılarla kolaylıkla ve risksiz 

olarak ilişkiye geçebilme; insanların kendi kendilerini dizginlemeden, özgürce düşüncelerini, 

duygularını ifade edebilmeleri; kendilerini göstermek istedikleri yönlerini abartarak gösterebilmeleri; 

internet üzerindeki paylaşma ortamlarında ses çıkarmadan diğerlerini dikizleme imkânının olması 

gibidir. Sosyalleşme ihtiyacına, interneti çekici kılan başka unsurları da eklemek zor değildir. Sözgelimi 

her an el altında olması, yasaklanmış olana ulaşabilmeyi kolaylaştırması, oyun oynamaya, risk almaya 

yardım etmesi bunlardan birkaçı olarak sayılabilir (Ekinci, 2002). 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Gençlik dönemi, gencin biyolojik bünyesinde hızlı metabolik değişimlerin olduğu bir dönem olmasının 

yanında, bağımsız ve özgürlüğünü en üst düzeyde kullanmasını bir amaç haline getirdiği dönemdir. 

Genç insanlar, küreselleşmenin sunduğu yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecek potansiyele 

sahip kesimdir. Ancak, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki genç insanların büyük bir bölümü bu 

süreçten yararlanamamaktadır. Bu duruma yol açan birçok neden sıralanabilir.  

Özellikle gençlik döneminde bireylerin akranları ile konuşma ve anlaşılma isteğinin ön planda olduğu, 

sosyal bir gruba ait olmanın en önemli unsurların başında geldiği bir dönem olduğu söylenebilir. Bu 

dönemde bir çok iletişim aracının özellikle internetin daha geniş kitleler ile tanışma fırsatı sunması, 

bireylerin kendi kişilikleri tam inisiyatif alabilecek tavırlar sergilemeye elverişli olmadığı bu dönemde, 

internetin gençlere sınırsız ve özgür ortamlar sunması gençleri internet ile daha çok karşı karşıya 

getirebilmektedir. İnternetin çevrimiçi ortamları ile ilgili yeterli düzeyde önlemlerin alınamaması, 

gerekli denetleme mekanizmalarının kurulmamış olması da gençler için büyük risk ortamları 

oluşturmaktadır. Özellikle çevrimiçi oyunların kontrolünün ülkemizde bir kurul tarafından 

denetlenmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Çünkü internet üzerinden çeşitli oyunlara her yaş 

grubundan bireyler serbestçe ulaşım imkânının olduğu bilinmektedir. Bu durum özgürlük kavramını ve 

kişisel sınırlarını bilmeyen bireyler üzerinde daha çok büyük bir etki uyandırdığı söylenebilir. İnternet 

üzerinden kolayca ulaşılabilen oyunların bağımlılık yapıcı özelliklerinin yanında olumsuz davranışları 

destekleyen yapıları ve içerikleri nedeniyle yakın gelecekte daha büyük problemler ile karşı karşıya 

kalınabileceğini söylemek mümkündür. İnternet kullanımı etkinliğinde yetişkinlerin sevgi ile gençlere 
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yaklaşım sergileyerek onların karşı karşıya kalabilecekleri her türlü problem en ince detaylarına kadar 

paylaşılmalıdır. İnternetin gizli ve sınırsız ortamında sörf halinde bulunan gençlere, aslında attıkları her 

adımın takip edilebileceği ve yaptığı her şeyin kayıt altında tutulduğu hatırlatılmalıdır. Bunun hem 

kendilerinin hem ailelerinin güvenliği açısından nasıl bir anlam taşıdığı paylaşılmalıdır. 

Aslında küreselleşme, iş imkanlarını ve göç kalıplarını etkilemekte; gençlik kültürü, tüketicilik, küresel 

genç vatandaşlık ve aktivizm üzerinde değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan üniversitelerin 

değişim programları dünya gençliğinin farklı kültürleri tanımalarını ve yeni ilişki ağları oluşturmalarını 

sağlamaktadır. Bu durum gençleri giderek daha çok internet ortamında vakit geçirmelerine yol 

açmaktadır. Dolayısıyla iyi niyetli ve dürüst politikalar geliştirmek isteyen her kademeden yetkililer; 

gençlere sadece internet bağımlılığı hakkında bilgilendirmenin ötesine geçerek onlara yeni vizyon 

kazandıracak politikalar da üretmelidirler. 

Gençler giderek artan oranda kontrolsüz ve uzun süre bilgisayar ve interneti kullanımlarına bağlı olarak; 

fiziksel, psikolojik, sosyal, bilişsel sağlığını ve yaşamını da olumsuz yönde etkileyebileceği 

hatırlanmalıdır. Gençlerin bilgisayar ve internet imkânlarında doğru, etkin ve verimli bir şekilde 

yararlanması sağlanırken, güvenlikleri de her zaman ön planda tutulmalıdır. Bu nedenle ilgili devlet 

kurum ve kuruluşlarının konuya daha fazla önem vermesi, eğitmenlerin, anne ve babaların konuyla 

ilgili olarak bilgi sahibi olmaları, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmeleri ve takip edilmeleri 

gerekmektedir. (Canbek, 2007) 

“Günümüzde çocuklar ve gençler için güvenli interneti nasıl sağlayacağız?” sorusu internet bağımlılığı 

ile ilgili çözülmesi gereken önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Bu soruya biran önce çözüm 

bulunması, bir ülkenin geleceğini oluşturan çocuk ve gençlerin sağlıklı iletişimi için hayati önem arz 

etmektedir. Bu soruya çözüm ararken internet filtreleri akla gelebilir. İnternet filtreleri çocukların ve 

gençlerin internetin risklerine karşı korunmasında önemli bir yoldur; ancak bu yol tek başına yeterli 

değildir. Çünkü artık çocuklar ve gençler mobil cihazlarla, cep telefonları ile her an her yerden internete 

girebilmekte ve ebeveynlerinin kontrolünden çıkmaktadırlar. Bu nedenle devlet, üniversiteler, resmi ve 

özel okullar, ebeveynler vakit geçirmeden çocukların ve gençlerin daha bilinçli ve etkin internet 

kullanımı için neler yapılabileceği konusunda etkin çalışmalar yapmalı, yeni stratejiler 

geliştirmelidirler. Burada sadece internet filtrelerinden yararlanarak gençleri korumaya çalışmaktan 

ziyade, bunun yanında, gençlere ve ebeveynlerine internette karşılaştığı risklerle nasıl başa 

çıkabileceğini öğretmek ve öz bilinç geliştirebilmeleri için gerekli motivasyonun yapılması, bu konuda 

etkili olabilecek bir yöntem olarak düşünülebilir. 
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Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 

Vücudumuzdaki Organları Tanıma 

Durumlarının Belirlenmesi 

 

 

Determination of fifth grade students' recognition of organs in our body 

 

Salih GÜLEN1 

Nasip DEMİRKUŞ2 

 

Öz 

Fen bilimleri içerisinde öğrencilerin en erken tanıştıkları konulardan biri vücudumuzdaki organlardır. 

Doğumundan itibaren duyu organlarını, sonrasında kalp, mide, bağırsaklar, karaciğer gibi organları 

öğrenirler. Nitekim okul öğrenimi boyunca ilgili zamanlarda vücudumuzdaki sistemler veya organlar 

olarak karşılarına çıkmakta ve öğrenmeler pekişmektedir. Bu araştırmada temel amaç ortaokul beşinci 

sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları tanıma durumlarının belirlenmesidir. Nicel araştırma 

yöntemlerinden tarama yöntemi ve amaçsal örnekleme kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim 

öğretim sezonunda Doğu Anadolu Bölgesindeki bir devlet okulunda 5. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. 

Araştırmaya gönüllülük ilkesine bağlı olarak toplamda 62 öğrenci katılmıştır.Verilerin toplanması amacı 

ile araştırmacılar tarafından geliştirilen bulmaca ve şekil-kavram tamamlama formları kullanılmıştır. 

Bulmaca formu EclipseCrossword programı kullanılarak hazırlanmıştır. Bu formda vücudumuzdaki 

temel organların görevlerinden yola çıkarak bulunması beklenen 12 kavram sorgulanmaktadır. Şekil-

kavram tamamlama formunda ise vücudumuza ait bir şekil verilmiş ve şekil üzerinde 12 organ 

işaretlenmiştir. Bu organların 5 tanesinin isimleri yazılmışken 7 tanesinin isimlerinin yazılması 

istenmiştir. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının verileri Microsoft Excel programının yardımıyla 

analiz edilmiştir. Analizde frekans ve yüzde değerleri gibi teknikler kullanılmıştır. Analizler sonucunda; 

öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavram bilgisinin çok iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavramları verilen şekil üzerinde 

gösterme durumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin organlara yönelik sahip 

oldukları bilgileri kullanamadıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına paralel olarak önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar kavramlar: Beşinci sınıf, Bilgini kullanılması, Vücudumuzdaki Organlar 

Abstract 
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One of the earliest subjects that students meet in science is the organs in our body. From the birth of the 

sensory organs, then the heart, stomach, intestines, organs such as liver learn. As a matter of fact, during 

school education, they appear as systems or organs in our bodies at relevant times and their learning is 

reinforced. The main purpose of this study is to determine the fifth grade students' recognition of organs 

in our body. Screening method and purposive sampling method were used. The research was conducted 

with 5th grade students at a public school in the Eastern Anatolia Region in the 2018-2019 academic 

years. A total of 62 students participated in the study based on the principle of volunteering. The puzzle 

and shape-concept completion forms developed by the researchers were used to collect the data. The 

puzzle form was prepared using the EclipseCrossword program. In this form, 12 concepts that are 

expected to be found based on the duties of the basic organs in our body are questioned. In the form-

concept completion form, a shape of our body is given and 12 organs are marked on the figure. While 

the names of 5 of these organs were written, the names of 7 were asked to be written. The data of the 

measurement tools used in the study were analyzed with the help of Microsoft Excel program. 

Techniques such as frequency and percentage values were used in the analysis. As a result of analysis; 

It is determined that students' conceptual knowledge about organs in our body is very good. It was 

determined that the students' showing the concepts about the organs in our body on the given figure is 

in the middle level. It was determined that the students could not use the information they had about 

organs. Suggestions were made in parallel with the results of the research. 

Keywords: Fifth grade, Use of knowledge, Organs in our bodies 

 

 

GİRİŞ 

Fen bilimleri sayesinde öğrenilen kavramların günlük hayat akışından uzak olmadığı kabul edilen bir 

gerçektir. Bu kavramları bireyin gündelik hayatında eninde sonunda karşılaştığı bilinmektedir 

(Tekbıyık, 2015). Nitekim günlük hayatta kullanılmayan bilginin ezber olduğu düşünülmektedir (Şahin 

ve Bodur, 2016). Bu nedenle öğrencilerin öğrenmelerinin ezberden uzak olması hedeflenir. Ayrıca 

verilen eğitim sonucunda öğrencilerin öğrendiklerini kullanmaları beklenmektedir. Bu yüzden 

öğrencilerin öğrenme durumları sık sık değerlendirilir (Coştu, Ünal ve Ayas, 2007). Bu 

değerlendirmelerdeki temel amaç öğrenme ürünlerini artırmak ve öğrenmeyi uygulayabilme düzeyinde 

kalıcı hale getirmektir (Gülen, 2019). 

Fen bilimleri içerisinde öğrencilerin en erken tanıştıkları konulardan biri vücudumuzdaki organlardır. 

Doğumundan itibaren duyu organlarını, sonrasında kalp, mide, bağırsaklar, karaciğer gibi organları 

öğrenirler. Nitekim okul öğrenimi boyunca ilgili zamanlarda vücudumuzdaki sistemler veya organlar 

olarak karşılarına çıkmakta ve öğrenmeler pekişmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018). Eğitim 

öğretim süreci boyunca fen bilimlerinin biyoloji disiplini ağırlıklı konularında öğrencilerin çeşitli 

zorluklar ile karşılaştıkları bilinmektedir (Gülen ve Ayaz, 2019). Kavram yanılgıları, Latince 

kavramların öğrenimi veya şekil üzerinde kavram eşleştirmeleri konularında zorluklar çekilebildiği 

bilinmektedir (Demirkuş, 2019; Demirkuş ve Öner, 2019). Söz konusu bu durumlardan dolayı bu 

araştırmada beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları tanıma ve bu organları şekil üzerinde 

gösterebilme durumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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Araştırmanın amacı 

Bu araştırmada temel amaç ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları tanıma 

durumlarının belirlenmesidir. Bu kapsamda aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır: 

1. Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organlar bilgisi ne düzeydedir?  

2. Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları şekil üzerinde gösterebilme düzeyleri 

nedir? 

3. Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin organlar bilgisi ile organları şekil üzerinde gösterebilme bilgisi 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Geçmişte ya da halen devam 

eden bir durumu olduğu şekliyle betimleyen, konu olan birey ya da nesne, kendi koşulları içinde 

tanımlayan yöntemdir (Çepni, 2010; Karasar, 2012). Araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme araçları 

ile bir grup beşinci sınıf öğrencinin vücudumuzdaki organ bilgisi belirlenmiştir. 

 

Örneklem  

Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde araştırmacı, seçilen durumlar 

bağlamında doğa ve toplum olaylarını ya da olgularını anlamaya ve bunlar arasındaki ilişkileri 

keşfetmeye ve açıklamaya çalışır (Büyüköztürk, 2009; Büyüköztürk ve diğ., 2013).Nitekim araştırma 

2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Doğu Anadolu Bölgesindeki bir devlet okulunda 5. sınıf 

öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya gönüllülük ilkesine bağlı olarak toplamda 62 öğrenci katılmıştır. 

 

Veri toplama araçları 

Verilerin toplanması amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen bulmaca ve şekil-kavram 

tamamlama formları kullanılmıştır. Bulmaca formu EclipseCrossword programı kullanılarak 

hazırlanmıştır. Bu formda vücudumuzdaki temel organların görevlerinden yola çıkarak bulunması 

beklenen 12 kavram sorgulanmaktadır. Şekil-kavram tamamlama formunda ise vücudumuza ait bir şekil 

verilmiş ve şekil üzerinde 12 organ işaretlenmiştir. Bu organların 5 tanesinin isimleri yazılmışken 7 

tanesinin isimlerinin yazılması istenmiştir. 

 

VERİLERİN ANALİZİ 

Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının verileri Microsoft Excel programının yardımıyla analiz 

edilmiştir. Analizde frekans ve yüzde değerleri gibi teknikler kullanılmıştır.  

Bulmaca formunda her bir doğru kavram için 1 puan verilmiştir. Toplamda 13 puan alınan bu form 

notları yüzlük not sistemine çevrilmiştir. Şekil-kavram tamamlama formunda da benzer şekilde her bir 

doğru kavram yazımında 1 puan verilmiştir. Toplamda 7 puan alınan bu form notları yüzlük sisteme 
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çevrilmiştir. Ayrıca elde edilen notlar hakkında yorum yapılabilmesi için Tablo 1’de belirlenen 

yorumlama değer aralığı kullanılmıştır. 

  

Tablo1. Puanların yorumlama değer aralığı 

Sıra Değer Resim için değer aralığı (%) 

1 Çok kötü 00.01 - 20 

2 Kötü 20.01 -  40 

3 Orta 40.01 -  60 

4 İyi 60.01 -  80 

5 Çok iyi 80.01 -  100 

Tablo 1’de görüldüğü gibi elde edilen puanların yorumlanabilmesi için bir değer aralığı belirlenmiştir. 

Daha hassas bir yorumda bulunabilmek için 100 puan beş eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre çok kötü 

(00.01-20), kötü (20.01-40), orta (40.01-60), iyi (60.01-80), çok iyi (80.01-100) gibi değerler 

bulunmaktadır.  

 

Güvenirlik ve Geçerlilik 

Araştırmada güvenirlik çalışmaları kapsamında örneklem grubun durumu ayrıntılı belirtilmiş, 

kavramsal çerçeve ile veri toplamı ve analizi sunulmuştur. Katılımcıların isimleri kodlanarak not ile 

değerlendirilmiştir. İki farklı puanlayıcı tarafından ortak puanlama yapılmıştır. Puanlamalar görüş 

birliği ile alınmıştır. Her iki veri toplama aracıda konu kavramlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Yapı, görünüş gibi geçerlilik değerleri de uzman görüşü alınarak sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013).  

 

 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular araştırma problemleri kapsamında sırasıyla aşağıda 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Ölçme araçlarından elde edilen puan ortalamaları ve yüzdelik değerlerine göre 

yorumlanması 

Ölçme araçları Ortalama Yüzde (%) Yorum 

Bulmaca formu (12 kavram) 10.50 87.50 Çok İyi 

Şekil-Kavram formu (7 kavram) 3.29 47.00 Orta 

Tablo 2’de görüldüğü gibi bulmaca formunda organlar ile ilgili sorgulanan 12 kavramın 

öğrenciler tarafından belirlenmesinin not ortalaması yüzlük sistemde 87.50 olduğu 

görülmektedir. Bu ortalama “çok iyi” olarak yorumlanmaktadır. Aynı tablo da öğrencilerin 

verilen şekil üzerinden kavramları eşleştirebilme durumları incelendiğinde ortalamanın yüzlük 

sistemde 47.00 olduğu görülmektedir. Bu ortalama “orta” düzeyde bir başarının olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 3. Ölçme araçlarından elde edilen puanlar arasındaki anlamlılık düzeyi Bağımsız 

örneklem T-Testi 

Ölçme araçları Ortalama 
Standart 

sapma 
df t p 

Bulmaca formu  

(N:62) 
87.50 15.22 

122 11.348 0.000 
Sekil-Kavram formu 

(N:62) 
47.00 23.62 

Tablo 3’te bulmaca formu not ortalaması ile şekil-kavram formunun not ortalaması arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Buna göre “p” değerinin 0.000 çıkması not ortalamaları arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu ilişkinin anlamı öğrencilerin bulmaca formu ile elde 

ettikleri notların şekil-kavram formundan elde ettikleri notlardan daha iyi olduğunu göstermektedir. 

Başka bir değişle öğrencilerin kavram bilgisini sorgulayan bulmaca formunda çok iyi olduğunu fakat 

bu organların şekil üzerinde gösterilmesinde orta düzeyde bir başarı gösterdiklerini göstermektedir. 
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TARTIŞMA  

Öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavram bilgisinin çok iyi düzeyde olduğu 

söylenebilir. Yurdatapan (2011) araştırmasında fen bilimleri ders kitaplarında biyoloji konularının 

çağın standartlarında hazırlandığını belirlemiştir. Fen bilimlerdeki bilgilerin bu düzeyde öğrenciye 

aktarılmasında öğrenci, öğretmen etkenlerinin yanı sıra kitap etkeninin de etkili olabileceği söylenebilir. 

Ayrıca Avci (2018) ile Güçlüer (2012) deneysel çalışmalarında öğrencilerin vücudumuzdaki sistemler 

ve organlar konusunda başarı ettiklerini tespit etmiştir. Bu çalışmaların dışında İnel, Evrekli ve Balım 

(2010) çalışmalarında vücudumuz ile ilgili etkinliklerin öğrencilerin ilgilerini artırdığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavramları verilen şekil üzerinde göstermesi 

konusunda orta düzeyde bir başarı gösterdikleri belirlenmiştir. Oysaki öğrencilerin sürekli 

karşılaşacakları bu kavramların şekil üzerinde gösterme bakımında oldukça başarılı olması 

gerekmektedir (Uden ve Beaumont, 2005). Fakat sonuçlar gösteriyor ki öğrencilerin yaptıkları 

eşleştirmelerin yarısının yanlış olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar üzerinde fen bilimleri 

kitaplarında şekilsel olarak verilen kitaplarında etkili olabildiği düşünülebilir. Nitekim Çeken (2011) 

çalışmasında fen bilimleri ders kitaplarında bazı organların şekilsel bakımından eksik bilgi içerdiği 

belirlenmiştir. Özellikle kalp ve akciğer ile ilgili şekillerde bazı anatomik çizim hatalarının olduğunu 

tespit etmiştir. Ayrıca bu tarz hataların kavram yanılgılarından kaynaklanabileceği de belirlenmiştir 

(Güngör ve Özgür, 2009). Nitekim Bulmaca formu not ortalaması ile şekil-kavram formunun not 

ortalaması arasındaki ilişkiye bakıldığında, öğrencilerin organlara yönelik bilgilerini şekil üzerinde 

gösteremedikleri söylenebilir. Başka bir deyişle öğrencilerin mevcut bilgilerini uygulamaya yönelik 

kullanamadıkları belirlenmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavram bilgisinin çok iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Genel bir başarı olarak görülen bu sonuçta öğrencilerin bulmaca formu yardımı ile 

vücudumuzdaki organlara yönelik büyük bir çoğunlukla doğru bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. 

Söz konusu başarının kalıcı düzeyde olması için tekrarların yapılması önerilmektedir. 

Öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavramları verilen şekil üzerinde göstermesi 

konusunda orta düzeyde bir başarı gösterdikleri tespit edilmiştir. Burada öğrencilerin yaptıkları 

eşleştirmelerin neredeyse yarısının yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğrencinin kavram hakkında bilgi 

sahibi olması fakat onu şekil üzerinde gösterememesi manidardır. Bu durumda öğrencilerin 

vücudumuzdaki organlara yönelik bilgileri ezber yolu ile ya da organın vücuttaki yerinden bağımsız bir 

şekilde öğrendiği varsayılabilir. Aslında öğretimsel hedefin “öğrencilerin vücudumuzdaki organları 

tanıması, yerini bilmesi ve işlevi hakkında bilgi sahibi olması” gerektiği yönündedir. Bu durumda 

vücudumuzdaki organların görselleştirilip model üzerinde öğrenilmesi önerilmektedir. 

Öğrencilerin organlara yönelik sahip oldukları bilgileri kullanamadıkları tespit edilmiştir. Nitekim 

öğrencilerin sahip oldukları organ bilgisini kullanabilecekleri veya gösterebilecekleri bir insan vücudu 

şekli verildiğinde şekil üzerinde yeterli düzeyde başarı elde edemedikleri, yaptıkları yanlış eşleştirmeler 

ile belirlenmiştir. Söz konusu durumlarda başarı oranının artması için organ bilgisinin model 

kullanarak, görsel işitsel materyaller veya sanal ders materyalleri kullanarak verilmesi gerekmektedir. 
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Öz 

Filmler her türlü mesaj veya bilgiyi aktarmak için çok etkin kullanılan araçlar haline gelmiştir. Özellikle 

eğitimsel değer taşıyan filmler öğrenme ortamlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Özellikle 

ulaşılması zor olan ve direkt elde edilemeyen kavramların eğitiminde rahatlıkla kullanılmaktadır. Uzay 

ve ötesi ile ilgili çekilen belgesel filmler uzay, yıldızlar, gezegenler ve daha birçok kavramının 

öğretiminde görsel ve işitsel rol oynamaktadırlar. Vahşi veya doğal ortamdaki bir canlının yaşam ortamı, 

yaşam süreci, doğumu, büyümesi, olumu, beslenmesi gibi durumların öğrenilmesinde görsellik ve işitsel 

durumun aynı anda verilmesinin öğrenme için önemi asla göz ardı edilemez. Bu araştırmanın temel 

amacı filmle öğrenme ve öğretme yönteminin aşamaları ve uygulama örneği sunmaktır. Bu amaç 

kapsamında;  (1) Filmle öğrenme ve öğretme yöntemi nedir? ve (2) Bir filmin filmle öğrenme ve 

öğretme yöntemine göre hazırlanması ve sunulması nasıldır? sorularının cevapları aranmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma ilkelerine uygun olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmada 

yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi biyoloji eğitimi bölümü film arşivinden 1000’e yakın belgesel 

ve bilimsel film kullanılmıştır. Filmler materyal hazırlama ilkeleri ve kavramların eğitimsel önemine 

göre izlenmiştir. Gerekli sanal bilgisayar programları kullanılarak hazırlanmıştır. Filmler birden fazla 

şekilde izlenmiştir. Filmin özeti çıkartılmıştır. Film içerisinde eğitimsel önemi olan kavramlar iki 

akademisyen tarafından belirlenmiştir. Sanal programlar kullanılarak filmin web sayfası, özet ve 

kavramlarına ait linkler atılmıştır. Ayrıca kavramların web sayfaları ve kavram ağı hazırlanmıştır. 

Öğrenen birey film ve ilgili kavramlarına ayrıca filme yönelik sorulan soruların cevaplarına tek adres 

üzerinden ulaşabilmektedir. Araştırmanın sonucunda sanal bilgisayar programları kullanarak filmle 

öğrenme ve öğretme yönteminin kullanışlığı ve gerekliliği belirlenmiştir. Bu gereklilik konusunda 

literatürde çalışmalar mevcut olup örneklik teşkil etmesi açısında sanal bilgisayar programların 

kullanımlarına yer verilmiştir. Sonuçlarla orantılı önermelerde bulunmuştur.  

Anahtar kavramlar:  Filmler, Filmle öğrenme öğretme yöntemi, Sanal araçlar. 

 

                                                           
1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE 
2 Sorumlu yazar, Dr., Muş Alparslan Üniversitesi, TÜRKİYE 

 



 

  
308 

Abstract 

Filmshave become very effective tools for transmitting all kinds of messages or information. Especially 

educational films can be used in learning environments easily. It is easily used in education of concepts 

which are difficult to reach and cannot be obtained directly. Documentary films about space and beyond 

play a visual and auditory role in teaching the concepts of space, stars, planets and many more. The 

importance of giving visual and auditory status at the same time can never be ignored in learning the 

situations such as living environment, life process, birth, growth, death, nutrition of a living creature in 

wild or natural environment. The main purpose of this research is to present the stages of film learning 

and teaching method and application examples. For this purpose; (1) What is the method of film learning 

and teaching? and (2) How is a film prepared and presented according to the method of teaching and 

learning with film? were searched for answers. In the study, document analysis was conducted in 

accordance with the qualitative research principles. Nearly 1000 documentaries and scientific films from 

the film archive of the faculty of education of the Yüzüncü Yıl university were used in the research. The 

films were watched according to the material preparation principles and the educational importance of 

the concepts. The material prepared using the necessary virtual computer programs. As a result of the 

research, the usefulness and necessity of teaching and learning by using virtual computer programs were 

determined. There are studies in the literature about this requirement and the use of virtual computer 

programs is given as an example. Suggestions were made in proportion to the results. 

Keywords: Films, Teaching-learning film method, Virtual tools. 

 

 

 

 

 

GİRİŞ  

 

İnsanoğlu ilk zamanlarından beri belli bir merak ve anlama güdüsü ile arayış içerisinde bulunmaktadır. 

Öğrenme arayışı olarak bilinen bu süreç eski zamanlarda olduğu gibi çeşitli şekillerde 

gerçekleşmektedir. Deneme yanılma, gözlemleyerek, dinleyerek, dokunarak veya izleyerek 

gerçekleşmektedir (Demirkuş, 2019; Kurnaz, 2019). Burada önemli olan öğrenmenin gerçekleşmesidir. 

Nitekim bazı kavram ve bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Afrika’daki bir aslanın günlük yaşamı, 

okyanus dibindeki bir yunusun hayatı, yılanların iz sürmesi gibi örneklemler artırılabilir. Öğrenen birey 

amaçladığı öğrenme gerçekleşmediğinde huzursuzluk, başarısızlık ve değersizlik gibi duygulara 

kapılmaktadır (Kaya ve Akçin, 2015; Gülen, 2010). Öğrenen bireyin öğrenme konusundaki başarısının 

artması ve olumsuz duygulardan uzak kalması amacı ile bireylerin öğrenme yollarını kolaylaştırmak 

gerekmektedir. Yani bireyin bilgiye, kavrama ya da sürece erişim yollarını artırmak ve örneklendirmek 

gerekmektedir (Demirkuş ve Öner, 2019).    

Yapılan bilimsel çalışmalarda öğrenen bireylerin farklılıklar yaşadığı bilinmektedir (Güleç, Çelik ve 

Demirhan, 2013). Öğrenme sürecinde veya öğrenmeye ulaşmada çeşitli farklılıklar ya da zamansal 

değişimler yaşadıkları tespit edilmiştir. Görme, duyma, dokunma, koklama, tatma gibi temel organlar 

ile yapılan öğrenmelerin bazılarının diğerlerine oranla daha kalıcı öğrenmeler olduğu bilinmektedir 

(Gündoğan, 2003). Bireyin bu öğrenme yollarından bazılarında daha aktif olduğu da 

bilinmektedir(Gülen, 2010). Birey öğrenmede çeşitli yolları tercih etmektedir. Bu yollardan en önemli 

olanlarından biride görsel ve işitsel öğrenme yollarıdır. Birey hem görerek hem işiterek bilgiyi 
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almaktadır. Bu yüzden bu yolla gerçekleşen öğrenmenin kalıcılık oranı diğer yollara göre daha 

yüksektir. Günümüzde görsel ve işitsel öğrenmeler için çeşitli sanal yöntemler gelişmiştir (Gülen ve 

Demirkuş, 2018). Bu yöntemlerden biride filmle öğrenme ve öğretmen yöntemidir (Demirkuş, 2019).  

Filmler her türlü mesaj veya bilgiyi aktarmak için çok etkin kullanılan araçlar haline gelmiştir. Özellikle 

eğitimsel değer taşıyan filmler öğrenme ortamlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Özellikle 

ulaşılması zor olan ve direkt elde edilemeyen kavramların eğitiminde rahatlıkla kullanılmaktadır. Uzay 

ve ötesi ile ilgili çekilen belgesel filmler uzay, yıldızlar, gezegenler ve daha birçok kavramının 

öğretiminde görsel ve işitsel rol oynamaktadırlar. Vahşi veya doğal ortamdaki bir canlının yaşam ortamı, 

yaşam süreci, doğumu, büyümesi, olumu, beslenmesi gibi durumların öğrenilmesinde görsellik ve işitsel 

durumun aynı anda verilmesinin öğrenme için önemi asla göz ardı edilemez. Filmle öğrenme ve 

öğretmen yönteminde dikkat edilecek hususlar çalışmanın materyal ve yöntem bölümünde ele 

alınmıştır. 

Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın temel amacı filmle öğrenme ve öğretme yönteminin aşamaları ve uygulama örneği 

sunmaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır. 

1. Filmle öğrenme ve öğretme yöntemi nedir? 

2. Bir filmin filmle öğrenme ve öğretme yöntemine göre hazırlanması ve sunulması nasıldır?  

 

YÖNTEM 

Bu araştırma da nitel araştırma ilkelerine uygun olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman 

incelemesi; herhangi bir konudaki belge, film gibi dokümanların detaylı bir şekilde analiz edilmesidir 

(Merriam, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi 

biyoloji eğitimi bölümünde Prof. Dr. Nasip Demirkuş’un arşivindeki 1000’e yakın belgesel ve bilimsel 

film kullanılmıştır. Bu filmlerin tamamı araştırma kapsamında farklı zamanlarda incelenmiştir. Filmler 

filmle öğrenme ve öğretme yöntemine uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu filmlerden örnek 

sunumlar araştırmanın materyal bölümünde sunulmuştur. 

 

MATERYAL  

Eğitim ortamında film izlerken zaman kaybının önlenmesi için özeti ve ayrıntılarını belirleyen 

bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.Ya da gösterimdeki bir filme bir kişinin gereksinimi olup 

olmadığının önceden bilinmesi gerekmektedir. Bu açıdan her filme ait kısa, ayrıntılı özetler gerekirse 

ayrıntılarında yanıtlanan soru veya sorunların önceden verilmesi çok büyük önem taşır. Televizyonda, 

sinemada veya sanal ortamda 1, 2 veya 3 saatlik zamanın harcanması o filme ilginin ve ihtiyaçların olup 

olmadığını yeterli seviyede bilgilendirme ile bilinmesi gerekmektedir. 

Filmlerin özetleri çıkartılıp, izleyenin zihnini uyarıcı ve harekete geçirici beyin fırtınası soruları 

hazırlanır.İzleyenin filmde mutlak kavraması ve dikkat etmesi gereken hususlar; bilgi, kavram, olay, 

süreç ve olguları pekiştirmeye yönelik özel sorular ve linkler filme ilave edilir.Bu açıdan soruların ve 

yanıtların açık ve net olarak örtüşmesi gerekir. Yani soru ve yanıtlar ‘algıda değişmezlik’ ilkesine uygun 

hazırlanması gerekmektedir.Kullanacağımız kavram veya kelimeler öylesine berrak ve net olmalı ki 
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konuyla veya soruyla hiçbir ilgisi olmayan başka kavram veya olguları zihne getirmemeli hatta 

çağrıştırmamalıdır.  

Afrika Serengiti’de Besinsel Biyolojik Döngüler adlı film üzerinden hazırlanan sorulara verilecek 

örnekler aşağıda verilmiştir (Demirkuş, 2019). 

1) Aslanların avlanma alanı ne tür özelliklere sahiptir? 1., 2., 3. ve 4. sınıflar için. 

2) Aslanların sosyal alanı ve avlanma stratejileri hangi kurallarla özetlenebilir? 3., 4. ve 5. sınıflar için. 

3) Avlanma alanı ile sosyal alan arasında ne gibi farklar vardır? 4.ve 5. sınıflar için. 

4) Dev sürünün insanlarla temasında insanlara düşen ne gibi sorumluluklar vardır? 5. ve 6. sınıflar için. 

5) Sizce ‘Göç döngüsünün tamamlanması’ insanlara ne gibi yararlar sunabilir? 7. ve üst sınıflar için. 

 

Yukarıda belirlenen sorular öğrenen üzerinde zihinsel bir arayış içerisinde cevapları bulmak üzere belli 

bir dikkat ve motivasyon sağlamaktadır. Bu soruların sonunda filmin kaçıncı dakikasında ya da 

dakikalarında aranan cevapların olduğu önceden hazırlanabilir. 

Filmin erişime açılması için web sayfası düzenlenir. Filmin yazımsal tam metni, özeti ile videosu 

internete konur ve sorulan soruların yanıtlarına link atılır. Ayrıca her soru için kısa yanıtlar içeren 

video/videolar hazırlanabilmektedir. 

Yukarıdaki aşamalardan sonra öğrenenin film ile baş başa kalarak öğrenme sağlaması beklenir. Burada 

amaç öğrenenin kendi mücadelesi gayreti ile hedeflenen sorulara cevap bulması beklenir. Nitekim bu 

durum öğrenmenin kalıcılığını artırmaktadır (Taş, Gülen, Öner ve Özyürek, 2015).Bu nedenleöğrenenin 

bu yöntem sayesinde öğrenme vaktini ayarlama yada zamanını neleri bulabilirim düşüncesiyle bir nevi 

planlamış ve tasarlamış olmaktadırlar. 

Bir filmin hazırlanmasında kullanılan sanal araçlar ve görevleri şunlardır;  

1-Seçilen belgesel ve bilimsel film birkaç kez baştan son kadar izlenir. Özeti çıkarılıp, .html dosyası 

halinde web sayfasına hazırlanır. Filimde kavratılmak ve öğretilmek istenen kısımlara ait sorular ve 

tanımlar hazırlanır. Bu soruların ve tanımların cevaplarının film üzerindeki ait olduğu zaman aralıkları 

kaydedilerek belirlenir. Hangi sorunu cevapları hangi zaman aralığında ise yazılır.
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Resim 1. İzlenen filmden görüntü 

2-Video editörü ile (Adobe Premiere Pro, Ulead Media Editör, Windows Movie Maker…Vb.) filmin 

sorulan sorularla ilgili istenilen kısımları kesilir. Filmdeki başlangıç ve bitiş dakikası ve kesilen parçanın 

süresi yazılır. Kesilen film parçasıvideo editörü veya Adobe  Captivate ile, .flv, .HTML 5 videoveya. 

MP4 formatına çevrilir.  

 

Resim 2. Ulead Media Editöründen bir görüntü (kavramların kesilmesi) 
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3-Web editörü ile (Adobe Dreamweaver, Front Page … Vb.) Kesilen her film parçasının yazılı tanımı, 

web editörü ekranına çağrılan film parçasının altına yapıştırılır. Ayrıca,“FilminÖzeti” kısmına 

hazırlanan özet ve sorular sayfasının linki atılır.

  

 

Resim 3. Filmin link atma işlemlerinden bir görüntü 

4- Filmdeki tüm parçalar yukarıdaki şekilde hazırlandıktan sonra, Kavram editörüyle (ConceptDraw 

MINDMAP … Vb.), Her film parçasının kısa başlığına linkler atılır.  Ortada tüm filme, çevrede ise 

kesilen film parçalarını kısa isimlerine link atılır. Hazırlanan bu sanal .pdf uzantılı sistem internet 

ortamına atılır.
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Resim 4. Filmden alınan kavramlardan oluşan kavram ağı örneği  

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/f/srg.pdf,http://www.nadidem.net/f/srg.pdf (Linklerin düzgün 

çalışması için lütfen İnternet Explorer kulanın) 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmanın sonucunda sanal bilgisayar programları kullanarak filmle öğrenme ve öğretme yönteminin 

kullanışlığı ve gerekliliği belirlenmiştir. Bu araştırma bulgularını destekler nitelikte Demirkuş ve 

Gülen(2017) çalışmasında popüler fizik kavramlarını,  Demirkuş, Bozkurt ve Gülen(2017) popüler 

çevre kavramlarını, Demirkuş, Acar ve Gülen(2018) popüler teknoloji kavramlarını ve Demirkuş, Ertaş 

ve Gülen (2018) ise mikrobiyolojik kavramların öğretilmesine yönelik benzer yöntemler kullandıkları 

tespit edilmiştir. Bu çalışmaların dışında Gülen ve Demirkuş (2014a:b) çalışmalarında filmle öğrenme 

ve öğretme yöntemini kullanarak hazırladıkları sanal ders materyalinin öğrenci başarısına olumlu etki 

ettiği tespit edilmiştir. Taş, Gülen, Öner ve Özyürek (2015) çalışmalarında görsel ve işitsel materyalin 

öğrenci başarısına olumlu etki ettiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca Gülen ve Demirkuş (2018) 

çalışmalarında sanal materyal hazırlamada filmle öğretme yönteminde olduğu gibi en çok tercih edilen 

yazı fontu ve puntosu ile yazı ve zemin rengini belirlemişlerdir. Nitekim hazırlanan örneklemlerde bu 

araştırmanın bulgularından faydalanılmıştır. 

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/f/srg.pdf
http://www.nadidem.net/f/srg.pdf
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Matematik Öğretmenlerinin Kavram 

Haritası Durumlarının Mesleki Hizmet 

Süresi ve Görev Yapılan Kademe 

Değişkenlerine Göre İncelenmesi 
 

Investigation of Concept Map Status of Mathematics Teachers According to 

Professional Service Period and Level of Service 

 

 

Muhammet DÖNER1 
 

Tamer KUTLUCA2 
 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the concept map of the mathematics teachers according to the 

variables of sensation, knowledge, skills, belief, desire, awareness and usage status according to the 

level of duty and duration of professional service. In this study, a qualitative research method has been 

used since it is tried to investigate a situation in depth. Special case method was used in the study. The 

study was carried out with 4 primary and secondary mathematics teachers working in Genç district of 

Bingöl. In this research, an interview was conducted with the aim of collecting data. Based on the 

findings obtained from the data collection tool, the concept map sensations and knowledge levels of 

teachers decreased as the professional service time increased, the concept map effectiveness beliefs of 

high school teachers were lower than the secondary school level teachers, and the concept map usage 

beliefs and desires decreased in all subjects. It was found out that the level teachers did not use the 

concept maps. In the study, it was concluded that the teachers' concept mapping skills decreased their 

ability to schematize and propose concepts as professional service time increased, and teachers with 

lower professional service time were more successful in these skills. In addition, it has been concluded 

that mathematics teachers' concept map usage type preferences are very diverse, all of them prefer 

activity paper, and their preference as a measurement-evaluation tool decreases as professional service 

period increases. 

Keywords: Mathematics, Concept map, Level of duty, Professional service period 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin kavram haritası duyum, bilgi, beceri, inanç, istek, 

farkındalık ve kullanım durumlarını görev yapılan kademe ile mesleki hizmet süresi değişkenlerine göre 

incelemektir. Bu çalışmada bir durum derinlemesine incelemeye çalışıldığından nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Bingöl ili Genç ilçesinde görev 

yapan 32 ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmeni arasından amaçlı örneklem seçimiyle seçilen 

4 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada amaçlı örneklem ile veri toplama amacıyla mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracından elde edilen bulgulardan yola çıkarak öğretmenlerin mesleki 

hizmet süresi arttıkça kavram haritası duyumlarının ve bilgi düzeylerinin azaldığı, lise kademesi 

öğretmenlerinin kavram haritası etkililiği inanç düzeylerinin ortaokul kademesi öğretmenlerden düşük 

olduğu, soyut kavram yoğunluğu fazla olan konularda kavram haritası kullanım inanç ve isteklerinin 

düştüğü, tüm kademe öğretmenlerinin kavram haritalarını kullanmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada öğretmenlerin kavram haritası çizme becerilerinde mesleki hizmet süresi arttıkça kavramları 

şematize etme ve önerme kullanma becerilerinin azaldığı, mesleki hizmet süresi düşük öğretmenlerin 

bu becerilerde daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca matematik öğretmenlerinin kavram 

haritası kullanım türü tercihlerinin çok çeşitli olduğu, tümünün etkinlik kâğıdını tercih ettiği, mesleki 

hizmet süresi arttıkça ölçme-değerlendirme aracı olarak tercihlerinin azaldığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, Kavram haritası, Görev yapılan kademe, Mesleki hizmet süresi 

 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Eğitim ve bilimin karşılıklı yarar ve ilişki içerisinde bulunduğu bu yeni dünya düzeninde bilim, insanları 

bilgiyi özümsemeye ve sorgulayıcı yaklaşım ile bilgiler arası bağlantıları keşfederek yeni bilgileri ortaya 

çıkarmaya zorlamaktadır. Bilim insanı, her şeyden ziyade olanı sorgulayan kişidir (Aydoğan, 2008). Var 

olanı sorgulayarak var olmayan, keşfedilmeyi bekleyen yeni bilgileri gün yüzüne çıkarmak tüm 

bireylerin öncelikli ödevidir. 

Einstein’ın bilimin dili olarak tanımladığı matematik günümüzde bireyler ve toplumlar için vazgeçilmez 

bir alan haline gelmiştir (Açıkgül, Macit & Çakan, 2015). Bilim ve teknolojinin çağı olarak nitelendirilen 

günümüzde çözümleyebilme, genelleme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey 

becerilerin gelişmesine katkı sağlayan matematiğin öğrenilmesi zorunluluktur (Aksu, 1991). Geçmiş 

yılların aksine eğitimin amacı artık, sadece bilen değil, öğrenen, eleştirel düşünen, sorgulayan, yenilik 

getiren ve yeniliklere ayak uyduran insanlar yetiştirmektir (Kutluca & Akın, 2013). Öğretmenin 

merkezde ve aktif olduğu öğrencinin ise pasif ve dinleyici konumda olduğu, geçmişte benimsenen 

geleneksel öğretim yöntemi var olan matematik ön yargısını ve bilinmezliğini arttırmaktadır. Israrla 

benimsenen bu yöntem öğrencilere ezbere öğrenme dayatması yapmakta ve öğrenmeyi 

anlamlaştıramayıp özümsemeyen öğrenciler günümüzde matematikten başarısız olmaktadır. Bu durum 

toplumda matematiğe karşı ön yargı oluşmasına neden olmaktadır. Matematik başarısızlığı “matematik 
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dersinin çoğunlukla soyut kavramlardan oluşması” (Demir & Durmaz, 2018), “toplumumuzda 

matematiğe karşı geçmişten gelen bir ön yargının bulunması” (Yenilmez & Dereli, 2009), “kavram 

öğretimlerinin öğrenci zihnine ezberletme yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılması” (Soylu & Aydın, 

2006), “problem çözme becerisi kazandırılmaması” (Özsoy, 2005), “öğretilen kavramların hiyerarşik 

düzen içerisine alınamaması ve kavramlar arası bağlantıların, ilişkilerin oluşturulamaması” (Özdemir, 

Tutak & Aydoğdu, 2017) durumlarından kaynaklanmaktadır.  

Umay (1996) yaptığı çalışmasında Matematiğin soyut olduğunu, özellikle küçük yaşlarda öğretimine 

somut deneyim ve işlemlerden de başlansa, "zihinsel bir sistem" olarak soyut düşünmeye yönelik 

olduğunu ifade etmiştir. Soyut olan matematiğin somutlaştırılması için öğretim sürecinde kolaylaştırıcı, 

görsel araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Grafiksel sunumların bir çeşidi olan kavram haritaları Novak ve 

Gowin (1984) tarafından ortaya atılmıştır. Kavram haritaları, anlamlı ve kolektif öğrenmeyi 

gerçekleştiren önemli bir stratejidir.  

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin kavram haritası duyum, bilgi, beceri, inanç, istek, 

farkındalık ve kullanım durumlarını görev yapılan kademe ile mesleki hizmet süresi değişkenlerine göre 

incelemektir. 

 

2. Kavram Haritası 

Kavram haritaları ilk çıkış yıllarında daha çok konu öğretiminde kullanılacak bir araç olarak 

tasarlanmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda yapılan bazı araştırmalarda “problem çözme becerisini 

geliştirdiğine” (Hay ve Proctor, 2015), “kavram değişimlere etkisine” (Sellmann, Liefländer ve Bogner, 

2015), “kavram yanılgılarının belirlenmesine” (Şen ve Aykutlu, 2008; Tuluk, 2015), “anlama 

düzeylerine etkisine” (Evrekli, İnel ve Balım, 2012), “değerlendirme aracı olarak kullanılmasına” 

(Şahin, 2001; Şen ve Aykutlu, 2008) ve “eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine” (Atay ve 

Karabacak, 2012) yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kavram haritaları başlangıç itibariyle bir öğretim aracı 

olarak kullanılmış olsa da, son yıllarda öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya çıkarmada ölçme–

değerlendirme aracı olarak da özellikle dikkat çekmektedir (Şen ve Aykutlu, 2008). 

Bir öğretmen için kavram haritaları; kendi öğrenmesine motive etmesine, konunun kavramlar ile alakalı 

ön bilgileri elde etmesine, öğrencilerin neyi ne düzeyde bildiklerini daha rahat analiz edebilmesine, konu 

ile alakalı bilgi hazinesini arttırmasına, kavram haritalarını hazırlarken pratik yapma durumlarında 

kolaylık sağlar (Ferry, Herberg & Harper, 1996). 

 

3. Araştırmanın Yaklaşımı 

Bu araştırmada, incelemeye çalışılan durum birden fazla veri toplama yöntemiyle derinlemesine 

araştırıldığından “Nitel Araştırma Yaklaşımı” benimsenmiştir. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Ekiz, 

2009).  
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4.Araştırmanın Modeli 

İncelenen alan yazında HİE ile ilgili farklı konuları kapsayan araştırmalar incelenmiş ve genellikle özel 

durum çalışmasının benimsenmiş olduğu görülmüştür. (Asilsoy, 2007; Çınar, 2011; Metin, 2010; Şenel, 

2008). Araştırmanın sınırlarının geniş olması, problemin derinlemesine incelenmesi ve çalışmanın bir 

eğitim döneminin sadece iki ayı boyunca sürmesi göz önünde bulundurularak süre açısından çok geniş 

bir zamana yayılamamasından dolayı kısa sürede tamamlanabilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden 

özel durum çalışması benimsenmiştir.  

 

5.Çalışma Grubu 

Bazı özel araştırma durumlarında amaçlı örneklem seçimi kaçınılmazdır (Çepni, 2014). Örneklem 

seçiminde nitel araştırma yöntemi benimsemiş araştırmaların amaçlı örneklem seçimini seçmeleri 

araştırmanın uygulanışını daha anlaşılır ve kolay kılacaktır. Bu çalışma Bingöl ili Genç ilçesinde görev 

yapan 20’si ilköğretim matematik, 12’si ortaöğretim matematik olmak üzere toplam 32 matematik 

öğretmeninden amaçlı örneklem ile seçilen 4 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma grubunun seçiminde amaçlı örneklem kullanılmıştır. Amaçlı örneklem “Ortaokul 

kademesinde görevli matematik öğretmenlerinden en düşük ve en yüksek hizmet süresine sahip birer 

öğretmen ile lise kademesinde görevli matematik öğretmenlerinden en düşük ve en yüksek hizmet 

süresine sahip birer öğretmen” koşullarına göre toplam dört öğretmen olacak şekilde belirlenmiştir. 

 

6.BULGULAR 

Araştırma kapsamında amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta öğretmenler tarafından 

cevaplanan veri toplama aracı incelendiğinde aşağıdaki Tablo 1’deki veriler elde edilmektedir. Veriler 

tablolara işlenmiş olup ayrıca öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
320 

 

 

Tablo 1. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formunda Verilen Cevapların Tema Dağılımı 

TEMALAR 

Ortaokul 

Grubunun En 

Düşük Hizmet 

Süreli Öğretmeni 

(Ö16) 

Ortaokul 

Grubunun En 

Yüksek Hizmet 

Süreli Öğretmeni 

(Ö12) 

Lise Grubunun 

En Düşük 

Hizmet Süreli 

Öğretmeni 

(Ö28) 

Lise Grubunun 

En Yüksek 

Hizmet Süreli 

Öğretmeni 

(Ö7) 

HİE öncesi 

Kavram Haritası 

Duyumları 

Evet. 

Üniversitede 

teorik düzeyde 

Evet.  

KPSS eğitim 

bilimleri 

kitaplarında 

Evet. 

Formasyon 

eğitiminde teorik 

düzeyde 

Hayır.  

KPSS’ye 

hazırlanan 

öğrencilerinden 

duyumsama 

Kavram 

Haritasının 

Matematik 

Öğretimine 

Sağladığı Katkı 

Öğrenmeyi 

kolaylaştırması 

Kalıcı öğrenmeyi 

gerçekleştirmesi 

Kavram 

yanılgılarını 

önleme ve eksik 

öğrenmeleri tespit 

etmesi 

Soyut kısmında 

katkısı olmaz ama 

somut kısmında 

zihinde 

canlanmayı sağlar 

Kavram Haritası 

Kullanım 

Durumları  

ve İnançları 

Kullanmadım. 

HİE’den sonra 

kullanmayı 

düşünüyorum. 

Kullanmadım. 

HİE’den sonra 

kesinlikle 

kullanacağım. 

Kullanmadım. 

HİE’den sonra 

kullanacağım. 

Kullanmadım. 

Özellikle 

dokuzuncu 

sınıflarda 

kullanırım. 

Kavram Haritası 

Kullanımın 

Oluşturduğu 

Zorluklar ve  

Sağladığı 

Kolaylıklar 

Kavramların 

tamamını ve 

ilişkileri 

göstermesi 

kolaylığıdır. 

Öğrencilerin 

hoşuna gitmesi 

kolaylık 

sağlayacaktır. 

Eksik ve hatalı 

öğrenmeleri tespit 

etmesi kolaylık, 

konunun başında 

kullanılması 

zorluk 

Sınıf hâkimiyeti 

problemi zorluk, 

öğretmen 

motivasyonu ve 

hazırlığı kolaylık 

Kavram Haritası 

Kullanım 

Amacı/Türü 

Tercihleri 

Etkinlik Kâğıdı 

veya Ölçme-

Değerlendirme 

Testi 

Konu Anlatım 

Föyü veya 

Etkinlik Kâğıdı 

Konu Anlatım 

Föyü, Etkinlik 

Kâğıdı ve Ölçme-

Değerlendirme 

Testi 

Etkinlik Kâğıdı 
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Hazır Kavram 

Haritalarının 

Ulaşılabilirliği 

Yok denecek 

kadar az ve 

benzer, kısıtlı 

dokümanlar 

Birkaç basit görsel 

dışında hiç yok 

Yüzeysel ve 

yetersiz birkaç 

örnek sadece 

Kavram haritası 

mantığıyla 

(önermelerin 

bulunduğu) hiç 

yok 

Kavram 

Haritalarının 

Eğitim Öğretimde 

Kullanım 

Yoğunluğu 

Ölçme araçlarının 

sıradanlıktan 

sıyrılması için 

etkin kullanılmalı 

Öğrenmenin 

kalıcı, sürecin 

rutinin dışına 

çıkarılması için 

etkin kullanılmalı 

Tümdengelim ve 

tümevarım için 

etkin kullanılmalı 

Soyut içeriği az 

olan derslerde 

etkin kullanılmalı 

Kavram 

Haritalarının 

Eğitim Öğretimde 

Daha Yoğun 

Kullanımı İçin 

Öneriler 

Farkındalık, 

uygulamalı 

eğitim, hazır K.H. 

arttırılmalı ve 

HİE’ye bakış açısı 

olumlu olmalı 

Uygulamalı 

eğitim, hazır K.H. 

arttırılmalı ve 

HİE’ye bakış açısı 

ve istek pozitif 

olmalı 

Uygulamalı 

eğitim, 

farkındalık, 

yeterlilik 

arttırılmalı ve 

HİE’ye karşı ilgi, 

alakanın olması 

Lisans eğitimin 

düzenlenmesi, 

MEB seminer 

vermeli, özgün 

içerikli K.H. ürün 

dosyası tutulması 
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Amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda görev 

yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerinin kavram haritası duyumuna etkisinin 

belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme “Kavram haritasını bu HİE öncesinde duydunuz mu? Nerede? 

Ne zaman? Eğitimdeki rolünüz neydi?” sorusu sorulmuştur. Amaçlı örneklemin mülakat verileri Tablo 

2’te sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Kavram Haritası Duyumuna 

Etkisine Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin lise kademesinde mesleki hizmet 

süreleri arttıkça kavram haritası duyumlarının azaldığı ve kavram haritası duyumlarında ortaokul 

kademesinde ise mesleki hizmet süresinin anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür.  Bu veri ile 

öğretmenlerin lise kademesinde lisans mezuniyetinin üzerinden geçen sürelerinin artmasıyla kavram 

haritası duyumlarının azaldığı görülmüştür. 

 

Amaçlı örneklemin mülakatta verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Ö16: “Meslekte henüz yeniyim. Kavram haritasını mezun olmadan önce üniversitede eğitimim 

esnasında özellikle öğretim yöntem ve teknikleri dersinde sıklıkla duymuştum. Teorik düzeyde 

bir duyumdu.” 

Ö12: “Üniversitede gördüm. Daha doğrusu KPSS’ye hazırlanırken eğitim bilimleri kitaplarında 

rastlamıştım. Bu konuda herhangi bir eğitim veya HİE almadım.” 
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Ö28: “Formasyon eğitimi alırken bu şekil uygulamalı olarak değil de teorik olarak aldım. Ayrıca 

KPSS hazırlık sürecinde kitaplardan bir öğrenmem olmuştu. Ancak nasıl hazırlandığı ile ilgili 

herhangi bir eğitim almadım.” 

Ö7: “Hayır. Sadece dershanede çalışırken KPSS’ye hazırlanan öğrencilerimden ufak bir 

duyumsamam oldu diyebiliriz. Bu konuda kendim herhangi bir eğitim vs. almadım.” 

Amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme 

formunda görev yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerinin kavram haritası bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme “Sizce Kavram Haritası nedir? Açıklayınız.” 

sorusu sorulmuştur. Amaçlı örneklemin mülakat verileri Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Kavram Haritası Bilgi Düzeylerine 

Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin kavram haritası bilgi düzeyi 

durumlarında anlamlı bir sonuç oluşmadığı görülmüştür. Ancak ortaokul kademesinde mesleki hizmet 

süresi arttıkça bilgi düzeyinin azaldığı, lise kademesinde ise mesleki hizmet süresi arttıkça bilgi 

düzeyinin arttığı görülmektedir. 
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Amaçlı örneklemin mülakatta verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Ö16: “Belirli bir konudaki kavramların birbirleri ile ilişkisini gösteren şemalar bütününe kavram 

haritası denir.” 

Ö12: “Öğrenmenin daha etkili ve kalıcı olması adına, konunun ayrıntılarının dallandırılarak 

gösterildiği yönteme denir.” 

Ö28: “Kavram Haritası, verilmek istenen konunun sistematik ve düzenli bir şekilde sunulmasıdır. 

Görsel olarak kalıcılığı sağlar.” 

Ö7: “Konuların alt başlıklarını ve bu başlıkların birbirleriyle olan bağlantılarıdır.” 

 

Amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda görev 

yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerinin kavram haritası beceri düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme “Rasyonel sayılar ile ilgili kavramları yazıp bu kavramların 

birbirleriyle ilişkisini görsel olarak gösteriniz.” sorusu sorulmuştur. Amaçlı örneklemin mülakat verileri 

Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Kavram Haritası Beceri 

Düzeylerine Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin kavram haritası beceri düzeylerinin 

mesleki hizmet süresi arttıkça azaldığı, beceri düzeyleri ile görev yapılan kademe arasında anlamlı bir 

farklılık oluşmadığı görülmektedir. Tüm öğretmenlerin kavramları doğru yazma ve bağlantı okları 

kullanma becerisine sap oldukları ancak bütün konuyu kapsayacak nitelikte bir kavram haritası çizme 

becerisine sahip olmadıkları görülmüştür. 

Amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda görev 

yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerinin kavram haritası etkililiği inançlarına etkisinin 

belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme “Kavram haritalarının kullanımının matematik öğretimine 

https://www.teknocard.com/%E2%9C%94-tik-isareti-nasil-yapilir-kopyala-cozum/
https://www.teknocard.com/%E2%9C%94-tik-isareti-nasil-yapilir-kopyala-cozum/
https://www.teknocard.com/%E2%9C%94-tik-isareti-nasil-yapilir-kopyala-cozum/
https://www.teknocard.com/%E2%9C%94-tik-isareti-nasil-yapilir-kopyala-cozum/
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katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.” sorusu sorulmuştur. Amaçlı 

örneklemin mülakat verileri Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Kavram Haritası Etkililiği 

İnançlarına Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin lise kademesinde mesleki hizmet 

süreleri arttıkça kavram haritası etkililiği inançlarının azaldığı ve ortaokul kademesinde ise mesleki 

hizmet süresinin anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Bu veri öğretmenlerin lisans 

mezuniyetinin üzerinden geçen sürelerinin artmasıyla kavram haritası etkililiği inançlarının azaldığı 

görülmüştür. 

 

Amaçlı örneklemin mülakatta verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Ö16: “Kavram haritalarının görsel olarak öğrenciye hitap etmesi, bilgilerin düzenli ve organize 

edilmiş bir şekilde öğrenciye verilmesi özellikle konu ya da ünite sonlarında tekrar amaçlı 

olarak kullanılabilmesi matematik öğretiminde katkı sağlayacaktır. Kavramlar arası 

bağlantıların ve ilişkilerin bu şekilde, gözle görülür bir biçimde ve somut olarak sunulması 

öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.” 

Ö12: “Kesinlikle düşünüyorum. Matematik dersinde konular birbiriyle ilişkili ve çok geniş 

kapsamlıdır. Bu nedenle bütünsel öğrenme zor olmaktadır. HİE sürecinde kendim kavram 

haritası hazırlarken bile zihnimde kullanımının çok fayda sağlayacağını düşündüm ve bu 
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konuda kanaatim olumlu gelişti. Henüz uygulamadan bu görüşe varmış olmam uygulama 

neticesinde daha olumlu sonuçlar oluşturacağını göstermektedir. Bu sayede öğrencilerimde 

öğrenmeler kalıcı hale gelecektir.” 

Ö28: “Öğrencilerim kavram haritası kullanımı ve hazırlanmasını bilmediklerinden derslerimde 

kullanmam kafa karışıklığına sebep olacaktır. Ancak öğrencilerime kavram haritasını 

hazırlamayı ve kullanmayı öğrettikten sonra kullanınca öğrencilerdeki kavram yanılgılarını ve 

eksik öğrenmeleri görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca kavram haritası öğrencilerden alacağımız 

dönütleri daha hızlı bir şekilde toplamamızı sağlar.” 

Ö7: “Konu girişinde zaten öğrencilere tüm konuyu yüzeysel olarak konuda ne göreceğiz şeklinde 

veriyordum. Ancak bunda herhangi bir kavram haritası mantığı yoktu. Bu denli 

derinleştirilmesi veya sitemli hale getirilmesinin matematik öğretimine fayda sağlamayacağını 

düşünüyorum. Matematik dersindense sözel derslerde daha faydalı ve kullanışlı olacağı 

düşüncesindeyim.” 

 

Amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda görev 

yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerinin kavram haritası kullanım durumuna ve 

isteklerine etkisinin belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme “Derslerinizde daha önce kavram haritası 

kullandınız mı? Cevabınız hayır ise nedenini belirtiniz. Ayrıca bu HİE’den sonra derslerinizde kavram 

haritası kullanmayı düşünür müsünüz? Nedenleriyle açıklayınız?” sorusu sorulmuştur. Amaçlı 

örneklemin mülakat verileri Tablo 6 ve Tablo 7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Kavram Haritası Kullanım 

Durumlarına Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin mesleki hizmet süreleri arttıkça 

kavram haritası kullanım durumu ile mesleki hizmet süresi ve görev yapılan kademe değişkenleri 

arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Kavram haritası kullanım durumlarının mesleki hizmet süresi 

ve görev yapılan kademe ile bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. 

Tablo 7. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Kavram Haritası Kullanım 

İsteklerine Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin lise kademesinde mesleki hizmet 

süreleri arttıkça kavram haritası kullanım isteklerinin azaldığı ve ortaokul kademesinde ise mesleki 

hizmet süresinin anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Bu veri öğretmenlerin lisans 

mezuniyetinin üzerinden geçen sürelerinin artmasıyla kavram haritası kullanım isteklerinin azaldığı 

görülmüştür. 

 

Amaçlı örneklemin mülakatta verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Ö16: “Meslekte henüz yeniyim. Kavram haritasını mezun olmadan önce üniversitede eğitimim 

esnasında özellikle öğretim yöntem ve teknikleri dersinde sıklıkla duymuştum. Teorik düzeyde 

bir duyumdu.” 
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Ö12: “Hayır, kullanmadım. Çünkü kavram haritası hazırlama ile ilgili herhangi bir bilgi ve becerim 

yoktu. Basit düzeyde teorik bilgim vardı sadece. Bu seviye ile kavram haritası hazırlamam 

neredeyse imkânsızdı. Ancak bu HİE’den sonra kendimi yetkin hissediyorum. Hazırlayıp 

kullanacağım hatta hazırlamaya başladım bile. Ders işlerken bana çok katkı sağlayacak, çok 

güzel sonuçlar elde edeceğimi düşünüyorum.” 

Ö28: “Evet. Aslında hayır. Kavram haritası değil de çok daha basit şemalar kullanıyordum. Önceden 

hazır olarak aldığım görseller birer kavram haritası değilmiş meğer. Ama HİE’den sonra çok 

daha profesyonel ve düzenli kavram haritaları hazırlayıp kullanacağım.” 

Ö7: “Evet, kullanırım. Önceki soruda belirttiğim nedenden ötürü özellikle dokuzuncu sınıflarda 

kullanırım. Bu yolla öğrencilerin zihninde soyut ifadelerin canlandırılması kolay olacaktır. 

Sayfalarca süren tüm konu içeriği akılda tutulacağına tüm konuyu bir sayfaya çıkarıp 

anlamlandırarak vermem öğrenilen konunun geri çağrılmasını daha da kolaylaştıracaktır.” 

Amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda görev 

yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerinin hazır kavram haritası ulaşılabilirliğine 

etkisinin belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme “Kavram haritalarıyla alakalı yeteri kadar hazır 

dokümana ulaşabiliyor musunuz? Nasıl? Neden?” sorusu sorulmuştur. Amaçlı örneklemin mülakat 

verileri Tablo 8’de sunulmuştur. 

 

Tablo 8. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Hazır Kavram Haritası 

Ulaşılabilirliğine Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin mesleki hizmet süresi ve görev 

yapılan kademe değişkenleri ile hazır kavram haritası ulaşılabilirliği anlamlı bir ilişki görülmemiştir. 

Hazır kavram haritası ulaşılabilirliğinin mesleki hizmet süresi ve görev yapılan kademe ile bir ilişkisinin 

olmadığı görülmüştür. 

Amaçlı örneklemin mülakatta verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Ö16: “Kavram haritalarıyla ilgili detaylı bir araştırma yapma fırsatım olmadı. Ancak yaptığım 

araştırmalarda çoğunlukla aynı kısıtlı dokümanlara ulaşmaktayım. Ayrıca kavram 

haritalarının öğretimde kullanılmasıyla ilgili yapılan tez ve makale çalışmalarını incelediğimde 

bunlar, hazır içerikler sunmayıp daha çok akademik düzeyde kalmaktadırlar.” 

Ö12: “Kavram haritalarına ilgim olmadığından HİE öncesinde herhangi bir araştırma gayretim 

olmadı. Ancak internet arama motorlarında birkaç görsele rastladım. Ama HİE sonrasında 

aslında onların çok basit ve amaca hizmet etmediğini anladım. Çok yüzeysel ve kavram haritası 

mantığı bulunmuyor. HİE sonrasında o hazır kavram haritalarını asla kullanmam.” 

Ö28: “Hayır. Bulduklarımda çok yüzeysel ve detaysız kalıyor. Bir kaçını birleştirince ancak bir 

kavram haritası ortaya çıkabiliyor. Onlar aslında kavram haritası değil de görsel şemalardır. 

Bu durum kavram haritası farkındalığının ve bu konudaki eğitimin yetersiz olmasından 

kaynaklanmaktadır.” 

Ö7: “Hayır. Matematikte pek bulunamıyor. Benim önceden dersin girişinde anlattığım tarzda var 

ama kavram haritası mantığı (önermelerin bulunduğu) yok. Bu durum bu konuda çalışma 

eksikliğinden ve MEB’in yaklaşımından kaynaklanmaktadır. MEB’in yaklaşımı matematik 

kitaplarımızda kavram haritalarının olmamasıyla görülmektedir.” 

 

Amaçlı örneklem ile gerçekleştirilen mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda görev 

yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerinin kavram haritası etkin kullanım inançlarına 

etkisinin belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme “Kavram haritalarının eğitim öğretim sürecinde etkin 

kullanılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.” sorusu sorulmuştur. Amaçlı örneklemin 

mülakat verileri Tablo 9’da sunulmuştur. 
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Tablo 9. Görev Yapılan Kademe ve Mesleki Hizmet Süresinin Kavram Haritası Etkin Kullanım 

İnançlarına Yönelik Bulguların Dağılımı Tablosu 
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Amaçlı örneklemin mülakatta kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplara 

göre oluşturulan tablo incelendiğinde matematik öğretmenlerinin lise kademesinde mesleki hizmet 

süreleri arttıkça kavram haritası etkin kullanım inançlarının azaldığı ve ortaokul kademesinde ise 

mesleki hizmet süresinin anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Bu veri öğretmenlerin lisans 

mezuniyetinin üzerinden geçen sürelerinin artmasıyla kavram haritası etkin kullanım inançlarının 

azaldığı görülmüştür. 

Amaçlı örneklemin mülakatta verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Ö16: Özellikle genel tekrar amaçlı etkinlik kâğıdı olarak ve öğretimin ölçme-değerlendirme 

aşamasında etkin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ölçme değerlendirme araçlarımız 

geleneksel kalmakta ve çok sıradanlaştı bunun biraz farklılaştırılması, tek tip olmaktan 

çıkarılması gerekmektedir. “” 

Ö12: “Hem kendi dersim hem de diğer dersler için daha etkin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. 

Öğrenmenin kalıcı hâle getirilmesi ve rutinin dışına çıkarılarak dikkati toplaması için bu 

gereklilik önem arz etmektedir.” 

Ö28: “Evet. Tümdengelim ve tümevarım için önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Özellikle 

matematik dersinde tümdengelim ve tümevarım iki önemli olgu olduğundan matematikte çok 

daha gereklidir.” 

Ö7: “Soyut içeriği çok barındırmayan derslerin eğitim-öğretiminde etkin kullanılması gerektiğini 

düşünüyorum. Kendi branşım içinde dokuzuncu sınıflarda evet ama diğer sınıflarda gittikçe 

daha şiddetli bir şekilde hayır diyorum.” 
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7.TARTIŞMA ve SONUÇ 

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak matematik öğretmenlerinde kavram haritası duyumlarının görev 

yapılan kademeyle herhangi bir ilişkisinin olmadığı ancak mesleki hizmet süresinin artmasıyla kavram 

haritası duyumunun azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Lisans mezuniyet yılı geriledikçe öğretmenlerin 

kavram haritası duyumlarının azalması, yıllar ilerledikçe lisans eğitimi düzeyinde eğitmenlerde veya 

öğretim programlarında kavram haritası farkındalığının arttığı ancak bu durumun öğretmenlerin kavram 

haritası bilgi ve beceri düzeyine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum ön test anketi 

bulgularında öğretmenlerin duyum düzeyleriyle ön bilgi düzeylerinin tezatlığıyla açıklanabilir. Duyum 

düzeyinin yüksek oluşu ve ön bilgi düzeyinin duyum düzeyinin çok altında olması, duyumun 

gerçekleştiği ancak öğrenimin tamamlanamadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.   

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak matematik öğretmenlerinin kavram haritası etkililiğine olan 

inançlarının lise kademesinde mesleki hizmet süresinin artmasıyla azaldığı sonucuna varılmıştır. Ancak 

bu durum ortaokul kademesinde tespit edilmemiş olup ortaokul kademesinde mesleki hizmet süresinin 

kavram haritası etkililiğine olan inancı etkilemediği sonucuna varılmıştır. Lise kademesinde tespit 

edilen bu durumun, öğretmenin verdiği cevaptan yola çıkarak soyut içeriğin üst sınıflara doğru 

artmasından ve hizmet süresi fazla olan öğretmenlerin okul idaresince üst sınıflarda 

görevlendirilmesinden kaynaklandığı yargısına ulaşılmıştır.  

Ortaokul kademesinde mesleki hizmet süresi değişkenin etkisiz kalması ise ortaokul kademesi 

derslerinin somutluk ve soyutluk derecelerinin birbirine yakın olmasından, her konunun 

somutlaştırılması işleminin yakın zorlukta olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.  

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak öğretmenlerin kavram haritası kullanım durumlarında görev 

yapılan kademe ve mesleki hizmet süresi değişkenlerin etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 

öğretmenlerin bilgi ve beceri düzeylerinin düşük seviyede olması kullanımlarını bütün kademe ve 

mesleki hizmet süresi düzeylerinde olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Ancak öğretmenlerin kavram haritası kullanım isteklerinin lise kademesinde mesleki hizmet süresi 

arttıkça azaldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerle gerçekleştirilen kavram haritası hazırlama 

etkinliklerinde öğretmenlerin konu paylaşımı sırasında soyutluk düzeyi yüksek konuları almaktan 

çekindikleri, hazırlama işlemlerinde ise isteksiz davrandıkları gözlemlenmişti. Bu durum kavramlar 

arası yazılan bağlantı önermelerinin somutlaştırmaya yardımcı olması ihtimalinin zorluğu ile 

matematiksel sembol ve formüllerin fazla olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

Matematiksel sembol ve formüllerin fazla olması bilgisayar destekli kavram haritası hazırlama 

programlarında katılımcıların programların sınırlılıkları olarak ifade ettikleri durumlardır. Bu nedenle 

bilgisayar ortamından kavram haritası hazırlama programlarıyla hazırlanmasının zaman alacak 

olmasından ve zahmetli oluşundan ayrıca elle çizim seçeneğinin katılımcılar tarafından tercih 

edilmemesinden dolayı katılımcıların bu tarz soyut konularda kavram haritası hazırlama isteklerinde 

düşüşe sebep olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Belirtilen bu isteksizliğe ortaokul kademesinde 

rastlanmayışı ise önceki başlıkta açıklanmıştır.  

Elde edilen bulgular yardımıyla öğretmenlerin derslerinde kullanmak için hazır kavram haritası 

örneklerine ulaşabilirliklerinin mesleki hizmet süresi ve görev yapılan kademe değişkenleriyle 

ilişkisinin olmadığı, tüm kademe ve hizmet süresi gruplarının bu hazır içeriklere ulaşamadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Öğretmenlerin HİE süresinde yaptıkları internet araştırmalarında hazır kavram haritası 
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örneklerine çok nadir olarak ulaştıkları ve ulaşılan bu örneklerin kavram haritası mantığı taşımadığı, 

yüzeysel oldukları, basit birer görsel olmaktan başka bir anlam taşımadığı kanısına varılmıştır. Bu 

durum arama motorlarının ülkemiz geneli verilerinde çok çeşitli ve kaliteli kavram haritalarını 

barındırmamasında kaynaklanmaktadır. Arama motorlarının çalışma prensiplerinin bireylerin web 

ortamına yükledikleri içerikleri göstermek olduğu gerçeğinden yola çıkarak kavram haritası konusunda 

ulusal farkındalık eksikliğinin olduğu veya kavram haritası hazırlama konusunda yetkinlik düzeylerinin 

düşük kalmasıyla açıklanabilir.  

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak lise kademesinde mesleki hizmet süreleri arttıkça kavram haritası 

etkin kullanım inançlarının azaldığı ve ortaokul kademesinde ise mesleki hizmet süresinin kavram 

haritası etkin kullanım inancında anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Soyut yoğunluk 

düzeyinin daha fazla olduğu lise kademesinde henüz öğretmenlik kariyerlerinin başlarında bulunan 

öğretmenin daha etkin kullanılması gerektiği yönünde fikir belirtmesi öğretmenin kavram haritasından 

beklediği sonucun matematik öğretimine sunacağı katkıdan kaynaklanmaktadır. Ancak mesleki hizmet 

süresi fazla olan öğretmen ise kavram haritasının gerçekleştireceği sonuçlardan ziyade matematiğin var 

olan soyutluk durumundan sıyrılamadığı tercihinde önceliği matematiği soyut yoğunluğunu 

önceliklendirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum öğretmenin mesleki hizmet geçmişinde öğrenme 

öğretmen ortamında kazandığı tecrübe ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Aynı öğretmen lise 

kademesinin soyut matematik yoğunluğu en az olan dokuzuncu sınıf kademesinde kullanabileceğini 

belirtmesi varılan sonucu destekler niteliktedir.  
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin 

İncelenmesi 
 

 

 

Investigation of Lifelong Learning Tendencies of Vocational School Students  

 

Aysel ARSLAN1 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve veriler 

seçkisiz kolay örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 2018-

2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan üç farklı 

MYO’da eğitim görmekte olan 340 kız, 332 erkek olmak üzere toplamda 672 öğrenci oluşturmaktadır. 

Verilerin elde edilmesi amacıyla Diker Coşkun’un (2009) geliştirdiği dört faktör ve 27 maddeden 

oluşan “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” (YBÖEÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği 

.91, bu çalışmada ise .94 olarak belirlenmiştir. Araştırmada aritmetik ortalama, yüzde, normallik 

değerleri karşılandığı için bağımsız gruplar T-testi, ANOVA ve TUKEY analiz teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularında; öğrencilerin yaşam boyu eğilimlerinin orta düzeyde (59.57) olduğu; öğretim 

türü, ikamet yeri, baba eğitim düzeyi, mezun olunan lise türü ve eğitim gördükleri meslek yüksekokulu 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık (p<.05) gösterdiği, cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum, anne 

eğitim düzeyi değişkenleri açısından göstermediği (p>.05) belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, eğitim, meslek yüksekokulu, öğrenci 

 

 

Abstract 

The aim of this study; The aim of this course is to examine lifelong learning tendencies of Vocational 

School students in terms of various variables. In this research, descriptive scanning model was used and 

the data were obtained by using random sampling method. The sample group of the study consists of 

672 students (340 girls and 332 boys) studying at three different Vocational Schools within Sivas 

                                                           
1 Öğr. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, TÜRKİYE 
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Cumhuriyet University in the spring term of 2018-2019 academic year. In order to obtain the data 

“Lifelong Learning Tendency Scale” consisting of four factors and 27 items developed by Diker Coşkun 

(2009), was used. Total reliability of the scale was .91 and .94 in this study. Since the arithmetic mean, 

percentage and normality values were met, independent group T-test, ANOVA and TUKEY analysis 

techniques were used. In the research findings; students' lifelong tendencies were moderate (59.57); 

There were significant differences (p <.05) according to the type of education, place of residence, father 

education level, type of high school graduated and vocational high school they studied, but not in terms 

of gender, class level, economic status and mother education level (p> .05). 

Keywords: Lifelong learning, education, vocational school, student 

 

 

1.GİRİŞ 

Yaşam boyu öğrenme kavramı 1960’lı yıllarda ortaya çıkan “Yinelenen Öğrenme” kavramının bir ileri 

aşaması olarak kabul edilmektedir. Yinelenen öğrenmede bireyin farklılaşan dünyada ihtiyaç duyduğu 

eğitim yine kurum çatısı altında verilirken yaşam boyu öğrenmede birey eğitimine okul dışında da 

devam etmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin hümanistik felsefe ile bağlantılı olduğu ifade edilmektedir 

(Gustavsson, 1997). Wain (2000) bu bağlantıyı ifade etmek için yaşam boyu öğrenmeyi “Yeni 

Hümanizm” olarak adlandırmaktadır.  

Yaşam boyu öğrenme kavramının özellikle yetişkin eğitiminde öne çıkmasında; okulda verilen eğitim 

maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra bireyin ve onun konforunun hayatın pek çok alanında olduğu 

gibi eğitimde de merkeze alınmasının (Akkuş, 2008: 3), okulların toplumdaki rollerinin değişmesinin, 

devletin eğitimdeki rolünün azaltılmasına yönelik çabalarının da önemi bulunmaktadır (DPT, 2000). 

Yaşam boyu öğrenme kavramının öne çıkmasında UNESCO tarafından 1970’te yayınlanan “Learning 

to Be” olarak adlandırılan belgenin önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir (Güleç, Çelik, & 

Demirhan, 2012: 35). Bu belgede; eğitime yönelik faaliyetlerin okul yaşı olarak kabul edilen sınırların 

dışına alınması, yaşam kalitesinin artmasında eğitimin sağladığı yararlara yönelik farkındalığın 

artırılması, günlük hayatta karşılaşılan ihtiyaçlarla bağlantılı eğitim alanlarının dikkate alınması, 

eğitime yönelik alınan kararlarda toplumsal katılımın desteklenmesi, eğitime yönelik planlama, 

yönetim ve uygulamalarda açık görüşlü olunmasının sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır (Murphy, 

1999; Tight, 2002). 

Günümüz dünyasında okulda verilen eğitimin yaşanan hızlı değişim ve gelişim karşısında yetersiz 

olması, öğrenen toplum kavramına dikkat çekmektedir. Öğrenen toplum kavramı; genel eğitimin üst 

düzeyde olduğu, bireylere uygun iş ve meslek eğitimlerinin verildiği ve gerektiğinde bireylerin ihtiyaç 

duydukları her türlü eğitime yaşam boyu devam edebildikleri bir yapıyı ifade etmektedir. Öğrenen 

toplumlarda her bireyin üst düzeyde eğitim alması şart olmayıp her kademede çalışanların kendi 

alanlarıyla ilgili yenilikleri takip edebilmeleri, öğrenmeye yönelik olanaklara kolaylıkla ulaşabilmeleri, 

öğrenmeye istekli olarak kendi öğrenme sorumluluklarını alması gerekmektedir (Tight, 2002). Bu 

bağlamda yaşam boyu öğrenme ile bireyin kendi öğrenmesini denetlediği öz denetimli öğrenmenin 

birbiriyle yakından ilişki içinde olduğu belirtilmektedir (Candy, 1991). Birey, öz denetimli öğrenme 
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sayesinde hayatları boyunca öğrenmelerini kontrol altına alarak gerek duyduğu eğitimi bilinçli olarak 

sürdürebilme yeti ve yeterlikleri kazanmaktadır (Hart, 2006). 

Yaşam boyu öğrenme; “Tümleşik, Bütünsel” olarak ifade edilen bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bu 

yapı, her kurumda farklı olarak algılanabilecek şartları bir eğitim sistemi bünyesinde anlamlı bir bütün 

olarak birleştirmektedir. Bu sistemde standartlaştırılmış gelişim dosyaları ve öğrenme kayıtlarının 

akreditasyonlarının ve sertifikalarının belirlenmesi gerekmektedir (Friessen & Anderson, 2004). Yaşam 

boyu öğrenme; bireyin potansiyelini üst düzeyde kullanmasına olanak sağlayarak sürekli kendini 

geliştirmesini desteklemektedir. Yaşam boyu öğrenme bireyin ortaya çıkan yeni durumlara uyum 

sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda birey hem özel hem iş hem de toplumsal hayatında daha 

esnek davranabilmektedir (Otala, 1997). Ayrıca yaşam boyu öğrenme bireylerin kişisel gelişimlerini de 

desteklemektedir (Koç, 2007).  

Bireylerin hem şu anki hayatında hem de gelecekte kendisi için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrenme 

ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar tüm bireyler için farklı alanlarda ve düzeylerde olmaktadır. 

Bireyin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri edinmesini sağlamak eğitim kurumlarının, işverenlerin, 

devletin, toplumsal grupların ortak sorumluluğu altındadır (Otala, 1997). Ancak bireyin yaşam boyu 

öğrenmenin gerekliliğine ve önemine yönelik olarak kendisinin de farkındalığının ve istekliliğinin 

olması gerekmektedir (Tight, 2002). Üniversiteler bireylerin örgün eğitim aldığı kurumlar arasında son 

basamakta bulunmakta ve bireyler bundan sonraki eğitimlerini kendi istek ve çabalarıyla 

sürdürmektedir. Bu bağlamda MYO öğrencilerinin eğitim gördükleri mesleklerle ilgili gelişmeleri 

yakından takip etmeleri, yaşanan değişim ve gelişmelere uyum sağlamalarını kolaylaştıracak eğitimleri 

farkında olarak almaları gerekmektedir. Yapılan bu araştırmada da MYO öğrencilerinin yaşam boyu 

öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda aşağıda yer 

alan soruların yanıtı aranmıştır:  

a) MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemeye yönelik uygulanan ölçekten 

aldıkları puan ortalamaları ne düzeydedir? 

b) MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemeye yönelik uygulanan ölçekten 

aldıkları puan ortalamaları cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, ekonomik durum, anne eğitim durumu 

ve baba eğitim durumu, ailenin ikâmet ettiği yer, mezun olunan lise türü ve öğrenim gördükleri MYO 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  

 

2.YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde evren/örneklem grubu, kullanılan veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

Evren/Örneklem 

Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesine bağlı merkez kampüste yer alan Sivas Meslek yüksekokulu (SMYO), Cumhuriyet 
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Meslek Yüksekokulu (CMYO) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) öğrenimine 

devam etmekte olan 340 kız, 332 erkek olmak üzere 672 öğrenci oluşturmaktadır. Tablo 1’de örneklem 

grubunun demografik bilgilerine ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Örnekleme İlişkin Demografik Bilgiler 

Değişkenler   (f)  (%) 

Cinsiyet 
Kız 340 50.60 

Erkek 332 49.40 

Sınıf 
1. sınıf 294 43.75 

2. sınıf 378 56.25 

Öğretim türü 
Normal öğ. 508 75.60 

İkinci öğ. 164 24.40 

Ekonomik 

durum 

Çok iyi    58   8.63 

İyi  350 52.08 

Orta 236 35.12 

Düşük   28   4.17 

Ailenin 

ikamet yeri 

Köy   92 13.69 

İlçe 190 28.27 

Şehir 272 40.48 

Büyükşehir 118 17.56 

Anne eğitim 

durumu 

İlkokul 242 36.01 

Ortaokul 230 34.23 

Lise 136 20.24 

Üniversite   64   9.52 

Baba eğitim 

durumu 

İlkokul 142 21.13 

Ortaokul 190 28.27 

Lise 206 30.65 

Üniversite 134 19.94 

Mezun 

olunan lise 

türü 

Genel  204 30.36 

Meslek  214 31.85 

İHL   24   3.57 

Anadolu  230 34.23 

MYO 

SMYO 230 34.23 

CMYO 248 36.90 

SHMYO 194 28.87 
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Tablo 1’deki bilgiler incelendiğinde MYO öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi sayılarının birbirine 

yakın olduğu, ağırlıklı olarak normal eğitime devam ettikleri, ekonomik durumu orta ve iyi olanlarının 

çoğunluğu oluşturduğu, en fazla öğrencinin şehirde ikâmet ettiği, anne eğitim düzeylerinin ilkokul ve 

ortaokul ağırlıklı iken baba eğitim düzeylerinin ortaokul ve lise ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin mezun oldukları lise türü değişkeni açısından en az İHL çıkışlı oldukları ve diğer lise 

türlerinden gelen öğrenci sayılarının birbirine yakın olduğu, eğitim gördükleri MYO açısından sırasıyla 

yüksekten düşüğe doğru CMYO, SMYO, SHMYO’da eğitimlerine devam ettikleri görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen ““Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” 

kullanılarak elde edilmiştir. Ölçek 27 madde ve Motivasyon (6 madde), Sebat (6 madde), Öğrenmeyi 

Düzenlemede Yoksunluk (6 madde), Merak Yoksunluğu (9 madde), olmak üzere dört faktörden 

oluşmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasında toplam güvenirliği ise .91; bu çalışmada ise .94 olarak 

hesaplanmıştır. Altılı likert tipinde hazırlanan ölçek maddeleri “Hiç uymuyor=1”, “Kısmen 

uymuyor=2”, “Çok az uymuyor=3”, “Çok az uyuyor=4”, “Kısmen uyuyor=5” ve “Çok uyuyor =6” 

şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçek uygulamasından alınabilecek en yüksek puan 162, en düşük puan 

ise 27 olmaktadır. Öğrencilerin puanları yükseldikçe dijital bağımlılık düzeylerinin yükseldiği 

azaldıkça düştüğü şeklinde yorumda bulunulabilir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmaya ilişkin veriler 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

merkez kampüsünde yer alan üç farklı MYO’da öğretim görmekte olan öğrencilere YBÖEÖ’nin 

uygulanmasıyla elde edilmiştir. Ölçek uygulama için gerekli izinler alınmış ve uygulama sürecinde 

katılımcıların gönüllülüğü esasına riayet edilmiştir. Ölçek uygulamaları toplamda 688 öğrenciye 

uygulanmış ancak 16 ölçek eksik veya hatalı şekilde doldurulduğu için analiz sürecine alınmamıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik programı kullanılmıştır. Öğrencilerin puan ortalamalarının 

normallik değerlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi 

yapılmıştır. Yapılan analizlerde verilerin normallik değerleri karşılandığı için MYO öğrencilerinin 

YBÖEÖ’nden aldıkları puan ortalamalarının demografik değişkenlere göre anlamlı olarak farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t testi, tek yönlü ANOVA, ANOVA’da 

analmlı farklılık gösteren değişkenlerde hangi gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğunun 

belirlenmesi amacıyla ise TUKEY analizi uygulanmıştır.  

 

3.BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizi neticesinde ulaşılan bulgular yer almaktadır. 

YBÖEÖ’nin toplam puan ortalaması ve faktörlerinin puan ortalamasının betimsel analizi yapılmış; en 

yüksek puanlar, ölçek ortalamaları ve standart sapma puanlarına ilişkin elde edilen veriler Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Ölçeğe İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ölçek N 
En yüksek 

puan 

En düşük 

puan 
x̄ ss 

Toplam 672 158 64 96.47 15.88 

Motivasyon 672 36 9 26.66 5.75 

Sebat 672 37 9 26.45 6.06 

Öğ. düz. yoksunluk  672 36 6 17.04 7.19 

Merak yoksunluğu 672 54 9 26.32 11.47 

  

Tablo 2’de yer alan bilgiler analiz edildiğinde; öğrencilerin YBÖEÖ’nden aldıkları puan 

ortalamalarının toplam puanda orta düzeyde (59.55), motivasyon faktöründe yüksek düzeyde (74.06), 

sebat faktöründe yüksek düzeyde (73.47), öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk faktöründe orta düzeyde 

(47.33), merak yoksunluğu faktöründe orta düzeyde (48.74) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşam 

boyu öğrenme eğilimlerinin en yüksek ölçeğin motivasyon faktörüne en düşük ise öğrenmeyi 

düzenlemede yoksunluk faktörüne ait olduğu görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 

3’te yer almaktadır. 

 

Tablo 3.  MYO Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar T Testi Bulguları 

 Cinsiyet N x̄ ss t p 

Toplam 
Kız 340 96.79 15.90 

.54 .593 
Erkek 332 96.14 15.88 

Motivasyon 
Kız 340 26.65   5.80 

-.04 .972 
Erkek 332 26.67   5.70 

Sebat 
Kız 340 26.39   6.49 

-.23 .821 
Erkek 332 26.50   5.59 

Öğ. düz. 

yoksunluk 

Kız 340 17.65   7.29 
2.25 .025* 

Erkek 332 16.41   7.04 

Merak yoksunluğu 
Kız 340 26.09 11.36 

-.53 .599 
Erkek 332 26.56 11.59 

*p<.05
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Tablo 3’teki bulgular analiz edildiğinde MYO öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından 

YBÖEÖ’nden aldıkları puan ortalamalarının ölçeğin öğrenmeyi düzenlemeden yoksunluk faktöründe 

kız öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği p<.05; ölçeğin diğer faktörleri ve toplam 

puanında ise göstermediği p>.05 belirlenmiştir. Toplam puan açısından bakıldığında kız ve erkek 

öğrencilerin puanlarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda ulaşılan 

bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4.  MYO Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri 

Bağımsız Gruplar T-Testi Bulguları 

 Sınıf N x̄ ss t p 

Toplam 
1.Sınıf 294 96.98 16.30 

.73 .466 
2.Sınıf 378 96.07 15.56 

Motivasyon 
1.Sınıf 294 26.39 5.83 

-1.06 .292 
2.Sınıf 378 26.87 5.68 

Sebat 
1.Sınıf 294 26.22 5.78 

-.87 .384 
2.Sınıf 378 26.62 6.27 

Öğ. düz. yoksunluk  1.Sınıf 294 17.05 6.59 
.05 .960 

2.Sınıf 378 17.03 7.63 

 Merak yoksunluğu 
1.Sınıf 294 21.31 11.60 

1.97 .049* 
2.Sınıf 378 25.56 11.32 

*p<.05 

  

Tablo 4’te yer alan verilere bakıldığında MYO öğrencilerinin YBÖEÖ’nden aldıkları puan 

ortalamalarının ölçeğin merak yoksunluğu faktöründe ikinci sınıflar lehine olmak üzere anlamlı 

farklılık gösterdiği p<.05; ölçeğin diğer faktörleri ve toplam puanında ise göstermediği p>.05 

görülmektedir. Toplam puan açısından değerlendirildiğinde birinci sınıf öğrencilerinin puanlarının 

ikinci sınıftakilere göre çok az bir farkla yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin öğretim türü değişkenine göre anlamlı şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda 

ulaşılan bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5.  MYO Öğrencilerinin Öğretim Türü Değişkenine Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri 

Bağımsız Gruplar T-Testi Bulguları 

 Öğr. türü N x̄ ss t p 

Toplam 
Normal öğ. 508 97.57 16.62 

3.17 .002* 
İkinci öğ. 164 93.07 12.78 

Motivasyon 
Normal öğ. 508 26.70   5.58 

.30 .764 
İkinci öğ. 164 26.54   6.25 

Sebat 
Normal öğ. 508 26.36   5.90 

-.60 .548 
İkinci öğ. 164 26.71   6.53 

Öğ. düz. yoksunluk 
Normal öğ. 508 17.35   7.21 

2.03 .044* 
İkinci öğ. 164 16.06   7.08 

Merak yoksunluğu 
Normal öğ. 508 27.15 11.79 

3.31 .001* 
İkinci öğ. 164 23.77 10.01 

*p<.05 

 

Tablo 5’te yer alan bulgular incelendiğinde; MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

öğretim türü değişkeni açısından ölçeğin toplamı, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak 

yoksunluğu faktörlerinde normal öğretim öğrencileri lehine anlamlı farklılık gösterdiği p<.05; diğer 

faktörlerde ise anlamlı farklılık göstermediği p>.05 sonucuna ulaşılmıştır. 

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ekonomik durum değişkeni açısından anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları 

Tablo 6’da sunulmuştur.  
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Tablo 6.  MYO Öğrencilerinin Ekonomik Durum Değişkenine Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri 

ANOVA Testi Bulguları 

 Ekon. 

Durum 
N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.Çok iyi   58 97.72 12.59 

1.17 .320 Yok 
2.İyi 350 96.00 15.26 

3.Orta 236 97.37 17.77 

4.Düşük   28 92.14 11.95 

Motivasyon 

1.Çok iyi   58 25.59   6.08 

2.31 .075 Yok 
2.İyi 350 26.94   5.74 

3.Orta 236 26.77   5.63 

4.Düşük   28 24.50   5.67 

Sebat 

1.Çok iyi   58 24.55   6.89 

3.80 .010* 
1 ile 3 

arasında* 

2.İyi 350 26.67   6.09 

3.Orta 236 26.85   5.77 

4.Düşük   28 24.14   5.22 

Öğ. düz. 

yoksunluk 

1.Çok iyi   58 16.83   6.20 

1.01 .390 Yok 
2.İyi 350 16.66   6.96 

3.Orta 236 17.49   7.77 

4.Düşük   28 18.43   6.88 

Merak 

yoksunluğu 

1.Çok iyi   58 30.76 12.03 

3.35 .019* 
1 ile 2, 3 

arasında* 

2.İyi 350 25.73 11.26 

3.Orta 236 26.26 11.83 

4.Düşük   28 25.07   7.42 

p<.05

  

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ekonomik durum 

değişkeni açısından ölçeğin sebat faktöründe “Çok iyi-Orta” arasında orta lehine; merak yoksunluğu 

faktöründe “Çok iyi-İyi” ve “Çok iyi-Orta” arasında çok iyi lehine olmak üzere anlamlı farklılık 

bulunduğu; toplam puanda ve diğer faktörlerde ise anlamlı farklılık bulunmadığı p>.05 sonucuna 
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ulaşılmıştır. Toplam puana bakıldığında ekonomik düzeyi çok iyi olan grubun en yüksek puanı, düşük 

olan grubun ise en düşük puanı aldığı görülmektedir. Bireylerin ekonomik olanaklarının daha iyi 

olmasının onların farklı ortamlarda daha fazla bulunmasını sağlaması sonucunda bu tablonun ortaya 

çıktığı düşünülebilir. 

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ikamet yeri değişkeni açısından anlamlı bir 

şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 

7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7.  SHMYO öğrencilerinin ikamet yeri değişkenine göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri 

ANOVA testi bulguları 

 
İkamet yeri N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.Köy 92 97.13 17.39 

2.75 .042* 
2 ile 4 

arasında* 

2.İlçe 190 94.91 13.10 

3.Şehir 272 95.82 15.54 

4.Büyükşehir 118 99.97 18.89 

Motivasyon 

1.Köy 92 25.89 6.58 

1.31 .272 Yok 
2.İlçe 190 26.54 6.05 

3.Şehir 272 26.67 5.37 

4.Büyükşehir 118 27.44 5.36 

Sebat 

1.Köy 92 25.78 5.70 

.75 .522 Yok 
2.İlçe 190 26.20 6.86 

3.Şehir 272 26.69 5.60 

4.Büyükşehir 118 26.80 5.98 

Öğ. düz. 

yoksunluk 

1.Köy 92 18.00 6.53 

.88 .451 Yok 
2.İlçe 190 16.53 7.35 

3.Şehir 272 17.10 7.22 

4.Büyükşehir 118 16.97 7.37 

Merak 

yoksunluğu 

1.Köy 92 27.46 10.96 

2.97 .031* 
3 ile 4 

arasında* 

2.İlçe 190 25.64 11.52 

3.Şehir 272 25.36 10.97 

4.Büyükşehir 118 28.76 12.57 

*p<.05

 

Tablo 7’deki bulgulara göre MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ailenin ikamet 

ettiği yer değişkeni açısından ölçeğin toplamında “İlçe-Büyükşehir” arasında büyükşehir lehine; merak 

yoksunluğu faktöründe “Şehir-Büyükşehir” arasında büyükşehir lehine olmak üzere anlamlı farklılığın 

olduğu p<.05; ölçeğin diğer faktörleri açısından ise anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Toplam 

puan açısından değerlendirildiğinde en yüksek puanı ailesi büyükşehirde, en düşük puanı ise ailesi 



 

  

346 

ilçede yaşayan öğrencilerin aldığı görülmektedir. Büyükşehirde yaşayan öğrencilerin dijital araçlara 

diğer yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilere oranla daha kolay ulaşmasının bu durumda etkili olduğu 

yorumunda bulunulabilir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin anne eğitim düzeyi değişkeni açısından anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları 

Tablo 8’de sunulmuştur. 

 

Tablo 8.  SHMYO Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Yaşam Boyu Öğrenme 

Eğilimleri ANOVA Testi Bulguları 

 Anne 

eğitim 
N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.İlkokul 242 98.45 17.04 

2.06 .104 Yok 
2.Ortaokul 230 95.55 15.91 

3.Lise 136 94.76 14.77 

4.Üniversite   64 95.94 12.79 

Motivasyon 

1.İlkokul 242 25.44 6.34 

8.69 .000* 
3 ile 1, 2 

arasında* 

2.Ortaokul 230 26.70 5.14 

3.Lise 136 28.49 4.80 

4.Üniversite   64 27.25 6.28 

Sebat 

1.İlkokul 242 24.74 6.01 

12.68 .000* 
1 ile 2, 3, 4 

arasında* 

2.Ortaokul 230 26.84 6.18 

3.Lise 136 28.44 4.64 

4.Üniversite   64 27.25 6.86 

Öğ. düz. 

yoksunluk 

1.İlkokul 242 19.41 7.74 

16.60 .000* 
1 ile 2, 3, 4 

arasında* 

2.Ortaokul 230 16.33 6.80 

3.Lise 136 14.54 6.13 

4.Üniversite   64 15.91 5.93 

Merak 

yoksunluğu 

1.İlkokul 242 28.85 11.48 

7.65 .000* 
1 ile 2, 3 

arasında* 

2.Ortaokul 230 25.68 11.49 

3.Lise 136 23.29 10.63 

4.Üniversite   64 25.53 11.31 

*p<.05 

 

Tablo 8’deki bulgulara göre MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin anne eğitim düzeyi 

değişkeni açısından ölçeğin toplamında anlamlı farklılık göstermezken p>.05; motivasyon faktöründe 

“Lise ile İlkokul, Ortaokul” arasında lise lehine, sebat faktöründe “İlkokul ile Ortaokul, Lise, 

Üniversite” arasında ilkokul aleyhine; öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk faktöründe “İlkokul ile 

Ortaokul, Lise, Üniversite” ilkokul lehine; merak yoksunluğu faktöründe “İlkokul ile Ortaokul, Lise” 

arasında ilkokul lehine anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puan ortalamalarına 
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bakıldığında; en yüksek puanı annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin en düşük puanı ise annesi lise 

mezunu olan öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

 MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin baba eğitim düzeyi değişkeni açısından 

anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi 

sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.

 

Tablo 9.  SHMYO Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Yaşam Boyu Öğrenme 

Eğilimleri ANOVA Testi Bulguları 

 
Baba eğitim N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.İlkokul 142 96.28 14.75 

2.92 .033* 1 ile 4 arasında* 
2.Ortaokul 190 95.91 15.07 

3.Lise 206 94.87 17.20 

4.Üniversite 134 99.93 15.71 

Motivasyon 

1.İlkokul 142 24.24 6.23 

12.42 .000* 
1 ile 2, 3, 4 

arasında* 

2.Ortaokul 190 26.88 5.64 

3.Lise 206 27.20 5.42 

4.Üniversite 134 28.07 5.12 

Sebat 

1.İlkokul 142 23.94 5.87 

10.86 .000* 
1 ile 2, 3, 4 

arasında* 

2.Ortaokul 190 27.19 5.66 

3.Lise 206 26.90 6.49 

4.Üniversite 134 27.34 5.44 

Öğ. düz. 

yoksunluk 

1.İlkokul 142 18.92 7.57 

4.77 .003* 
1 ile 3, 4 

arasında* 

2.Ortaokul 190 17.03 6.83 

3.Lise 206 16.46 7.63 

4.Üniversite 134 15.96 6.23 

Merak 

yoksunluğu 

1.İlkokul 142 29.18 10.41 

8.12 .000* 

1 ile 2, 3 

arasında* 

4 ile 2, 3 

arasında* 

2.Ortaokul 190 24.80 11.19 

3.Lise 206 24.31 11.49 

4.Üniversite 134 28.55 11.99 

*p<.05 
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Tablo 9 analiz edildiğinde MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin baba eğitim düzeyi 

değişkeni açısından ölçeğin toplamında ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği p<.05 

belirlenmiştir. Ölçeğin toplamında “İlkokul ile Üniversite” arasında üniversite lehine; motivasyon ve 

sebat faktörlerinde “İlkokul ile Ortaokul, Lise, Üniversite” arasında ilkokul aleyhine; öğrenmeyi 

düzenlemede yoksunluk faktöründe “İlkokul ile Lise, Üniversite” arasında ilkokul lehine; merak 

yoksunluğu faktöründe “İlkokul ile Ortaokul, Lise” arasında ilkokul lehine, “Üniversite ile Ortaokul, 

Lise” arasında üniversite lehine farklılık olduğu yapılan TUKEY analizinde tespit edilmiştir. Ölçeğin 

toplam puanına bakıldığında en yüksek puanı babası üniversite mezunu olan öğrencilerin en düşük 

puanı ise babası lise mezunu olan öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mezun olunan lise türü değişkeni açısından 

anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi 

sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 
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Tablo 10.  SHMYO Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Değişkenine Göre Yaşam Boyu 

Öğrenme Eğilimleri ANOVA Testi Bulguları 

 
Lise Türü N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.Genel  204 99.43 17.93 

3.90 .009* 1 ile 4 arasında* 
2.Meslek  214 95.51 13.04 

3.İHL   24 98.25 23.57 

4.Anadolu  230 94.55 15.08 

Motivasyon 

1.Genel  204 26.42 5.93 

.31 .821 Yok 
2.Meslek  214 26.73 5.45 

3.İHL   24 27.50 3.40 

4.Anadolu  230 26.72 6.06 

Sebat 

1.Genel  204 25.54 6.30 

2.80 .039 Yok 
2.Meslek  214 26.62 5.50 

3.İHL   24 28.33 4.56 

4.Anadolu  230 26.90 6.38 

Öğ. düz. 

yoksunluk 

1.Genel  204 18.25 7.44 

2.85 .037* 1 ile 4 arasında* 
2.Meslek  214 16.67 6.43 

3.İHL   24 16.08 8.24 

4.Anadolu  230 16.41 7.43 

Merak 

yoksunluğu 

1.Genel  204 29.23 11.58 

6.79 .000* 
1 ile 2, 4 

arasında* 

2.Meslek  214 25.50 10.96 

3.İHL   24 26.33 12.88 

4.Anadolu  230 24.52 11.25 

*p<.05 

 

Tablo 10 incelendiğinde MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mezun olunan lise 

türü değişkeni açısından ölçeğin toplamında, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu 

faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği p<.05, diğer faktörlerde ise göstermediği p>.05 sonucuna 

ulaşılmıştır. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan TUKEY 

analizine göre; toplam puan ve öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk faktöründe “Genel lise ile Anadolu 
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lisesi” arasında genel lise lehine; merak yoksunluğu faktöründe “Genel lise ile Meslek lisesi, Anadolu 

lisesi” arasında genel lise lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en 

yüksek puanı genel lise mezunu olan öğrencilerin, en düşük puanı ise Anadolu lisesi mezunu olan 

öğrencilerin aldığı saptanmıştır. 

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin öğrenim gördükleri MYO değişkeni açısından 

anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi 

sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 

 

Tablo 11.  SHMYO Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri MYO Değişkenine Göre Yaşam Boyu Öğrenme 

Eğilimleri ANOVA Testi Bulguları 

 
MYO N x̄ ss F p 

Anlamlı Fark 

TUKEY 

Toplam 

1.SMYO 230   96.70 14.05 

37.04 .000* 

1 ile 3 arasında 

2 ile 1, 3 

arasında  

2.CMYO 248   90.89   9.69 

3.SHMYO 194 103.33 20.86 

Motivasyon 

1.SMYO 230   26.12   5.93 

5.96 .003* 
2 ile 1, 3 

arasında 
2.CMYO 248   27.65   5.17 

3.SHMYO 194   26.03   6.08 

Sebat 

1.SMYO 230   26.08   5.74 

25.75 .000* 

1 ile 3 arasında 

2 ile 1, 3 

arasında 

2.CMYO 248   28.38   5.65 

3.SHMYO 194   24.41   6.21 

Öğ. düz. 

yoksunluk 

1.SMYO 230   16.95   6.43 

70.20 .000* 

1 ile 3 arasında 

2 ile 1, 3 

arasında 

2.CMYO 248   13.82   5.67 

3.SHMYO 194   21.26   7.65 

Merak 

yoksunluğu 

1.SMYO 230   27.56 11.42 

56.52 .000* 

1 ile 3 arasında 

2 ile 1, 3 

arasında 

2.CMYO 248   21.03   9.14 

3.SHMYO 194   31.63 11.37 

*p<.05 

 

Tablo 11’deki verilere göre; MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin öğrenim 

gördükleri MYO değişkeni açısından ölçeğin toplamı ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği 

p<.05 belirlenmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan 
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TUKEY analizine göre; toplam puan, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk, merak yoksunluğu 

faktörlerinde “SMYO ile SHMYO” arasında SMYO aleyhine, “CMYO ile SMYO, SHMYO” arasında 

CMYO aleyhine; sebat faktöründe “SMYO ile SHMYO” arasında SMYO lehine, “CMYO ile SMYO, 

SHMYO” arasında CMYO lehine; motivasyon faktöründe “CMYO ile SMYO, SHMYO” arasında 

CMYO lehine olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puanına bakıldığında en yüksek 

puanı SHMYO’da öğrenimine devam eden öğrencilerin, en düşük puanı ise CMYO’da öğrenimine 

devam eden öğrencilerin aldığı saptanmıştır. 

 

4.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

MYO öğrencilerinin YBÖEÖ’nden aldıkları puan ortalamalarının toplam puanda, öğrenmeyi 

düzenlemede yoksunluk faktöründe, merak yoksunluğu faktöründe orta düzeyde; motivasyon 

faktöründe, sebat faktöründe yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 

eğilimlerinin en yüksek ölçeğin motivasyon faktörüne en düşük ise öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk 

faktörüne ait olduğu görülmektedir. Ayaz (2016) tarafından öğretmenlere yönelik yapılan araştırma 

sonuçlarında da bu çalışmayla uyumlu olarak öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek 

düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayra ve Kösterelioğlu (2015) tarafından yapılan araştırmada da 

benzer sonuç elde edilmiştir. Ancak Diker’in (2009) üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışmasında 

öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. 

MYO öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından YBÖEÖ’nden aldıkları puan ortalamalarının ölçeğin 

öğrenmeyi düzenlemeden yoksunluk faktöründe kız öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık 

gösterdiği; ölçeğin diğer faktörleri ve toplam puanında ise göstermediği belirlenmiştir. Toplam puan 

açısından bakıldığında kız ve erkek öğrencilerin puanlarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 

Ayaz (2016) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet değişkeni açısından öğretmenlerin yaşam boyu 

eğilimlerinin ölçeğin toplam puanına göre anlamlı farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Kozikoğlu (2014), Tunca, Şahin ve Aydın (2015), Yaman ve Yazar (2015) tarafından yapılan 

araştırmalarda da cinsiyetin anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gencel (2013) 

tarafından yapılan araştırmada ise cinsiyetin anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmiştir.  

MYO öğrencilerinin YBÖEÖ’nden aldıkları puan ortalamalarının ölçeğin merak yoksunluğu 

faktöründe ikinci sınıflar lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği; ölçeğin diğer faktörleri ve 

toplam puanında ise göstermediği görülmektedir. Toplam puan açısından değerlendirildiğinde birinci 

sınıf öğrencilerinin puanlarının ikinci sınıftakilere göre çok az bir farkla yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Diker Coşkun ve Demirel (2012) tarafından yapılan araştırmada da bu çalışmayla uyumlu olarak sınıf 

düzeyleri arasında üst sınıflar lehine anlamlı farklılık saptanmıştır. Benzer bir sonuç da Karakuş’un 

(2013) araştırmasında elde edilmiştir. 

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin öğretim türü değişkeni açısından ölçeğin 

toplamı, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu faktörlerinde normal öğretim 

öğrencileri lehine anlamlı farklılık gösterdiği; diğer faktörlerde ise anlamlı farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ekonomik durum değişkeni açısından anlamlı farklılık 

gösterdiği bu farklılığın ise sebat ve merak yoksunluğu faktörlerinde olduğu tespit edilmiştir. Toplam 

puana bakıldığında ekonomik düzeyi çok iyi olan grubun en yüksek puanı, düşük olan grubun ise en 
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düşük puanı aldığı görülmektedir. Bireylerin ekonomik olanaklarının daha iyi olmasının onların farklı 

ortamlarda daha fazla bulunmasını sağlaması sonucunda bu tablonun ortaya çıktığı düşünülebilir. 

Tunca, Alkın-Şahin ve Aydın (2015)  tarafından öğretmen adaylarına yönelik yapılan araştırma 

bulgularında öğrencilerin ekonomik durumlarının yükselmesinin yaşam boyu öğrenmeye yönelik 

eğilimlerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuç Maslow’un ihtiyaçlar teorisi çerçevesinde 

değerlendirilmiştir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerine ilişkin puan ortalamalarında ailenin ikamet 

ettiği yer değişkeni açısından ölçeğin toplamında, merak yoksunluğu faktöründe anlamlı farklılığın 

olduğu saptanmıştır. Toplam puan açısından değerlendirildiğinde en yüksek puanı ailesi büyükşehirde, 

en düşük puanı ise ailesi ilçede yaşayan öğrencilerin aldığı görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin anne eğitim düzeyi değişkeni açısından ölçeğin 

toplamında anlamlı farklılık göstermezken tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Ölçeğin toplam puan ortalamalarına bakıldığında; en yüksek puanı annesi ilkokul mezunu olan 

öğrencilerin en düşük puanı ise annesi lise mezunu olan öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin baba eğitim düzeyi değişkeni açısından ölçeğin 

toplamında ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği p<.05 belirlenmiştir. Ölçeğin toplam 

puanına bakıldığında en yüksek puanı babası üniversite mezunu olan öğrencilerin en düşük puanı ise 

babası lise mezunu olan öğrencilerin aldıkları görülmektedir.  

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mezun olunan lise türü değişkeni açısından 

ölçeğin toplamında, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu faktörlerinde anlamlı 

farklılık gösterdiği, diğer faktörlerde ise göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin toplam puanına 

bakıldığında en yüksek puanı genel lise mezunu olan öğrencilerin, en düşük puanı ise Anadolu lisesi 

mezunu olan öğrencilerin aldığı saptanmıştır. 

MYO öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin öğrenim gördükleri MYO değişkeni açısından 

ölçeğin toplamı ve tüm faktörlerinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin toplam puanına 

bakıldığında en yüksek puanı SHMYO’da öğrenimine devam eden öğrencilerin, en düşük puanı ise 

CMYO’da öğrenimine devam eden öğrencilerin aldığı saptanmıştır. Gencel (2013) tarafından yapılan 

çalışmada da öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm değişkeni açısından anlamlı farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kozikoğlu (2014) tarafından yapılan araştırmada da öğrenim görülen okul türü 

açısından anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir.  

Yaşam boyu öğrenmenin günümüz toplumları için oldukça önemli bir kavram olduğu dikkate alınarak 

bireylerin bu konudaki yeterliklerinin artırılması için özellikle eğitim kurumlarda farkındalığı artıracak 

bilgilendirmenin ve yönlendirmenin yapılması gerekmektedir. Değişen dünya şartları dikkate alınarak 

yaşam boyu öğrenme kapsamında sunulan eğitim faaliyetlerinin ve içeriklerinin sürekli güncellenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bireylerin yaşam boyu öğrenme kapsamında aldıkları eğitimleri gerekli olan 

alanlarda etkin olarak kullanıp kullanmadıklarına, kullanmıyorlarsa nedenlerini belirlemeye yönelik 

ilişkin izleme süreçleri sağlıklı bir şekilde yürütülmelidir. Değişen ve gelişen dünyada bireylerin 

özellikle iş alanındaki yeterliklerini sürekli geliştirmeleri gerektiğinin altı çizilerek eğitim kurumlarıyla 

işverenlerin daha yüksek oranda işbirliği yapmaları önemli bulunmaktadır.  
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Abstract 

The present study aims to investigate one of the well-known and typically studied tragedies by the 

English dramatist William Shakespeare, namely Hamlet in terms of the existentialist ideas which can 

be traced between the lines. Hamlet is a tragedy which is mostly remembered with the famous soliloquy 

of the protagonist and the lines “to be or not to be, that’s the question”. Today, this piece of drama has 

been translated to many languages, read as one of the classics and acted on stage. However, it can be 

argued that reading and understanding Shakespeare requires a background for the idea of existentialism. 

It is fascinating to see the concepts of freedom and self-becoming as establishments of links between 

Shakespeare and the existentialist movement. Initially in the study, preliminary information is given 

about the existentialist thought. Then, Shakespeare and his tragedies are discussed briefly. Later, the 

impact of existentialism on readings of Shakespeare is explored. Finally, the study focuses on the 

tragedy Hamlet in order to reveal the existentialist ideas in the play.          

Keywords: Existentialism, Shakespeare, Hamlet, Tragedy, Freedom 

 

 

 

INTRODUCTION 

The age of William Shakespeare (1564-1616) in English Literature is known as the golden age of drama. 

The greatest dramatists in English Literature like Shakespeare, Jonson, Swift wrote their tragedies and 

comedies during the time. It is the Renaissance Period in English Literature (1500-1660) during when 

the writings reflected impact of the Antiquity. The Renaissance Movement originated in Italy and made 

a tardy entry to England. The movement affected not only education, science, arts but also literature.  

The meaning of Renaissance is rebirth. It is the rebirth of scholarship based on classical learning and 

philosophy. In English literature, there has appeared a tendency towards the literature, language and 

philosophy in Antiquity. The choice of certain topics like myths, legends and the choice of forms of 

literature dating back to Ancient Greece and Rome were the impact of the movement. The form of 
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drama in English Literature begins in Medieval Period with miracle and morality plays which were 

quite different from the modern drama. In the Renaissance Period, English drama went through several 

changes including the form. The Medieval miracles and moralities were replaced by the Renaissance 

tragedies and comedies. The five act plot structure of the Ancient tragedies inspired the form of the 

Renaissance drama.  

Existentialism, on the other hand, “existentialism became identified with a cultural movement that 

flourished in Europe in the 1940s and 1950s.”(Crowell, 2017). However, existence as a philosophical 

movement dates back to Heidegger’s 1927 Being and Time. Thus, existence as a philosophical problem 

has been uttered and discussed centuries after Shakespeare’s death. The main arguments of 

existentialism can be traced in the analysis of Shakespeare’s writings. The present paper explores one 

of the mostly read and cited tragedies by Shakespeare namely, Hamlet in terms of the protagonist’s 

actions and words.  

 

Hamlet, the Progatonist 

Hamlet seems to be a revenge tragedy but the focus is more on the thoughts and questioning of Hamlet. 

Prince Hamlet is the protagonist in the story whose father, King of Denmark has just passed away and 

whose mother marries Uncle Claudius. The ghost of the late king appears to Hamlet arguing that 

Claudius poisoned him to death. Hamlet has a dilemma about believing in what the ghost says. He plans 

to learn the truth by writing a play about the murder of his father and asking a group of actors to perform 

it on stage. He believes that the way Claudius reacts to the play will reveal his guilt. When Hamlet is 

certain about the truth of the ghost, he has another dilemma about revenge. He questions the act of 

avenge and of murder.  

When Shakespeare’s tragedies are analysed, one will see that the protagonist has a fatal flaw which 

later appears to be the reason of his fall. Hamlet’s tragic flaw is not revenge but is his indecision for 

revenge. Hamlet is a man of thinking but not a man of acting. He questions the happenings from 

different aspects and trying to find the best way to act. However, this prepares his tragic end when he 

spends a lot more time on thinking than acting. His hesitation to take a step is his weakness and leads 

to his tragic end.  

 

Existentialism, the Choices and the Consequences 

When we look at the intellectual history, existentialism appears as a postwar outcome in the literary and 

philosophical societies. Existence as a philosophical problem was first uttered by Heidegger in his well-

known work Being and Time. It was later popularized by Sartre and carried to the field of literature by 

Camus. However, Heidegger and Camus repudiated the label of existentialist philosopher. Crowell 

(2017) describes authenticity as the governing norm of the movement. A set of themes like dread, 

boredom, alienation, the absurd, freedom, nothingness are linked to a framework governed by 

authenticity, rather than a pre-given framework.  

The famous slogan was posed by Sartre “existence precedes essence”. Man’s struggle to exist is 

obligatory. Man is going to be what he is and create his essence by existing. Through his existential 

process, he is going to be presented a number of choices among which he has no chance but to choose. 
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Human beings are born to be free to choose among the several things life gives them. They are free to 

select what they what. However, they have no other chance but to choose. The conventional forms, 

norms and rules are imposed on man. He may act either in accordance with them or reject them. The 

most important thing here is not to forget the responsibility of oneself to create one’s essence. Therefore, 

as we are responsible for our own existence, we should be careful in deciding what to choose. “The 

fundamental contribution of existential thought lies in the idea that one's identity is constituted neither 

by nature nor by culture, since to “exist” is precisely to constitute such an identity. It is in light of this 

idea that key existential notions such as facticity, transcendence (project), alienation, and authenticity 

must be understood” (Crowell, 2017). 

In existential thought, man’s duty is to constitute his identity. While doing so, some people keep in 

mind that they are shouldering a hard responsibility. They question everything when deciding to act in 

a certain way. Every choice they make, every step they make will put a piece for the constitution of 

their identity.  Flynn (2006) argues that rather than giving a strict definition of existentialism, it is more 

accurate to talk about the followers of the movement as having a family resemblance. The themes dealt 

with by the existentialists overlap just like in the theory of family resemblance. The first of the five 

common themes is that essence is not a predetermined destiny. What you make of yourself will be a 

result of your choices. Secondly, lived time is qualitative and we are bound to it. Thirdly, it is an 

individual-centred philosophy in which the individual tries to find meaning and identity in a society and 

norm dominated world. The forth theme is freedom and responsibility that goes on together. The 

freedom of choice in the constitution of the essence is a hard responsibility. The fifth theme appears as 

ethical considerations which are considered as something that controls our actions (Flynn, 2006).    

  

Hamlet, the Existential 

One of Shakespeare’s greatest tragedies is Hamlet and earlier in this paper, it has been pointed that the 

play was written centuries before Heidegger’s philosophical discussion of existential Being or Sartre’s 

utterance of existentialism. However, there are considerable literary critics who recently interpret 

Shakespeare’s writings in terms of existential themes explored in them. Shakespeare’s tragedies are 

named after the protagonist in them just as in Hamlet. The son of the late king of Denmark is the 

protagonist who is introduced as the noble prince who is healthy and is in a relationship with Ophelia, 

the lady that he loves. The introduction of the happy protagonist in the exposition is what happens in 

most of the tragedies. However in the rising action the readers learns that Hamlet is struggling with the 

death of his father, is not accepted as a son in law by the father of Ophelia and is suffering from a tragic 

flaw. The events in his life will lead him to question what man is, how to act, what step to take and how 

to act morally. The questioning of choices and actions in the play as well as the involvement of 

depression and madness encourages us to comprehend the play with an existential reading. This is why 

the present study will focus on an existential reading of Hamlet. Early in the play Hamlet focuses on 

man as an existential being “what a piece of work is a man” (Act II) This is the existential questioning 

of man’s identity, who we are and why we are how we are. For the purpose of this study, we will focus 

on the famous soliloquy of Hamlet as an existential figure. 
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The mostly cited soliloquy begins with Hamlet’s questioning of existence and non-existence. He asks:  

 

“To be, or not to be: that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing end them?” 

 

The beginning lines of the soliloquy reveals Hamlet dilemma: on one hand the belief in moral integrity, 

on the other hand the need to avenge his father’s murder. He is questioning between life and death. “To 

be” is to be in this world and go on living while “not to be” is to die in the way to revenge. It is the state 

of being versus the state of not being. It is clear that “being” will inflict its arrows while opposing the 

troubles may result in “not being”. Hamlet has to decide between life and death. The absurdity in life 

that Hamlet faces is reflected in his dilemma. The soliloquy continues like this: 

“…. To die: to sleep; 

No more; and by a sleep to say we end 

The heart-ache and the thousand natural shocks 

That flesh is heir to, 'tis a consummation 

Devoutly to be wish'd. 

Who would fardels bear…” 

 

Hamlet attempts to compare death to sleep and tries to comfort himself by thinking that if he dies it will 

be like a long sleep. This long sleep will put an end to all earthly problems. Human beings inherit the 

problems and sufferings of this world once they are born. Hamlet questions if such an end to his 

existence is something to be wished.       

“…. To die, to sleep; 

To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub; 

For in that sleep of death what dreams may come 

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause: there's the respect 

That makes calamity of so long life;” 

 

One may think that Hamlet questions suicide. However, he remembers that not all sleep is beautiful and 

desired. We don’t know what we will experience once we get rid of the problems of this world. The 

possibility of the nightmares during the sleep of death stops us.   
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“For who would bear the whips and scorns of time, 

The oppressor's wrong, the proud man's contumely, 

The pangs of despised love, the law's delay, 

The insolence of office and the spurns 

That patient merit of the unworthy takes, 

When he himself might his quietus make 

With a bare bodkin?  

 

Here, Hamlet lists the common and painful everyday experiences of man. All human beings are 

subjected to them. The cruelties and insults of the proud men to humiliate the weaker and patient ones 

are questioned by Hamlet. In a sense, when he delves into the depths of life he realizes the 

meaninglessness of it. He asks how one can live in such an unjust world and attempts to think of suicide 

with a knife. But later in the soliloquy he says:   

“… who would fardels bear, 

To grunt and sweat under a weary life, 

But that the dread of something after death, 

The undiscover'd country from whose bourn 

No traveller returns, puzzles the will 

And makes us rather bear those ills we have 

Than fly to others that we know not of?” 

 

Hamlet thinks that there is a reason why people do not commit suicide and prefer to continue living in 

this world. What will happen after death is an undiscovered country, the unknown. We prefer the 

cares and problems of this world to the possible ones that we don’t know.    

  

“Thus conscience does make cowards of us all; 

And thus the native hue of resolution 

Is sicklied o'er with the pale cast of thought, 

And enterprises of great pith and moment 

With this regard their currents turn awry, 

And lose the name of action.” 

 

The more conscientious one is, the more he thinks before taking an action. Courage seems to disappear 

as conscience is in the scene of decision process. Hamlet suppresses his emotions of revenge and is 
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powered by his intellect. He delays the act of revenge and thinks deeply over and over about the decision 

to give.  

 

CONCLUSION 

As suggested in the present study, the protagonist Hamlet, Prince of Denmark is one of the existential 

figures in literature. He is struggling with the dilemma, revenge or morality, and he believes that it is 

an important decision to make. He is aware of the great responsibility that he is shouldering. He has 

faced all the absurdity of this world including the loss of loved ones, the lack of trust, disgrace and evil. 

But he also knows that he is responsible for the creation of the self, the essence. He questions the core 

of the existential being: he will either choose evil or conscious in the constitution of his own self.   
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Öz 

Araştırmacıların çalışmalarında M. Niyazi kendi devrinin mahsuldar bir yazarı, gazetecisi, maarifçisi 

ve diasporadaki Kırım Tatar millî mücadelesinin görkemli katılımcısı olarak tanıtılmıştır. Bu medeniyet 

erbâbının yaratıcı faaliyetini üç mühim dönem içerisinde ele almak mümkündür. O, Romanya, Türkiye 

ve Kırım’da çeşitli yıllarda yaşamış, Türkçülük, maarifçilik, milliyetçilik gayelerini kendi halkına 

anlatmıştır. Ömür boyu çalıştığı mekteplerde, yayınlanan eserlerinde, millî toplantılarında söylediği 

nutuklarında vatan topraklarının, istiklâl davası için kurban verilen canların mukaddesliğinden övgüyle 

bahsetmiştir. Hatta vatan mücadelesini ölümünden sonra da devam ettirmeye hazır olduğunu ifade eden 

şiirlerinden ise edibin büyük bir idealist, inkılâpçı romantik olduğunu da açıkça görüyoruz.  

İşte, 1878 senesi Dobruca’nın Mangalya şehri civarındaki Aşçılar köyünde doğup, iptidai tahsilini mahalli 

mektep ve rüştiyede alan Mehmet Niyazi 1889’da İstanbul Darü’lmuallimi’ne okumaya gider. Tanzimat 

yazıcılarının milliyetçi eserlerinden ilham alarak şiirlerini yazmaya başlar. Nihayet, tahsilini tamamladıktan 

sonra 1898’de Kırım’a gelerek hocalık görevini sürdürür. Fakat, Rus çarlığı rejiminin baskısı neticesinde 

kısa zamanda geri döner. 1900 senesi vatanına tekrar dönse de, ilk seferi gibi, siyasi sistemine uymayıp gene 

memleketini terk etmeye mecbur olur. İstanbul’da aynen inkilâbî bakış açısı sonucunda istibdat hafiyeleri 

tarafından takip edilir. Bunlardan kurtullmak için 1904’te Romanya’nın Köstence şehrine göç eder. Burada 

bir kaç yıl rüşdiye mektebinde hocalık ve sonra müdürlük görevinde bulunur. 

1914’de Mecidiye şehrine gelip Müslüman lisesinde Türk dili ve edebiyatı derslerini verir. Birinci Kırım 

Tatar Kurultayı’nın açılışı ve Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilânı münasebetiyle Pazarcık Müftüsü Halil 

Fehim, Dr. Mehmet Nuri ve diğer Romanyalı arkadaşlarıyla Kırım’a gelir. Bu tarihi olay hakkında 

Kurultay’ın neşir organı “Millet” gazetesinde “Dobruca’dan Size Selâm Götürdüm”, “Yolculuk 

Hatıralarından” adlı duygulu şiirlerinde yazıyor. O vakitlerde “Millet”in hadimleri Ethem Feyzi 

(Gözaydın) ve Yusuf  Vezir (Çemenzeminli) verdiği habere göre, M. Niyazi 1918 senesinin sonlarında 

intişara başlayan “Hak Ses” (Akmescit) gazetesinde Mehmet Nuri ile birlikte muharrirliye tayin olunur. 
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Yakınlarda V. Vernadskiy Adında Ukrayna Milli Kütüphanesi arşivinde bulunan Kırım Tatarca 

gazetelerin arasında “Hak Ses” gazetesinin 13 Aralık 1918 (№ 4) ve 1 Şubat 1919 (№ 22) senesi için iki 

nüshası bulunmuştur. Bu siyasi, içtimai ve edebi gazete muharrirler birliği tarafından hazırlanılıp, haftada 

3 defa basılır. Araştırmacı Prof. N. Yablonovskaya’nın bildirdiğine göre, 1918 senesi Aralık 4’ten itibaren 

neşredilmeye başlanan bu yayının dili Kırım Tatar ve Rusça olup muharrirler heyetini S. Şirinskiy, H. 

Ulanov, K. Krımtayev, M. Nuri Efendi oluşturmuştur. Bunların dışında M. Niyazi Bahçesaray şehrindeki 

kadim Zincirli Medresesi’nde müdürlük görevinde de bulunur. 1920’li yıllarda Kırım Tatar Millî 

Parlamentosu’nun dağılması sonucunda Mecidiye’ye döner ve önceden başlayan hocalık faaliyetini 

hayatının son nefesine kadar devam ettirir. Bu yerde onun ailesi, yani eşi Şefika hanımı ve dört kızı ile iki 

oğlu yanında oldular. Niyazi’nin yazarlık faaliyetini göz önüne alırsak, onun “Hak Ses” gazetesi muharrirler 

heyetine girmesi apansız değildir. Çünkü 1910 – 1916 senelerinde “Dobruca Sadası”, “Teşvik” (İstanbul), 

“Tan” (Pazarçık), “Mektep ve Aile” (Mecidiye) yayınlarının muharrirliğini yapmıştır. Ayrıca edibin çeşitli 

yıllarda basılan maarif, medeniyet konulu eserlerini “Işık” (Mecidiye), “Dobruca” (Pazarçık), “Hak Söz” 

(Silistre), “Emel” (Pazarçık) gibi periodik yayınlarda ve “İthafat” (İstanbul, 1911), “Kök Kitap” (İstanbul, 

1919), “Sağış” (Pazarçık, 1931) gibi şiir antolojilerinde de rastlamaktayız. Bugün söz konusu edibin “İthafat” 

ve “Sağış” kitapları ile 1915 – 1916 yıllarında neşredilen “Mektep ve Aile” mecmuası E. Ülgen, A. Aksu ve 

diger araştırmacılar tarafından Osmanlıcadan Latin alfabesine aktarılıp tekrar neşredilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kırım, Türkiye, Romanya, Edebiyat, Tanzimat, Mehmet Niyazi.  

 

 

 

Abstract 

M. Niyaziy is traditionally considered as a talented writer, educator, activist of the Crimean Tatar national 

movement.  Throughout all his life he popularized the ideas of the liberation struggle, national education and 

Turkism. Through works of art Memet Niyaziy expressed his commitment to idealism and revolutionary 

romanticism. The writer was born in 1878 in a settlement of Crimean emigrants Ashchilar, located on the outskirts 

of the Romanian city of Mangalia. Here, he gets the initial and secondary education. In 1889, he moved to Turkey 

with his family. Enrolling in Istanbul pedagogical institute he studied the creative heritage of the poets-

philosophers of the Tanzimat period. Under their influence, he begins to master the basics of writing. Having been 

graduated from the institute he repeatedly visited his homeland, engaged in public, teaching activities. But under 

pressure from the tsarist regime, each time forced to leave Crimea. The death of father, political persecution of 

Turkish security police forced M. Niyaziy to return to Romania (1904). For some time, he works as a teacher, 

director of the school-rushdie in Constance. In 1914 he moved to Medjidia, where he continues to teach the 

Turkish language and literature in a Muslim lyceum. On the occasion of the proclamation of the Crimean Tatar 

Parliament the Crimean Peoples Republic he arrived in Simferopol again with the Romanian delegation. 

This historical event is evidenced by him in the poems "Dobducadan sizge selâm ketirdim" ("I brought a blessing 

from Dobrudja", 1918), «Yolculıq hatıralarından» (Travellerэs Memories, 1918) published in the newspaper 

“Millet” (“People”). It is known that M. Niyaziy and his Romanian ally Memet Nuri in 1918 were appointed to 

the editorial board of the newspaper «Haq ses» ("Voice of Truth"). In the collections of the National Library of 

Ukraine named after Vernadsky have been revealed several rare issues of the mentioned newspaper of dated by 

1918 and 1919. Political and literary newspaper was issued 3 times a week in Crimean Tatar and Russian. 
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According to the information by prof. N.V. Yablonovskaya, in the editorial board of “Voice of Truth” also 

included S. Shirinsky, H. Ulanov and K. Krymtaev. In addition to his editorial activities M. Niyaziy helds the 

position of director of the Zyndzhyrly medrese in Bakhchisarai. In 1920, with the dissolution Crimean Tatar 

Parliament and political instability he came back to Medjidiya, where until the end of his life he remained devoted 

to the enlightenment of Muslim Turks. It is important to note that before his work in the editorial board of the 

Crimean newspaper Haq ses M. Niyazy had a large editorial and publishing experience. From 1910 to 1916 he 

participated as editor and publisher of some newspapers and magazines: “The Voice of Dobruja,“ Assistance”( 

Istanbul); «Dawn» (Pazardzhik), «Family and School»(Medzhidiye). Works by Niyaziy found in other pre-war 

periodicals different years. For example, this is “Ray” (Medjidiya), “Dobruja” (Pazardzhik), “Word of Truth” 

(Silistra), "Aspiration." Of a special interest are authorial and collective poetic collections, such as “Initiations” 

(Istanbul, 1911), “The Blue Book” (Istanbul, 1919), “Longing” (Pazardzhik, 1931) and others. 

Keywords: Crimea, Turkey, Romania, literature, Tanzimat, Memet Niyaziy. 

 

 

 

Аннотация: 

В работах исследователей М. Ниязий рассматривается как талантливый писатель-просветитель, активист 

крымскотатарского народного движения. На протяжении всей жизни деятель литературы популяризирует 

идеи освободительной борьбы за родину, национального образования и тюркизма. Посредством 

художественных произведений выражает приверженность к идеализму, революционному романтизму. 

Писатель родился в 1878 г. в поселении крымских эмигрантов Ашчылар, расположенного на окраине 

румынского города Мангалия. Здесь, он получает начальное и среднее образование. В 1889 г. с семьей 

переезжает в Турцию. Поступив в Стамбульский пединститут занимается изучением творческого наследия 

поэтов-философов периода танзимата. Под их влиянием начинает осваивать азы писательского мастерства. 

После окончания учебы неоднократно посещает родину, занимается общественной, преподавательской 

деятельностью. Но, под давлением царского режима каждый раз вынужден покидать Крым. Смерть отца, 

преследования по политическому мотиву агентов полиции турецкой власти заставляют М. Ниязия 

вернуться в Румынию (1904). Некоторое время он работает учителем, директором школы-руштие в 

Констанце. В 1914 г. переселяется в г. Меджидия, где продолжает преподавать турецкий язык и литературу 

в мусульманском лицее. По случаю провозглашения крымскотатарским Парламентом Крымской 

национальной республики с румынской делегацией вновь прибывает в Симферополь. Об этом 

историческом событии свидетельствуют опубликованные им в газете «Millet» («Народ») стихотворения 

«Dobducadan sizge selâm ketirdim» («Я привез благословение с Добруджи», 1918), «Yolculıq hatıralarından» 

(«Путевые воспоминания», 1918). Известно, что М. Ниязий и его румынский соратник Мемет Нури в 1918 

г. назначаются членами редколлегии газеты «Haq ses» («Голос правды»). В фондах Национальной 

библиотеки Украины им. В.И. Вернадского выявлено несколько редких номеров упомянутой газеты 1918 

и 1919 гг. издания. Политическая и научно-литературная газета выходила 3 раза в неделю на 

крымскотатарском и русском языке. По информации проф. Н.В. Яблоновской, в состав редакционной 

коллегии «Голоса правды» также входили С. Ширинский, Х. Уланов и К. Крымтаев. Помимо редакторской 

деятельности М. Ниязи занимает должность директора медресе «Зынджырлы» в Бахчисарае. В 1920 г. с 

роспуском крымскотатарского Парламента и политической нестабильностью возвращается в Меджидие, 
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где до конца жизни остается преданным делу просвещения тюрков-мусульман. Перед приходом в 

редакцию крымской газеты «Haq ses» М. Ниязий имел за плечами большой редакционно-издательский 

опыт. С 1910 по 1916 гг. он принимал участие в организации, издании газет и журналов: «Голос 

Добруджи, «Содействие» (Стамбул); «Рассвет» (Пазарджик), «Семья и школа» (Меджидия). 

Произведения Ниязия встречаются и в других довоенных периодических изданиях разных лет. 

Например, это «Луч» (Меджидия), «Добруджа» (Пазарджик), «Слово истины» (Силистра), 

«Стремление». Интерес представляют авторские и коллективные поэтические сборники, как 

«Посвящения» (Стамбул, 1911), «Голубая книга» (Стамбул, 1919), «Тоска» (Пазарджик, 1931) и др. 

Ключевые слова: Крым, Турция, Румыния, литература, Танзимат, Ниязий Мемет.  
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Evaluation of Family Functions of 

Families with Cerebral Palsy 
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Öz 

Serebral Palsi (SP), gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür 

bozukluğudur. Motor yetersizliklerle birlikte bilişsel, davranışsal, duyusal, algısal bozukluklar ile 

iletişimde problemler görülmektedir. SP hafif ile ciddi arasında değişen bir bozukluktur. Çocuğun içine 

doğduğu ailelerin birbirinden farklı özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, SP’nin ailelerin 

işlevlerini etkileme olasılığı söz konusudur. Yapılan çalışmalarda SP’li çocukların uzun vadeli tedavi 

ve rehabilitasyonlarında aile desteğinin temel role sahip olduğu görülmüştür. Aile, çocuğun dünyaya 

geldiği ilk çevredir. Doğuştan getirdiği genetik özelliklerin öğrenmelerle ve sosyalleşme süreçleriyle 

şekillendiği aile ortamı çocuğun gelişim aşamaları için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, 

ailesinde serebral palsi olan ve olmayan çocukların aile işlevlerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın 

çalışma grubu SP’li 38 çocuktan ve SP’li olmayan 44 çocuktan oluşmuştur. Araştırmada, SP olan ve 

olmayan çocukların ailelerinin sosyo-demografik bilgilerinin elde edilmesinde “Kişisel Bilgi Formu”, 

aile işlevselliğini değerlendirmek için “Aile Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler “Yüzde 

Analizi” ve “Bağımsız Gruplar İçin t Testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler 

sonucunda, SP olan çocukların ailelerinin aile işlevlerinden problem çözme, iletişim, duygusal tepki 

verebilme ve gereken ilgiyi gösterme puanlarının kontrol grubu çocuklarının ailelerinden daha yüksek 

çıktığı görülmüştür. Bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, aile, aile işlevselliği 
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Cerebral Palsy is a permanent movement and posture disorder due to a brain damage. Children with 

cerebral palsy have problems in communication with cognitive, behavioral, sensory and perceptual 

disorders along with motor deficits. Given the different characteristics of the families in which the child 

is born, there is a possibility that CP may affect the functions of the families. Studies have shown that 

family support plays a major role in the long-term treatment and rehabilitation of children with CP. 

Family is the first environment in which the child was born. The family environment, in which the 

genetic characteristics brought about by birth is shaped by learning and socialization processes, is critical 

for the developmental stages of the child. The aim of this study was to compare the family functions of 

children with and without cerebral palsy in their families. The study group consisted of 38 children with 

cerebral palsy and 44 children without cerebral palsy. In the study,  “Personal Information Form” was 

used to obtain the socio-demographic information of families of children with and without cerebral 

palsy, and “Family Assessment Scale” was used to evaluate family functionality. Data were analyzed 

using “Percentage Analysis” and “t Test for Independent Groups”. As a result of the statistical analyzes, 

it was seen that the scores of the families of the children with cerebral palsy had higher problem solving, 

communication, emotional response and required attention scores than the families of the control group. 

Suggestions were made in the light of the findings. 

Keywords: Cerebral palsy, family, family functioning 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Serebral Palsi (SP), gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür 

bozukluğudur. Beyindeki lezyon kas tonusu ve koordinasyonunda sorunlar yaratır, zamanla kas iskelet 

sisteminde ikincil bozukluklar meydana gelir. SP tablosu doğum öncesinde, doğum sırasında veya 

doğum sonrasında erken dönem oluşan beyin lezyonlarında görülür. Beynin erken gelişim dönemi ilk 

18 ay olmakla birlikte 6 yaşa kadar oluşan ve ilerleyici olmayan beyin lezyonlarının tümü SP olarak 

tanımlanabilir (Yalçın ve diğ., 2000). Motor yetersizliklerle birlikte bilişsel, davranışsal, duyusal, algısal 

bozukluklar ile iletişimde problemler görülmektedir (Elbasan ve Türker, 2016). SP’de beslenme, 

giyinme, banyo yapma gibi kişisel bakım işlevlerindeki problemlerle birlikte yaşanan engeller, uzun 

süreli bakım gereksinimlerine neden olabilir (Raina ve diğ., 2005).  

Serebral Palsinin prevalansı gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir ve 1000 canlı doğum başına 1,5 

ile 3 oranında görülmektedir. Ülkemizde SP'nin prevalansı 1000 canlı doğumda 4.4 olarak belirlenmiştir 

(Serdaroğlu ve diğ., 2006). 

Çocukta SP tanısı ve sonuçları ailede kalıcı bir değişiklik meydana getirir (Forman, 2006).  Serebral 

Palsi, hafif ile ciddi arasında değişen bir bozukluktur. Çocuğun içine doğduğu ailelerin birbirinden farklı 

özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, SP’nin ailelerin işlevlerini etkileme olasılığı söz konusudur. 

Genellikle anne ve babanın SP’li çocuğunu kabullenme düzeyleri birbirinden farklıdır. “Sağlıklı” 

çocuğun dünyaya gelişi bile ailelerde baskı yaratabilirken SP’li çocukları olan ailelerde çocuklarının 

hastalıklarıyla baş edebilme, bakım yükü, parasal problemler, boşanma, ailenin diğer üyeleri ile ilgili 

problemler daha fazla görülmektedir (Miller, 2005). Bu tür bir bakımın sağlanması, kronik engelli 

çocukların ebeveynlerinin hem fiziksel sağlığına hem de psikolojik iyiliklerine zarar verebilir ve aile 

geliri, aile işleyişi ve kardeş uyumunu etkileyebilir (Raina ve diğ., 2005). 
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SP’de aile desteği çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda SP’li çocukların uzun vadeli tedavi ve 

rehabilitasyonlarında aile desteğinin temel role sahip olduğu görülmüştür (Slaich, 2009). SP’li çocukları 

olan ailelerle fiziksel engeli olmayan çocukları olan ailelerin aile işlevlerinin karşılaştırıldığı bazı 

çalışmalarda anlamlı farklılıklar olduğunu belirten çalışmalar olduğu görülmüştür (Magill-Evans, 2001; 

Raina ve diğ., 2005).   

Her aile biricik ve farklıdır. SP’de en iyi sonuç, destekleyici ve iletişim kuran ailelerde meydana gelir 

(King ve diğ., 2004). Ailenin işlevselliğinin artırılması, SP’nin rehabilitasyonuna katkı sağlamaktadır. 

Engeli olmayan çocuklara göre ailelerinin bakım sağladığı SP’li çocuklarda ailenin desteği, uzun 

dönemli rehabilitasyonun başarısını etkileyerek ve engellilikle birlikte pozitif yaşam olanağı 

kazandırarak sağlık ve iyilik haline katkıda bulunur (Mpofu ve diğ., 2014). 

Aile, çocuğun dünyaya geldiği ilk çevredir. Doğuştan getirdiği genetik özelliklerin öğrenmelerle ve 

sosyalleşme süreçleriyle şekillendiği aile ortamı çocuğun gelişim aşamaları için kritik öneme sahiptir. 

Ülkemizde, engelli çocuğu olan ailelerde aile işlevsellik düzeyinin incelendiği bazı çalışmalara 

rastlanılmıştır ancak, bu çalışmaların oldukça az sayıda olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, 

ailesinde SP olan ve olmayan çocukların aile işlevlerinin karşılaştırılmasıdır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma nedensel karşılaştırmalı araştırma modeline göre yapılmıştır. Nedensel karşılaştırma 

araştırmaları var olan veya doğal olarak ortaya çıkmış bir durum ya da olayın nedenlerini ve bu 

nedenlere etki eden değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik araştırmalardır 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2008). 

2.2. Örneklem Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu SP tanısı almış 38 çocuğun ailesi ile SP tanısı almamış 44 çocuğun ailesi 

oluşturmuştur. Katılımcıların çalışmaya katılmada gönüllü olmaları şartları aranmıştır. Çalışma 

grubunun sayısının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemleri içerisinden ulaşılabilir örnekleme 

yolu kullanılmıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2008). 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada SP tanısı alan ve almayan çocukların ailelerinin bazı sosyo-demografik bilgilerini toplamak 

amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ile aile işlevselliğini değerlendirmek amacıyla “Aile Değerlendirme 

Ölçeği” kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu  

Araştırmaya katılanların yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, eğitim düzeyi gibi değişkenleri belirlemek amacıyla 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuş formdur. 

Aile Değerlendirme Ölçeği 

McMaster Aile İşlevleri Modeli’nin, klinik olarak aileler üzerinde uygulanması sonucunda Epstein 

(1983) tarafından geliştirilen ölçek, ailenin işlevlerini yerine getirip getiremediğini, aile üyelerinin 

algılamalarına göre değerlendirmeyi sağlayan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek, toplam 60 
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madde ve yedi alt ölçekten oluşmaktadır. Alt ölçekler Problem Çözme (PÇ), İletişim (İLT), Roller 

(ROL), Duygusal Tepki Verebilme (DTV), Gereken İlgiyi Gösterme (GİG), Davranış Kontrolü (DK) 

ve Genel İşlevler (Gİ)'dir. Ölçek puanları 1.00 ile 4.00 arasında değişmekte, puanların yükselmesi 

(>2.00), aile işlevlerindeki sağlıksızlığa işaret etmektedir (Miller ve diğ., 1985). Ölçeğin ülkemizdeki 

uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Bulut (1990) tarafından yürütülmüştür. Ölçeğin Türkçe 

formu için alt ölçeklere ait test-tekrar test güvenirliği katsayılarının. 62 ile. 90 arasında, iç tutarlık 

katsayılarının ise. 38 ile .86 arasında değiştiği ifade edilmektedir (Bulut, 1990). 

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, çalışmada kullanılan Kişisel Bilgi Formuna ait verilerin analizinde yüzde analizi ve 

Aile Değerlendirme Ölçeğine ilişkin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek 

için bağımsız gruplar için t test analizi kullanılmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,01 

kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR ve YORUMLAR 

Bu bölümde ailesinde SP olan ve olmayan çocukların aile işlevleri ile ilgili bulgular ve yorumlar yer 

almaktadır. SP’li olan çocukların yaşları 6-16 (Ort.: 8,2), SP’li olmayan çocukların yaşları 7-16’dır (Ort.: 

8,1). SP’li çocukların annelerinin % 44.7’sinin (n= 17) ilkokul, % 18.4’ünün (n=7) ortaokul, % 

26,3’ünün (n=10) lise, % 4’ünün (n= 4) üniversite mezunu; babalarının % 27, 3’ünün (n= 12) ilkokul, 

% 13,6’sının (n= 6) ortaokul, % 31,8’inin (n= 14) lise, % 13,6’sının (n=6) üniversite mezunu olduğu 

görülmüştür. Kontrol grubunda yer alan çocukların annelerinin  % 27,2’sinin (n= 12) lise, % 72,8’inin 

(n= 32) üniversite mezunu; babalarının % 10,5’inin (n= 4) lise, % 89,5’inin (n=38) üniversite mezunu 

olduğu görülmüştür. 

Tablo 1’de SP’li olan ve olmayan çocukların ailelerinin Aile Değerlendirme Ölçeğinden aldıkları 

puanlar arasında fark olup olmadığını değerlendirmek amacıyla uygulanan “Bağımsız Gruplar İçin t 

Testi Analizi” sonuçları verilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde, SP’li olan ve olmayan çocukların ailelerinin aile işlevlerinden problem çözme, 

iletişim, duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme puanları arasında (p<0,01) anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. SP’li olan çocukların aile işlevlerinden problem çözme (X̄=1,72), iletişim 

(X̄=1,85), duygusal tepki verebilme (X̄=1,88) ve gereken ilgiyi gösterme (X̄=2,38) puanlarının SP’li 

olmayan çocukların ailelerinin aile işlevlerinden problem çözme (X̄=1,24), iletişim (X̄=1,21), duygusal 

tepki verebilme (X̄=1,27) ve gereken ilgiyi gösterme (X̄=1,61) puanlarından daha yüksek olduğu 

görülmüştür.
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Tablo 1. Serebral Palsili Olan ve Olmayan Çocukların Ailelerinin Aile Değerlendirme Ölçeği 

Puanlarına İlişkin Bağımsız Gruplar İçin t Testi 

Değişkenler Serebral 

Palsi 

N Ortalama S t Sd p 

Problem çözme Evet 38 1,72 

 

,633 

 

4,622      50,154      0,01** 

 

Hayır  44 1,24 

 

,295 

 

İletişim Evet 38 1,85 

 

,617 

 

6,703      42,211      0,01** 

Hayır  44 1,21 

 

,180 

 

Roller Evet 38 2,03 

 

,389 

 

4,796       66,358      0,16 

Hayır  44 1,68 

 

,285 

Duygusal tepki 

verebilme 

Evet 38 1,88 

 

,601 

 

5,558        62,417     0,03** 

 

Hayır  44 1,27 

 

,402 

 

Gereken ilgiyi 

gösterme 

Evet 38 2,38 

 

,361 

 

11,903      59,459      

0,01** 

 Hayır  44 1,61 

 

,225 

 

Davranış 

kontrolü 

Evet 38 2,08 

 

,361 

 

4,884        81,492      0,19 

 

Hayır  44 1,67 

 

,405 

Genel işlevler Evet 38 1,66 

 

,508 

 

4,872        77,741      0,65 

 

Hayır  44 1,13 ,488 

p<0,01** 

 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmada, ailesinde SP olan ve olmayan çocukların aile işlevleri karşılaştırılmıştır. Yapılan 

istatistiksel analizler sonucunda, SP’li olan çocukların ailelerinin aile işlevlerinden problem çözme, 

iletişim, duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme puanlarının kontrol grubu çocuklarının 

ailelerinden daha yüksek çıktığı ortaya çıkmıştır.   

Ailede problem çözme, aile işlevselliğinin etkili bir şekilde devam etmesi için çok önemlidir. Aile 

içindeki her problem etkili bir şekilde çözülebildiği zaman ailenin bütünlüğü ve işlevselliği devam 

etmektedir. Yine de bazı problemler çözülemeyebilir ki, bu durum ailenin bütünlüğü için önemli bir 

tehdit oluşturmaz (Epstein ve diğ., 1978).  
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Çocuğun gelişimini, kişiliğini ve zekâsını olumlu yönde etkileyen iletişim, son yüzyılda en temel 

gereksinimlerden biri olmakla birlikte, insanın kendini var edebilmesi için doğru iletişim becerilerine 

sahip olması gerekmektedir. İletişim, toplumun biçimlenmesinde temel oluşturmakta, birey diğerleriyle 

düzenli iletişim yoluyla toplumun bir üyesi olmaktadır. Aile bireylerinin kendilerini ifade 

edebilmelerinin de aile içindeki iletişim önemli bir yer tutmaktadır. Aile içi iletişimde çocuğun birey 

olarak kabul görmesinin ve iletişime etkin olarak dâhil edilmesinin benlik saygısını geliştirdiği 

bilinmektedir (Şahin ve Aral, 2012).  

Duygusal tepki verebilme fonksiyonu, aile üyelerinin her türlü uyaranlar karşısında en uygun tepkiyi 

göstermesi anlamına gelmektedir. Burada, sevgi, mutluluk ve neşe yanında, kızgınlık, üzüntü, korku 

gibi duygular yer alır (Bulut, 1993).  

Gereken ilgliyi gösterme boyutu, aile üyelerinin birbirlerine yönelik ilgi, şefkat ve sevgisini ifade eder. 

Bu boyut, aile üyelerinin birbirlerine ne düzeyde ilgi gösterdikleri ve birbirlerine yatırım yaptıkları ile 

ölçülmektedir (Epstein vd., 1978). 

SP'li çocukların sosyal ve gelişimsel durumları aile faktörlerinden etkilenmekte, aynı zamanda SP’li 

çocukların durumları ailelerinin durumlarını etkilemektedir. Aile üyelerinin bu tür ilişkilerini dikkate 

alan teorik bir çerçeve aile sistemleri teorisidir. Aile sistemleri teorisine göre aile etkileşimli, birbirine 

bağımlı ve değişime tepki gösterir. Tek bir aile üyesini etkileyen olayların, aile sisteminin diğer 

üyelerini de etkilemesi muhtemeldir. Hiç kimse ailedeki bir engelin etkilerinden muaf değildir 

(Rentinck, 2009). Ailenin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirememesinde iletişim eksikliği ve 

aksaklıklarından kaynaklanan aile sorunlarının etkili olduğu bilinmektedir. Aileye katılan yeni bireyin 

engelli olması ise, ailede şok etkisi yaratarak, üyelerin karmaşık duygular yaşamalarına ve normal aile 

yaşamının bozulmasına neden olabilmektedir. Ailenin engelli çocuğa ilişkin tepkileri, bireysel 

düzeydeki birçok özellik yanında (kişilik özelliği, yaş, eğitim durumu), sosyal destek mekanizmalarına 

ve çocuk doğmadan önceki ailenin fonksiyonlarının sağlıklı olup olmamasına göre değişebilmektedir 

(Özşenol ve diğ., 2003).  

İlgili literatür incelendiğinde ailede SP’nin bulunması aile işlevselliğinde problem çözme becerilerini 

olumsuz etkilemekte, SP’li çocuğu olan ailelerin problem becerilerinde azalma görülmektedir (Atam, 

2009). Problem çözme becerilerinde azalma, SP’li çocukların tedavisini, gelişimini sekte uğratabilir. 

Ebeveynlerin problem çözme becerilerine sahip olmasının SP gibi aileyi derinden etkileyen zor 

durumlarla başa çıkmalarını ve yaşayacakları stresten koruması bakımından önemlidir (Eker ve Tuzun, 

2004; Noojin ve Wallander, 1997; Wanamaker ve Glenwick, 1998).  

Bazı araştırmacılar, engelli çocuğun aile yaşamına getirdiği ek streslerle aile içi ve dışı ilişkilerin, 

ailenin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyebildiğini; pek çok anne babanın artan düzeyde 

kaygı, depresyon ve düşük benlik saygısı gösterdiklerini, evlilik ilişkilerinde bozulma ve kişisel 

uyumlarında azalma olduğunu belirtmektedirler (Girli ve diğ., 2000). Bu bağlamda kamu ya da özel 

sektöre ait rehabilitasyon merkezlerinde "aile destek grupları"nın oluşturulmasına ve bunlara özellikle 

babaların katılımının sağlanmasına ayrı bir önem vermek gerekir. Annelerin yoğun olarak çocuğun 

tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgilendiği ailelerde, babaların bilgilendirilmesi, ailenin engelli çocukla 

ilgili sorunlarının ve sorumluluklarının eşit olarak dağıtılması konusunda tüm aile üyelerini kapsayacak 

şekilde danışmanlık hizmetinin verilmesi gerekir. Bu tür çalışmaların yapılmasında, ailenin işlevlerini 

nasıl olduğunun ve sağlıklı veya sağlıksız boyutların belirlenmesinde “Aile Değerlendirme Ölçeği” gibi 
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ölçeklerin kullanılması bu alanda çalışan meslek elemanlarına büyük yarar sağlayacaktır (Özşenol ve 

diğ., 2003). 
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Otantik Etkinlikler İle Desteklenen 

Matematik Dersine Yönelik Öğrenci 

Görüşleri1 

 

Tuba ÖZKAN2    

Elif KILIÇOĞLU3 

 

 

Öz 

Değişim ve gelişime açık çağdaş matematik eğitiminin amacı öğrencilerin kendi deneyimleri ile nitelikli 

ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Öğrencilerin bu deneyimleri kazanması otantik etkinlikler ile 

mümkün olabilir. Bu çalışmada gerçekleşen otantik etkinliklere yönelik öğrenci görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Hatay İlindeki bir 

ortaokulun 7. sınıf matematik dersinde 5 hafta boyunca 18 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Durum çalışması olarak modellenen bu çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmamış 

günlüklerden yararlanılmıştır. Çalışma bitiminden sonra incelenen günlükler içerik analizi yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Analiz sürecinde ilk aşama araştırma için önemli görülen cümle ya da kelimelerin 

belirlenerek kodların oluşturulmasıdır. Daha sonra oluşturulan kodlar uygun temalar altında 

birleştirilmiştir. Bu süreçte araştırmanın geçerliğinin ve güvenirliğinin sağlanması için uzman 

görüşünden ve meslektaş teyidinden yararlanılmıştır. Süreç sonunda üç temaya ulaşılmıştır. Birincisi; 

süreçte gerçekleşen öğrenme durumları (süreç hakkında yorum), ikincisi; etkinlikler hakkında yorum, 

üçüncüsü ise süreçte fiziksel boyuttur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin tuttukları günlüklerden elde 

edilen veriler ışığında otantik etkinlikler ile işlenen ders sürecini eğlenceli, yararlı ve işbirliği sağlama 

gibi olumlu sonuçlar ortaya çıktığı tespit edilmiştir.  Matematik dersinde öğrencilerin aktif katılımlarının 

ve motivasyonlarının sağlanması için günlük yaşam problemlerini içeren otantik etkinliklere sıkça yer 

verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Matematik eğitimi, Otantik öğrenme, Otantik Etkinlik, Ortaokul Öğrencileri. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde eğitim anlayışında değişime ve gelişime açık çağdaş yolda ilerleme hedeflenmiştir. 

Söz konusu olan değişim ve gelişim dünyada bilim ve teknolojideki ilerlemeler ile 

oluşmaktadır. Hızla gerçekleşen gelişimin gerisinde kalmamak adına eğitim sistemine önemli 

roller düşmektedir. Bu rollerin başında uzmanlar tarafından eğitimin yapı taşı olarak 

nitelendirilebilecek çağdaş yaklaşımların oluşturulması yer almaktadır. Eğitim sisteminde 

önemli rolü olan bu çağdaş yaklaşımların geleneksel rollerin yerini aldığı görülmektedir. 

Nitekim dersler ve müfredatlar çağa uygun olarak düzenlenmektedir. Artık bilgi çokluğunun 

önemi yerine, bilginin yansıtıldığı, yapılandırıldığı, yeni bilgilerin üretildiği, eleştirel 

düşünebilme, aktif ve işbirlikçi öğrenmenin yer aldığı öğrenme ortamı önem kazanmıştır.  

Günümüz eğitim sistemi ile kazanılması istenilen bu becerilerin ortak özelliğinin öğrenenin bu 

süreçte aktif rol alması olduğu söylenebilir. 

Öğrenenin aktif katılımı ile öğrenmenin sağlandığı yeni yaklaşımlar içinde önemli bir ölçüt 

olarak yer alan yapılandırmacı yaklaşımda her öğrencinin ayrı ayrı gereksinimleri göz önüne 

alınarak üst düzey öğrenme becerilerine yönelik hedefler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Kesin bir hedefin belirlenip bu hedefe tüm öğrencilerin ulaşmasının beklenmesinin yerine, 

öğrencinin ilgi ve gereksinimlerine özel, tümden gelim yaklaşımın yer aldığı esnek hedefler 

yapılandırmacı eğitimi tanımlamaktadır (Ulusoy, Aytar Güngör, Akyol Köksal, Subaşı, Ünver 

& Erdamar Koç, 2008). Bireye özel hedeflerin belirlenmesi ile aynı sınıfta eğitim gören farklı 

bilişsel düzeyde ve ilgi alanlarında yer alan öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılımları 

sağlanabilir. Derste katılım ve ilginin tam olarak sağlanabilmesi için öğrencinin bulunduğu 

gelişim basamağı dikkate alınmalıdır. İlköğretim çağı öğrencileri oyun çağındadır. Bu çağda 

öğrenciler somut düşünmekte ve bilişsel olarak gelişim göstermektedir ( Senemoğlu, 2009). 

Derslerde kazanılması hedeflenen kavram ve algoritmaların öğrencilerin gelişim düzeylerine 

uygun materyaller ile somutlaştırılarak öğrencilerin sürece aktif katılımları sağlanabilir. Tüm 

dersler için geçerli ve önemli olan bu sistem özellikle soyut bilgilerin çok olması nedeni ile 

öğrencilerin önyargı ile yaklaştığı matematik dersi için uygulandığında daha nitelikli ders süreci 

yaşanabilir. Böylelikle matematik dersi öğrenci gözüyle eğlenceli bir hal alır diyebiliriz. 

Değişen eğitim sistemi ile matematik öğretim programında beklentiler de değişmiştir. Program, 

öğrencilerin karşılaştığı problemlere çözümler üretebilmesini ve bu süreçteki akıl yürütmelerini 

ifade edebilmesini, tahminlerde bulunabilmesini, kanıta dayalı çıkarımlar yapabilmesini, kendi 

öğrenme ve düşünme süreçlerini yönetebilme gibi üst düzey becerilere sahip olarak 

yetiştirilmesini hedeflemektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018).  Öğrenciler üst düzey 

beceriler içeren bilgileri hazır olarak almakta zorluk yaşarlar. Özellikle ilköğretim çağındaki 

çocuklarda hazır olarak sunulan bu bilgiler zihinde karmaşık yapıya sebep olabilir. Çocuklar 

doğrudan söylenen ezberleme ağırlıklı kural ve formüllerden hoşlanmazlar, matematiksel 

bilgiyi kendileri oluşturduklarında daha büyük zevk alırlar (Altun, 2008, s. 13). Bunun için 

öğrencileri öğrenme sürecine etkin olarak katabilmeye, bilgileri yaşantı yoluyla yapılandırarak 

kazandırabilmeye, matematiksel düşünme becerilerini geliştirebilmeye uygun öğrenciler için 

zevkli ve etkili matematik öğretimi planlanmalıdır. Bu amaçla matematik öğretiminde ilgi 
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çekici ve motivasyon arttırıcı yöntem ve tekniklere gidilmelidir. Öğrencilerin ilgisini çeken 

gelişim düzeylerine uygun etkinlikler ile ders ortamında öğrenmeyi güdüleme sağlanabilir. 

Böylelikle matematik dersi için hem eğlenceli bir ortam hem de aktif katılımın gerçekleşmesi 

sağlanabilir. Öğretimde öğrencileri sürecin aktif bir parçası kabul eden ve günlük yaşamı içine 

alan çağdaş eğitim yaklaşımlarından biri de otantik öğrenmedir. Otantik öğrenme tanımı ve 

ilkeleri gereği çağdaş yaklaşım olarak nitelendirilir. , 

Otantik öğrenme otantik görevlerle başlayıp, otantik etkinlikler ve değerlendirmelerle devam 

eden bir süreçtir. Eğitim ortamlarında otantik öğrenmenin meydana gelebilmesi için gerçek 

dünyadaki problem ve konuların derslerde kullanılması gerekmektedir (Koçyiğit & Zembat, 

2013). Otantik öğrenme yaklaşımında tamamlayıcı bir niteliği olan otantik etkinlikleri; 

öğrencilerin çeşitli kaynaklardan yararlanarak incelemelerde bulunabileceği, öğrencilerde 

işbirliğine katkıda bulunan, süre olarak bir ders saati ile sınırlı kalmayan, disiplinler arası,  

gerçek dünya değerlendirmesi ile sonuçlanan etkinlikler olarak tanımlayabiliriz (Reeves, 

Herrington & Oliver, 2002). Otantik öğrenme; öğrenciler pasif olarak dinlemesinin ya da 

öğrenmesinin ötesinde, katılımcıların kendi istekleriyle bir öğrenme materyalini uygulaması, 

pratik yapması, değerlendirmesi veya eğitim programının içeriğini yansıtabileceği herhangi bir 

yol için istekli olacakları öğrenme stilidir (Brophy & Alleman, 1991). Verilen tanımları göz 

önüne aldığımızda otantik etkinlik hazırlamanın kolay ve tek yönlü bir süreç olmadığını ve bu 

sürece öğrencinin bilişsel düzeyi ve bulunduğu gelişim basamağını, ilgi ve yeteneklerini de göz 

önüne alarak konuya ve programa uygun titizlikle etkinliklerin hazırlanması gerektiğini 

söyleyebiliriz. Ayrıca her etkinlik otantik etkinlik olarak nitelendirilemez. Otantik etkinliklerin 

Reeves vd.(2002) tarafından belirlenmiş 10 özelliği bulunmaktadır: 

1- Gerçek dünya ile ilgisi olmalıdır. 

2- Ana etkinliğin tamamlanması için alt etkinlikler tanımlanmalıdır. 

3- Otantik etkinlikler karmaşık ve uzun süren görevleri kapsar. 

4- Otantik etkinlikleri öğrenciler farklı bakış açıları ve kaynaklardan inceleyebilir. 

5- Otantik faaliyetler işbirliği sağlar. 

6- Öğrencilerin öğrenmelerini yansıtma fırsatını sunar. 

7- Disiplinler arası alanlarda bütünleştirilebilinir ve uygulanabilinir. 

8- Etkinlikler ürünün oluşması ile sonuçlandırılır. 

9- Sonuç çeşitliliğine olanak sağlar. 

10- Otantik değerlendirme yapılmalıdır. 

 

Genel olarak otantik etkinlikler için gerçek yaşam durumlarından oluşan problemleri içeren 

görevlerden oluştuğu, etkinliği tamamlayabilmek için alt etkinlikleri tanımlanması gerektiği, 
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üst düzey düşünme gerektirdiği, farklı kaynakları kullanarak araştırma yapmaya olanak 

sağladığı, sınıf ortamında işbirliğine fırsat vererek iletişim becerisini geliştirdiği ve öğrenileni 

yansıtma becerisi kazandırdığı söyleyebiliriz. Otantik öğrenmede amaç, bireyin gerçek dünya 

problemlerine çözüm üretecek bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Otantik 

etkinliklerle işlenen ders sürecinin ilgi çekici ve faydalı olduğunu söyleyebiliriz. 

Yabancı literatürde otantik etkinlik kavramına oldukça yer verilmesine rağmen (Newmann & 

Wehlage, 1993; Clayden, Desforges, Mills & Rawson, 1994; Reeves, Herrington, Oliver, 2002; 

Holmes, 2005; Rule, 2006; Lombardi, 2007; Cholewinski, 2009; Herrington, Reeves & Oliver, 

2014), ulusal kaynaklarda bu kavrama sık rastlanılmamaktadır ( Akça & Ata, 2009; Bektaş & 

Horzum, 2014; Gürdoğan 2014; Karakuş, 2006; Dilmaç, 2012; Koçyiğit & Zembat, 2013; 

Dolapçıoğlu, 2015; Aşk, 2016; Aydın Aşk & Bay, 2018). Bu araştırmayı önemli kılan etmen 

etkinlikler olarak otantik etkinliklerin seçilmesidir. Ayrıca araştırma uygulanan otantik 

etkinliklerin öğrenci gözüyle değerlendirilmesi yönünden önemlidir1.2.Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı 7. sınıf matematik dersi ‘ Oran ve Orantı ‘ alt öğrenme alanında otantik 

etkinliklerden yararlanılarak işlenen ders süreci hakkında öğrencilerinin görüşlerini 

belirlemektir.  Bu doğrultuda araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin otantik etkinlikler ile işlenen ders süreci hakkında 

görüşleri nelerdir? 

 

2.YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

toplanan verilerin analizi, araştırmanın geçerliliği ve güvenirliği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum 

çalışması; birçok alanda özellikle de değerlendirme amacı olan araştırmalarda kullanılan, 

araştırmacının bir durumu, olayı, etkinliği, işlemi, bir veya daha fazla kişiyi derinlemesine 

analiz ettiği nitel bir araştırma desenidir (Creswell, 2003, s.43).  Çalışmada durum olarak 7. 

sınıf ‘Oran ve Orantı’ alt öğrenme alanında otantik etkinliklerden yararlanılarak işlenen ders 

süreci gözlemlenmiştir. 

 

2.2.Çalışma Grubu  

Bu çalışma Hatay ili Kırıkhan ilçesindeki bir ortaokulun 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 18 

öğrenci ile gerçekleşmiştir. Araştırmacı çalışmayı kendi görev yaptığı okulda 

gerçekleştirdiğinden ve uygulamada katılımlı uygulamacı olarak bizzat kendisi yer aldığından 

ötürü amaçlı örnekleme yöntemi çeşitlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum 
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örneklemesinden yararlanılmıştır. Araştırmacının örneklemini kendi olanakları doğrultusunda 

belirlediği bu örneklem seçiminde amaç araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmaktır. 

 

2.3.Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırma bir durum çalışmasıdır. Durum çalışmalarında genellikle birden fazla veri 

toplama yöntemi söz konusu olabilir ( Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 73). Bu araştırmada 

verilerinin elde edilmesinde nitel yöntem tekniklerinden gözlem tekniği ve öğrenci 

günlüklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan 10 adet otantik 

etkinlik ile işlenen ders süreci ele alınmıştır.  Araştırmacı çalışmanın gerçekleştiği beş hafta 

boyunca süreci gözlemlemiştir. Etkinlik sürecinde araştırmacı gözlemleri için notlar almıştır. 

Bu süre zarfında gerekli izinler alınmış olarak zaman zaman video ile ders kayıt altına 

alınmıştır. Süreç sonunda video kaydı ile araştırmacı süreci tekrar izleme fırsatı bulmuştur. 

Araştırmacının süreçte bu denli rol alarak ortamdaki davranışları detaylı biçimde incelemesine 

olanak sağlayan bu teknik literatürde katılımlı gözlem olarak adlandırılmaktadır. Katılımlı 

gözlem bir yapılandırılmamış gözlem tekniğidir (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 175). Ayrıca her 

etkinlikten sonra etkinliklere ve sürece ilişkin öğrencilerden duygu ve görüşlerini bildiren bir 

günlük yazmaları istenmiştir. Bu günlükler ile süreç hakkında öğrenci görüşleri belirlenmiştir. 

Matematik günlükleri ile öğrencilerin öğrenme sürecine karşı tutumları ve işlenen konunun 

nasıl ve ne kadarının anlaşıldığı hakkında bilgi edinilebilir (Uslu, 2009). Ders günlükleri 

öğrencilerin gün içerisinde konu tekrarı yapmalarını sağlayarak öğrenilenleri pekiştirme fırsatı 

verir. Ayrıca günlükler öğrencilerin yazma becerilerini geliştirerek duygu ve düşüncelerini 

yansıtma olanağı sağlar (Ünver, 2003). Günlükler ile öğrencilerin gün içerisinde gerçekleşen 

durumları eleştirel bakış açısı ile ele almaları sağlanabilir. Yansıtma, eleştirme, yazılı iletişim 

gibi becerileri aşılayan öğrenci günlükleri üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi 

konusunda önemli bir araçtır.  

 

2.4. Verilerin Toplama Süreci ve Veri Analizi 

Bu çalışmada veri toplama teknikleri olan gözlem ve doküman incelemesi kullanılmıştır. 

Dokuman incelemesi, katılımcılardan elde edilen ve genellikle yazılı ve çizili materyallerden 

oluşan bir nitel veri toplama yöntemidir (Açıl, 2015). Bu çalışmada öğrencilere ait olan ders 

günlüklerinin her biri doküman olarak ele alınmış ve bu dokümanlar içerik analizine tabi 

tutulmuştur. İçerik analizi toplanan verilerden önceden belli olmayan temaların ve boyutların 

ortaya çıkarılmasını sağlayarak, verilerin detaylı analiz edilmesini gerektirir ( Yıldırım & 

Şimşek, 2016, s. 239). Bu çalışmada öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3,..., Ö18 şeklinde 

numaralandırılmıştır. Daha sonra araştırma için önemli görülen cümle ya da kelimelerin 

belirlenerek kodlar oluşturulmuştur.  Daha sonra benzer kodlar bir araya getirilerek temalar 

oluşturulmuştur. Yapılan bu işlemler önce araştırmacı tarafından yapılmış daha sonra uzman 

bir kişiden tekrar yapılması istenmiştir. Alınan uzman yardımı ile kod ve temaların son haline 

fikir birliği ile karar verilmiştir. 
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2.5.Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliği 

Araştırmanın geçerlilik çalışması için uzman görüşünden ve meslektaş teyidinden 

yararlanılmıştır. Günlüklerden elde edilen görüşlerin hangi kategoriler altında 

değerlendirileceği farklı zamanlarda farklı iki ayrı kodlayıcılar tarafından yapılmıştır. Daha 

sonra kodlayıcılar arasında uyum yüzdesine bakmak için Miles ve Huberman (1994)  tarafından 

geliştirilen uyum yüzdesi formülünden yararlanılmıştır.  

Güvenirlik Yüzdesi = ((Görüş Birliği)/( Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı))x100 

 

Bu elde edilen analizlerin güvenirliğini test etmek adına yapılmış ve araştırmacılar arasındaki 

uyumun işlemler önce araştırmacı tarafından yapılmış daha sonra uzman bir kişiden tekrar 

yapılması istenmiştir. Araştırmacı bu süreçte uyum oranını %82 olarak bulunmuştur. 

Güvenirlik hesaplamasının %70 üzerinde çıkması bir araştırmanın güvenirliği için uygun 

görülmektedir (Miles & Huberman, 1994). Yapılan görüşmeler sonunda kodlamaların ve 

temaların son hali karara bağlanmış ve uyumsuzluk yaşanılan durumlar hakkında fikir birliği 

sağlanan kadar tartışılmıştır.  

 

3.BULGULAR  

Bu bölümde araştırmanın problemine yönelik toplanmış olan verilerin analizleri sonucunda 

elde edilen bulgular sunulmuştur. Probleme ait bulguları elde etmek için nitel veriler analiz 

edilmiştir. Nitel veri toplama aracı olarak öğrenci günlüklerinden yararlanılmıştır. Süreç 

sonunda öğrencilerden toplanan günlükler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik 

analizinde önce çalışma için önemli görülen verilerden kodlar oluşturulmuştur. Daha sonra 

kodlar uygun temalar altında birleştirilmiştir. Süreç sonunda üç temaya ulaşılmıştır. Birincisi; 

süreçte gerçekleşen öğrenme durumları, ikincisi; etkinlikler hakkında yorum, üçüncüsü ise 

süreçte fiziksel boyuttur. Çalışmanın bu bölümünde günlüklerden elde edilen öğrenci görüşleri, 

etkinlikler ile ilgili düşünceleri şeklinde kategorilendirilmiş ve bu kategorilerin ortak teması ile 

bazı öğrenci ifadeleri aşağıda yer alan Tablo 1, Tablo2 ve Tablo 3 ‘de verilmiştir. 
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Günlüklerde araştırma sürecinde öğrencilerin dersi anlayıp anlamadıkları, etkili bir süreç 

geçirip geçirmedikleri, arkadaşları ile grup içi ve grup dışı iletişimleri hakkındaki görüşleri ile 

ilgili ifadeler dikkat çekmektedir. Kısaca öğrencilerin süreç hakkındaki görüşlerini belirten bu 

ifadeler kodlara ayrılmıştır. Daha sonra bu kodlar ‘süreçte gerçekleşen öğrenme durumları’ 

teması altında toplanmıştır. Bu tema altında yer alan en dikkat çekici kodlar; anlamlı (f:2), 

heyecanlı (f:5), yararlı (f:7), eğlenceli (f:16), öğrenme (f:5), işbirliği (f:4), pekiştirme (f: 

3),hayal gücü (f: 3), yeni fikir üretme (f:2) şeklindedir. Bunun yanında etkinlik sürecinde 

arkadaşları ile hareket ettiklerine dair ifadelerde bulunmuşlardır. Kodlara ait günlüklerde yer 

alan bazı cümleler Tablo 1’ de verildiği gibidir. Günlüklerin içerisinde Ö9 ; ‘…Arkadaşlarıma 

da çözümümü ben anlattım.’ Ö14; ‘Bugün ben derste çok eğlendim. Arkadaşlarım da çok 

eğlendi…’  birlikte hareket edildiğine örnek bazı öğrenci ifadeleridir. Ö14 ‘Bugün ben derste 

çok eğlendim. Arkadaşlarım da çok eğlendi. Pano hazırlamak çok zevkliydi…’, Ö5; ‘Bugün 

pazara gidelim etkinliğini yaptık. Biz bu konuda arkadaşlarımızla ilk önce gruplaştık ve sonra 

bu konuyu tahtada canlandırdık. Çok zevkli geçti…’, Ö7; …Çok eğlenceliydi. Matematik 

dersini seviyorum. Çok anladım.’, Ö18,’ ….Hiç sıkılmadım…’  verilen örnek ifadelere benzer 

günlükte sıkça bu tür cümleler yer aldığı görülmüştür. Bu ifadelere bakıldığında öğrenciler için 

sürecin eğlenceli geçtiği söylenebilir. Öğrenciler otantik etkinliklerden yararlanılarak işlenen 

matematik dersini anladıklarına dair görüşleri de günlüklerinde yer almaktadır. Örneğin, Ö9;’ 

Etkinlikte hiç zorlanmadım çok kolay anladım’,Ö7; ‘…Çok anladım.’,Ö18; ‘…Çok yararlı 

geçti. Çok şey öğrendim’,Ö5; ‘..Pazara gittiğimde hesaplamaları daha iyi yaparım artık’,Ö1 

‘..Hayatta yapacağımız çok bilgi aldık. Bu bilgiler her zaman bize yardımcı olacaktır.’ ifadeleri 
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ve bu ifadelere benzer görüşlerin günlüklerde yer aldığı görülmüştür. ‘Süreçte gerçekleşen 

öğrenme durumları’ teması altında oluşturulan kodlarda öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

etkinlik sürecinde gerçekleşen öğrenme durumları hakkında eğlenceli, ilgi çekici,  yararlı 

bulduğu şeklindedir. Öğrenciler araştırmanın süreci boyunca uygulanan etkinlikler hakkındaki 

görüşlerini günlüklerinde ifade etmişlerdir. Etkinliklerin hakkında günlüklerde yer alan öğrenci 

ifadeleri; günlük yaşam (f:6), eğlenceli (f:16), yararlı (f:7), işbirliği (f:4), anlaşılır (f:4), kolay 

(f:3), zor (f:1), dikkat çekici (f:8) şeklindedir. ‘Etkinlikler hakkında yorum’ teması altında 

öğrenci günlüklerindeki bazı ifadeler ve kodları Tablo 2’de verilmiştir:
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Tablo 2’de öğrenci günlüklerinde görülen bazı ifadeler ve kodları verilmiştir. Öğrenciler 

otantik etkinlikleri günlük yaşam ile ilişkilendirmişlerdir. Ö8; ‘… Hayatta yapacağımız çok 

bilgi aldık. Bu bilgiler her zaman bize yardımcı olacaktır’,Ö11; ‘Bugün su israfı etkinliğini 

yaptık. Su israfına hayatımızda da dikkat etmeliyiz…’ ifadelerinde öğrencilerin otantik 

etkinlikleri günlük yaşamları ile bağdaştırdıkları görülmektedir. Ö16; ‘Etkinliklerde grup 

olduğumuz için birbirimizden yardım alarak yapıyoruz öğretmenimizin verdiği problemleri 

çözerken hem yardımlaşma oluyor bence böyle yapınca daha iyi aklımızda kalıyor.’ şeklindeki 

görüşünde otantik etkinlikleri arkadaşları ile işbirliği kurarak çözdüklerini belirtmiş ve bu 

özelliğin de öğrenmeyi kalıcı yaptığını belirtmiştir. Etkinlikleri kimi öğrenciler ise dikkat 

çekici bulmuştur. Örneğin Ö15; ‘Öğretmenimiz bugün dersi fen laboratuvarında işleyeceğimizi 

söylediğinde şaşırdım. Orada ne yapacağımızı merak ettim. Orantı konusunu işledik.’ ifadesi 

ile otantik etkinliklerin dikkat çekici boyutunu ifade etmiştir. Bu ifadeye benzer otantik 

etkinliklerin dikkat çektiğine dair ifadelere günlüklerde sıkça rastlanılmıştır. ‘Etkinlikler 

hakkında yorum’ teması altında oluşturulan kodlarda öğrencilerin büyük çoğunluğunun otantik 

etkinlikleri günlük yaşamla bağlantılı, yararlı, işbirlikçi ve dikkat çekici bulduğu şeklindedir. 

Öğrenciler günlüklerinde ders sürecinin fiziksel boyutu hakkındaki görüşlerini belirtmişlerdir. 

Öğretim ortamının fiziksel şartlarının öğrenciler üzerinde etki bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu 

durum günlüklerde öğrenciler görüşlerini belirtmişlerdir. Sınıf dışı ortamın öğrencilerin 

dikkatlerini çektikleri ve ilgi uyandırdığı ifadeleri günlüklerde yer almaktadır. ‘Süreçte Fiziksel 

Boyut’ teması altında öğrenci günlüklerindeki bazı ifadelere ve kodlara aşağıda yer verilmiştir 

(Tablo3).  
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‘Süreçte Fiziksel Boyut’ temasın altında günlüklerde yer alan bazı öğrenci görüşleri ve kodlar Tablo 

3’de verilmiştir. Otantik etkinlikler ile işlenen ders sürecinde öğrencilerin oturma düzeni hakkında 

araştırmacı tarafından değişiklikler yapılmıştır. Öğrenciler önce küme düzeni şeklinde oturtulmuştur. 

Daha sonra öğrencilerden alınan olumsuz dönütler doğrultusunda ( tahtayı rahat görememe gibi)  

oturma düzeni değiştirilmeye karar verilmiştir. Dönütler doğrultusunda herkesin tahtayı rahat 

görebileceği U düzeni oturma şeklinde sıralar düzenlenmiştir. U düzeni oturma biçimi ile öğrencilerden 

tahtayı görememe gibi olumsuz dönütler alınmamıştır. Ayrıca grup çalışmalarının rahat gerçekleştiği 

gözlemlenmiştir. U düzeni oturma şekli hakkında günlüklerde yer alan bazı ifadeler şu şekildedir: 

Ö3;’…keşke diğer derslerde de sıralarımız böyle olsa…,Ö12;’…bence sıralarımız çok iyiydi…’. U 

düzeni hakkında günlüklerde olumsuz hiçbir ifadeye rastlanılmamıştır. Otantik etkinlikler doğası gereği 

diğer derler ile işbirliği içerisindedir. Süreçte yer alan fen bilimleri dersi ile ilgili 2 etkinlik için 

laboratuvar ortamında ders işlenmiştir. Ayrıca gerçekleşen 2 otantik etkinlikte sınıf dışı etkinliklere yer 

verilmiştir. Bu durumun öğrencilerin hayli dikkatini çektiği gözlemlenmiştir.Ö17; ‘…Sınıf dışında ders 

işlemek benim çok hoşuma gitti.’, Ö6; ‘Ben bugün matematik dersinde çok eğlendim. Açık hava da ders 

yapmak çok güzeldi. Yararlı bir dersti…,,Ö10 ‘Sevgili günlük bugün okulumuzun duvarlarını boyadık. 

Okulumuz çok güzel oldu…’(Ö10) şeklinde görüşler ve benzer görüşler günlükte sıkça görülen 

ifadelerdir. Öğrenciler sınıf dışı ortamı ve U düzenini yararlı ve eğlenceli bulmuşlardır. 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğrencilerin kullandıkları ifadelere dayanarak oluşturulan kategorilerde öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun otantik etkinlikleri eğlenceli, yararlı ve heyecanlı olarak ifade etmişlerdir. Toplam 18 

öğrenci günlüklerinden elde edilen verilere ve araştırmacı gözlemine dayanarak etkinliklerin öğrenciler 

üzerinde motivasyonu arttırdığı ve böylece aktif katılımı sağladığı söylenebilir. Günlüklerde en çok yer 

alan ifade etkinliklerin eğlenceli bulunmasıdır. Matematik dersi çoğu öğrencinin korku duyduğu, başarı 

inancının düşük olduğu bir derstir. Böyle öğrenci ilgisini çeken eğlenceli etkinliklere derslerde yer 

verilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğrenciler etkinlikleri arkadaşları ile işbirliği içinde 

gerçekleştirmenin yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir. Böylece akran öğrenimi sağlanarak öğrenciler 

arasında sosyalleşme ve iletişim gibi bazı değerleri kazanması yönünden önemlidir. Çalışmadan elde 

edilen sonuçlara göre otantik etkinlikler ile işlenen öğretim sürecinin öğrenciler üzerinde bilişsel ve 

duyuşsal açıdan etkili olduğu görülmektedir.  Otantik etkinliklerin zengin bir öğrenme ortamı 

sağlayarak öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı söylenebilir. Literatürde otantik öğrenmenin 

gerçekleştiği farklı alan ve sınıflarda öğrencilerin eğlendiği, olumlu tutum gösterdiği ve 

motivasyonlarının arttığına dair sonuçların yer aldığı araştırmalar mevcuttur (Aydın Aşk, 2016; Bay & 

Karakaya, 2009; Gürdoğan, 2014; Herrington, Reeves & Oliver, 2006; Karakuş, 2006; Koçyiğit, 2011; 

İneç, 2017; Nicaise, Gibney & Crane, 2000). İncelenen bu çalışmaların araştırma sonucunu destekler 

nitelikte olduğu görülmüştür. 

Araştırmada otantik etkinlikler ile ilgili öğrenci görüşlerine günlükler sayesinde ulaşılmıştır. 

Günlüklerin öğrenci gözüyle süreç hakkında olumlu veya olumsuz eleştirileri yansıtması, öğrencilerin 

kendilerini ifade edebilme yeteneği kazandırması, yazma becerisini geliştirmesi ve öğrendiklerinin 

tekrarını sağlaması yönüyle katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Literatürde öğrenci günlüklerinin 

bu yararlarına ilişkin çalışmalar yer almaktadır (Anılan & Anagün, 2007; Azzolino, 1990; Can & 

Altuntaş, 2016; Erduran-Avcı, 2008; Tektaş-Hasanoğlu, 2004; Uslu, 2009; Zeybek & Açıl, 2018). 

Çağdaş matematik öğretim programının öngördüğü şekilde günlük yaşam problemlerini içeren ve 
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öğrencilerin üst düzey düşünmelerine olanak sağlayan otantik etkinliklere derslerde daha çok yer 

verilmesinin nitelikli eğitimi sağlayacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin gözüyle daha eğlenceli bir 

matematik ortamı motivasyonu sağlayarak ilgi ve dikkatin artmasını sağlayabilir. Böylece eğitimde 

istenilen sonuçlara ulaşılabilir. Ayrıca diğer matematik dersi dışında diğer disiplin alanlarında günlük 

yaşam problemlerini içeren otantik etkinliklere yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca derslerde günlük 

yazma aktivitelerine yer verilerek öğrencilerin düşüncelerini ve öğrendiklerini yansıtma becerilerini 

kazanmaları sağlanabilir.  
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Öz 

Dil öğrenimi üzerine çok sayıda çalışma yapıldı ve yapılıyor. Ancak bu çalışmaların neredeyse hepsinde 

dikkatler sınıf içi ve dışı yöntem ve uygulamalara çekilirken, pek azında öğrenmenin sinir-bilimsel 

tarafı bilimsel açıdan irdeleniyor. Oysa sinir-bilimsel unsurların genel olarak öğrenme, özel olarak da 

dil öğrenimi üzerindeki etkilerinin fevkalade önemli oldukları artık biliniyor ve dikkate alındıklarında 

bu sürece ciddi olumlu katkılar sağlayabildikleri görülüyor. Bu makalede dil öğrenme sürecine katkısı 

çerçevesinde okuma becerisi ve birkaç diğer hususun sinir-bilimsel arka planına dikkatleri çekiyoruz.   

Anahtar Sözcük ve Kavramlar: sinir-bilim, amigdala, kaygı ve öğrenme, miyelin kılıfı, paryetal lob 

(yan lob), beyaz madde (ak cevher), zihin haritası / algı haritası  

 

 

Abstract 

(Numerous researches have been done on language learning. However, in almost all of these researches, 

attention has been drawn to in-class and out-of-class methods and practices, and in a very few of them 

the neuroscience sie of learning has been scientifically studied. However, the effects of neuroscience 

on learning in genral, and language learning in particular are known to be of significant importance. In 

this article, we aimed to draw attention to some crucial aspects of neuroscience of learning with respect 

to developing better reading skills and some other issues within the framework of its contribution to the 

language learning process as a whole.)   

Keywords and Concepts: neuroscience, amygdala, anxiety and learning, myeline sheath, parietal 

lobe, white matter, mind map / perception map  
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GİRİŞ ve ANA TEMA 

Bu makalede öncelikle insan beyninin öğrenme ve edinim sürecinde nasıl işlediğine kısaca dikkat 

çekdikten sonra genel anlamda öğrenmenin, daha özel olarak da dil öğrenme sürecinin etkin rol oynayan 

okuma eyleminin sinir-bilimsel arka planına ışık tutmayı hedefledik. Bunu yaparken de öğrenme 

sürecine olumsuz etkisi açısından ‘kaygı ve öğrenme üzerindeki olumsuz etkileri’ konusuna değindik.  

Stres hormon düzeyinin normalin üzerinde olduğunda, yani zihin gergin ve kaygılıyken dikkatin, 

dolayısıyla da öğrenmenin olumsuz yönde etkilendiğini gösteren çalışmaları referans aldık. Bu 

referanslardan ilkinde Thomas Jefferson Üniversitesi sinir-bilimcilerinden Andrew Newberg, M.D. ve 

Mark Robert Waldman’ın 2012’de yayımlanan ‘Sözcükler Beyninizi Değiştirebilir’ (Words Can 

Change Your Brain) kitabını, ardından Richard Wiseman’ın ‘Şans Faktörü’ adlı çalışmasını inceleyerek 

sizlerle paylaştık. Her iki çalışmada da ortak bir netice varan bilim insanları, ‘gergin bir zihnin dikkat 

ve öğrenme becerisi açısından, daha sakin ve güvende bir zihne göre çok daha zayıf olduğunu’ ifade 

etmektedirler.  

Çalışmalardan ilkinde (hem okuma hem de iletişimin diğer türleri sırasında) yapılan sözcük 

seçimlerinin beynin (özellikle de kişinin kendisini ve dünyayı nasıl algıladığı ve bu doğrultuda iletişim 

sağlaması sorumluluğunun gerçekleştiğine inanılan paryetal/yan lobun) fizyolojik yapısına olumsuz 

etkileri olduğu öne sürülürken, ikincisinde kişilerin algı haritalarının (yani hayatı ve olayları nasıl bir 

çerçeveden algıladıklarının) genel dikkat ve öğrenme sürecinde doğrudan etkileri tartışılmaktadır.  

Çalışmada bahsedilen olumsuz etkinin sebebi şu şekilde izah ediliyor: ‘Olumsuz sözcükler kullanmak 

beyindeki amigdala bölgesini uyararak stres hormonu miktarının artmasına sebep oluyor ve fark 

edilmese bile gün boyu kendimizi daha gergin hissediyoruz.  

Bu çalışmaya göre: ‘Olumlu bakış açısıyla birlikte sosyal ilişkiler gelişiyor ve ifade biçimi olumlu 

sözcüklerden seçiliyor.’ Bu sayede sosyal iletişiminde daha sağlıklı süreçlere dahil olan kişinin beyni 

kişinin dahil olduğu tüm yaşamsal süreçler gibi ‘öğrenme sürecine’ de olumlu etki ediyor.  

Newberg ve Waldman’a göre: ‘Olumsuz bir iletişim dili kullanmak ise kişiyi şüpheci ve gergin bir ruh 

haline sürüklerken, aynı zamanda da sosyal ilişkileri olumsuz olarak etkiliyor’. Bu da tüm yaşamsal 

süreçlere olumsuz etki ediyor. Öğrenme de bu olumsuzluktan kendine düşeni alıyor.  

‘Dil Öğrenme Kaygısı’ (language learning anxiety) kavramının bu çerçevede bir kez daha ve konunun 

sinir-bilimsel arka planıyla incelenmesinin öğrenme teorilerine yepyeni bir açı kazandıracağı 

şüphesizdir.  

Makalemizin bir sonraki bölümünde okumanın sinir-bilimsel olarak beyne ve dolayısıyla da öğrenme 

sürecine katkılarını inceledik. Bunu yaparken Emory Üniversitesi sinir-bilimcilerinden Dr. Gregory S. 

Berns’in çalışmasının sonucunu da özellikle önemli bulduk. Dr. Berns’in çalışmasına göre: ‘Kişi - 

özellikle kurgu – okuduğunda, beyinde okumayan birine göre çok daha fazla bağlantı oluşuyor ve 

bağlantı sayısı kişinin sadece öğrenme sürecine katkıda bulunmakla kalmıyor, onun daha hızlı düşünüp 

karar verebilmesini de sağlıyor. Bu çalışmaya göre okuma eylemi sırasında beynimizin dil edinimiyle 

ilgili bölümü olan sol ön korteksiyle bağlantısı artıyor. Ve bu yüksek bağlantı, okuma eylemi 

tamamlandıktan sonra da en az birkaç gün daha devam ediyor.’ 
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Öyleyse dil öğrenim sürecinde okuma becerisini artırmaya yönelik daha güçlü ve ilgi çekici yöntemler 

bulduğumuzda, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkımız da artacaktır.  

Carnegie Mellon Üniversitesi bilim insanlarından Timothy Keller ve Marcel Just’un 2009 yılında 

yaptıkları bir çalışmaya göre ‘okuma eylemi beyin dokusunu olumlu yönde değiştiriyor’. Keller ve Just, 

‘yoğun ve düzenli okumanın okuyucunun beynindeki beyaz madde (ak cevher) miktarını artırdığını ve 

beyin içi iletişimi güçlendirdiğini’ tespit ettiler. Miyelin kılıfları içindeki beyaz madde tabakasının 

kalınlığının sinir akışının iletimine, dolayısıyla da öğrenme sürecine yüksek katkı sağladığı ifade 

ediliyor. 

Aynı araştırmaya göre, okuma eylemi sadece beynimizin sol ön korteksi ile bağlantıyı artırmıyor, aynı 

zamanda beynimizin temel duyusal motor aktivitelerinden sorumlu kısmı üzerindeki etkinliği de 

artırıyor. Yani, okuma eylemi gerçekleşirken okuyan kişinin beyni kitaptaki eylemi hissetmekle 

kalmıyor, kişi okuduğu parçada tarif edilen eylemi biyolojik olarak da deneyimliyor.   

Haskins Sözlü ve Yazılı Dilbilim Laboratuvarı’nda yapılan bir araştırmada ise nörobiyolojik bir aktivite 

olarak tanımlanan okuma eyleminin beyin için olabilecek en yararlı çalışma olduğu söyleniyor ve 

çalışmada okumanin kişinin öğrenme sürecine katkısı şöyle özetleniyor: ‘Okumak, görsel ve işitsel 

süreçler gibi dilbilimsel farkındalık, akıcılık, anlama ve daha birçok diğer beyin işlevini bünyesinde 

barındırdığından, bir dil öğrenme sürecine olumlu katkısı mutlaktır.’ Çalışmada bu iddia şöyle 

destekleniyor: ‘Herhangi bir görsel medyayı izlemenin ve/veya dinlemenin aksine okumak beyne 

‘durması, düşünmesi, veri işlemesi ve okunan metni hayal etmesi’ için daha fazla zaman tanıyor’. 

Böylece okuyan bir kişinin beyni bütün bu anlatılan süreçlerin olumlu etkisine maruz kalıyor. Bu ileri 

zihinsel aktivite ağırlık kaldırarak kas kitlemizi büyütüp hacimlendirdiğimiz gibi hafızamızı 

güçlendirmekte ve hep canlı tutmaktadır. 

Sinirbilimci Susan Greenfield’ın ‘Mind Change’ isimli kitabında ifade ettiğine göre ‘internet insanların 

kısa süreli hafızalarını ve çoklu iş yapma becerisini geliştirirken, uzun süreli hafızayı güçlendiren 

okumak eyleminin aksine dikkatimizi dağıttı’. Bu anlamda okunan metnin daha iyi işlenmesi ve 

parçalar arasındaki ilişkinin kurulması temel sistemiyle yapılan okuma eylemi sayesinde okuyucunun 

dikkat süresi uzatılabilmektedir.  

Greenfield’a göre çoğu yazı sistemini oluşturan giriş, gelişme ve sonuç şeklindeki ardışık anlatım stili 

nedeniyle okuyucunun beyni de benzer bir ardışıklıkla çalışma eğilimi gösteriyor, böylece detayları 

atlamak yerine anlamlı bir hikaye kurgusu oluşturma şeklinde çalışıyor.  

 

Ek Bölüm 1: Zihin Sağlığı ve Öğrenme Üzerindeki Etkisi 

Duygusal Zeka 2.0 kitabının (Emotional Intelligence 2.0) yazarlarından biri olan Dr. Travis 

Bradberry’nin Duke, Yale ve Queensland Üniversitelerinin çalışmalarını referans vererek yayımladığı 

13 Bilişsel Çelişki (13 Cognitive Biases) isimli makalesinde, bahsedilen bilişsel çelişkilerin sosyal 

yaşantımızdan mesleki hayatımıza ve öğrenme süreçlerimizden karar alma ve uygulama süreçlerimize 

kadar hayatımızı ne kadar olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor ve makalesinin sonunda zihin sağlığına 

katkısı nedeniyle sadece bir etkili reçetenin bahsi geçen sorunlara ilaç olabildiğinin bulgusuna 

ulaşıldığını dile getiriyor. O da ‘farkındalık’ (awareness). 
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Richard Wiseman’ın ünlü ‘Şans Faktörü’ deneyinin sonuç kısmında da benzer bir ifadeye gönderme 

yaptığını ve şöyle söylediğini görüyoruz: ‘Gerginlik ve olumsuz düşünce eğilimi beklenmeyeni fark etme 

yeteneğini köreltiyor. Yalnızca aradıklarınızı değil orada var olan diğer olasılıkları da görebilme 

farkındalığı.’ Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanlarının yaptıkları bir çalışmada gerginliğe 

karşı en etkili çözümün yine ‘farkındalık’ (awareness) olduğu ifade ediliyor. 

 

Ek Bölüm 2: Sürdürülebilir Zihin Sağlığı ve Öğrenme 

Araştırmaların ortak bir noktada buluşarak bütüncül sağlığa dikkat çekmelerine ek olarak bu sağlık 

halinin sürdürülebilir kılınmasının önemini de dile getiren bilim insanları sürdürülebilirlik için 

aşağıdaki temel sağlık reçetesini bizlere sunuyor: 

 

1. Beden sağlığı – düzenli fiziksel egzersizler, sağlıklı beslenme, düzenli ve kaliteli uyku 

2. Zihin sağlığı – farkındalıklı yaşam becerileri 

3. Ruh sağlığı – dürüstlük, vicdan, adalet, karşılıksız vermek ve güven 

 

Öğrenmenin de içinde olduğu diğer tüm yaşamsal işlevlerin ancak bütüncül sağlıkla sürdürülebilir 

kılınabileceğini savunan güncel makalelere ek olarak ‘karar alma’ mekanizmasının arka planındaki 

sinir-bilimsel süreci inceleyen Northwestern Üniversitesi sinir-bilimcilerinden Prof. Moran Cerf ve 

ekibinin bir başka çalışmasına dikkat çekmekte yarar görüyoruz. Çünkü yaşamı bir bütün olarak ele 

almadıkça hangi kavramı konuşursak konuşalım bir şeyler daima eksik kalmaya devam edecektir.  

Bu araştırmaya göre, birlikte zaman geçiren kişilerin beyin dalgaları birkaç hafta gibi kısa bir süre 

sonrasında bile birbirlerinin kopyaları gibi benzerlik içermektedir. Bu da 'birlikte zaman geçirdiğimiz 

insanların birbirlerinin gerçeklik algıları üzerinde açıklanması güç bir etkisi var’ anlamına geliyor. Ve 

bu durumdan dolayı kişi kimlerle vakit geçiriyorsa ona benzemeye başlıyor. Öyleyse, bir ya da birkaç 

kişinin ya da belli bir grubun zihin sağlıkları yeterli olmayacak ve öğrenme ortamına dahil olan kişiler 

birbirlerinin öğrenme sürecine bir şekilde müdahil de olabilecekler – hem de farkında bile olamadan. 

Bu durumda herhangi bir öğrenme sürecinin daha başarılı olabilmesi birden fazla unsura bağlı olarak 

gelişme gösterecek ve görünüşe göre bu unsurlardan en önemlilerinden birisi kişinin bireysel zihin 

sağlığı olarak öne çıkacak.   

 

SONUÇ 

Dikkatlerinizi çektiğimiz sebepler doğrultusunda değerlendirdiğimizde öğrenme sürecine doğrudan ve 

dolaylı, ama oldukça yüksek etkisi olan hususlardan birisi ‘zihin sağlığı’ olarak karşımıza çıkıyor. Zihin 

sağlığının muhafazası ve sürdürülebilirliği ise bütüncül sağlıkla mümkün oluyor. Bir kişinin bütüncül 

sağlığı, özellikle de beyin yapısı ve zihin sağlığı müsaade etmedikçe, öğrenme sürecinin de sağlıklı bir 

şekilde gerçekleşmesini beklemek mümkün olmayacak. 

Yoğun okuma eyleminin ve farkındalıklı (ve olumlu) sözcük seçiminin beynin fiziksel dokusuna ve 

hafızaya olan olumlu etkisi nedeniyle bu sürece olumlu katkı sağlamamız mümkün. Bundan dolayıdır 
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ki bütüncül anlamda tüm yaşamsal becerileri geliştiren bir etkinlik olarak okuma eyleminin artırılması 

ve teşvik edilmesi hem karar verme hem de öğrenme süreçlerine yüksek oradan fayda sağlayacaktır.  

İşte bu sürecin arka planında işleyen sinir-bilimsel dokunun anlaşılmasının genel anlamda tüm 

eğitimcilere eğitim metodolojisi, kaynak hazırlığı, sınıf içi ve dışı uygulamalar açısında büyük katkılar 

sunacaktır.  

Bu çerçevede, çalıştığımız kurum olan, Antalya Bilim Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 

öğretim görevlilerinin katıldıkları ‘Öğrenmenin Sinir-Bilimi’, ‘Nöro-Linguistik Kodlarla Etkili 

Öğretmen İletişimi’ ve ‘Dil Öğreniminin Sinir-Bilimsel Analizi’ gibi eğitim seminerleri sonrasında 

öğretmenlerimizin sınıf içi mesleki performansları ve iletişimleri daha başarılı seviyelere taşınmış ve 

neticesinde öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine katkımız görünür ve ölçülebilir derecede artmıştır. 

(Bu ölçme değerlendirme süreci ayrı bir tez konusu olarak çalışılmaktadır.) 
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Abstract  

Muslim historians mention that the Turks in the time of pre – Islam have been living in Transoxania 

(central Asia) which considered being the original home of the Turks. The Turks who inhabited in that 

area looked back to a legendary ancestor called Tur who claimed that he descent from Jafith b. Nuh. 

The historians indicate that Tur led the Turkish warriors in long wars against Persia and China.  

The Turks are recognized for their strength and bravery in the wars. So much so, that the historians 

compared them to the lions. They were also regarded as more steadfast in difficulties and ordeals… 

According to Jahiz, Ibn Haswal and Hamadhani, the Turks bore patiently and severe trial which faced 

them. It seems that it was these characteristics which induced the Muslim Caliphs to obtain the services 

of Turks and gradually to employ more and more of them especially after they adopted Islam. The 

Caliphs and statesmen married Turkish women, thus helping to bring about the integration of the Turks 

into Islamic society.  

During the reign of the Caliph Mutasim, Turks rose to positions of even greater importance. He 

increased degree of reliance on their services, was a result of his needs and certain circumstances. Their 

numbers were increased in Baghdad. So, the city have been congested, therefore, the Caliph decided to 

build the city of Samarra in the year221A.H/ 835A.D,  and transfer his new elements to it. The new city 

became the capital of Islamic state for many years until the Caliph Mutamid returned to Baghdad 
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INTRODUCTION 

Muslim historians and geographers mention that those districts east of Khurasans (In Iran) and 

Transoxania (centeral Asia) Ma Wara al Nahr(Oxus river), were considered to be the original 

home of the Turks at the time of Muslim conquests(1). They further tell us that there were also 

living in other parts of Iran, southern Rusia and Chaina. However, by early Islamic times the 

regions of the above mentioned areas were completely or partially inhabited by Turkish people, 

who were concentrated in Bukhara, Saghd, Samargand, Ashrusna, Kish, Saghanian, Nisif, 

Khutal and elsewhere(2).(These places in recent days are laying in east Iran, Ifghanistan, 

Turkumanstan, Adhurbijan, Qurqierstan and elsewhere). The Turks who inhabited in that areas 

are an old people, and claimed descent from the son of Jafith b. Nuh(3). 

They looked back to a legendary ancestor called Tur(4),who led the Turkish warriors in long 

wars against Persia and China(5).But Tur should not be considered as the leader of all the Turks 

,in view of the fact that the Turkish people consists of many tribe such as Khur- Lakhia,the Tu-

ghuz-ghur,the Turkish ,the Kaymak and the Ghuz(6). In the course of their expansion into the 

vast region of Transoxania, these tribes had established their own kingdoms, each with its own 

king. The kings had different titles, such as Khaqan, Akhshid, Afshin, Tarkhun, Ghurak and 

others(7). It seems that the Turks so large a population that Muslim historians were unable to 

give any precise indication of its size. According to Hamadhani(8) ...Their several kingdoms 

together form a huge population and no one but God can count them all. It was also said that 

one of the Turkish kings had a hundred thousand warriors( 9).This is clearly an exaggeration 

,but one can well imagine that the combined military force of the many Turkish kings was 

enormous . 

As regards their personal characteristics, the Turks are recognized for their strength and 

bravery, so much so that the historians compared them to the lions (1O). They were further 

described as being nimble, slight of body (11), and strong of heart (12).The historian Jahiz(13) 

seems to have been so impressed by the Turks that he remarks, with exaggeration, one Turks 

was worth a whole nation of other men. Turks were also regarded as more steadfast in 

difficulties and ordeals than other people. According to Jahiz, Ibn Haswal and Hamadhani, the 

Turks bore patiently and severe trial or hardships which faced them. Consequently, they let 

nothing to prevent them from attaining their goals (14-). At the same time they obeyed their 

leaders and remained faithful to them (15),It seems that it was these characteristics which 

induced the Muslims Caliphs to obtain the services of Turks and gradually to employ more and 

more of them. 

As Regards their religion, it was said that most of Turkish population were polytheists before 

the invading of the Islamic troops to Transaxonia. However, the Caliphs did not force all Turks 

to embrace Islam, but allowed those who had already adopted either Christianity or Judaism to 

continue practicing their religion. It seems that this religious tolerance was limited to Christian 

and Jewish Turks, and was observed in their cases in exchange for the payment of poll-tax (16). 

If one of them were to become a Muslim, however, he would no longer have to pay a tax. The 
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Turks who were polytheists adopted Islam enthusiastically, finding this religion well-suited to 

their nature. 

At the time of wars between the Muslims and the Turks, some of them fall in to captivity and 

were then taken back and sold as slaves in the Islamic state. According to Yaqubi(17),it was 

also the case that some Turkish families sold their young children into slavery due to their 

economic situation which had been adversely affected by the increasing Turkish population. 

Samarqand, Damascus and Baghdad were considered to be good places in which to sell slaves 

(18). There was said to be special slave market in Baghdad for example known as Suq al- 

Nakhasin(The market of slaves(19). Caliphs, Statesmen and the wealthy were all eager to 

possess many slaves. They valued Turkish slaves above all others, because of their health and 

strength and bravery, and the pi-ices for these rose to 300 Dinars each (20). Itakh who was a 

great military leader during the reign of the Caliph Mutasim, Wathiq and Mutawwkil had been 

a Turkish slave who first worked as a cook to Salam al- Abrash ( one of the high officers in 

Abbasid state), and then, in 199A.H/ 814A.D had been bought by theCaliph Mutasim(2.1). It 

is important to notice here that some Caliphs  like Harun al-Rashid, Mamun and Mutasim were 

eager to have Turkish slaves that they asked their governors in the Eastern regions to send such 

slaves to them to add to those they had previously bought (22). Nuh b, Saman the governor of 

Bukhara, sent many Turkish slaves to the Caliph Mamun. It was said that Ahmad b.Tulun.s 

father, who became governor of Damascus and then Egypt during the reign of Mutawwkil, had 

been one of them (23). 

In the course of time, many Muslims men among them the Caliphs and statesmen, married 

Turkish women (24), thus helping to bring about the integration of the Turks into Islamic 

society. In fact, their social status gradually began to improve, During the time of Umayyads 

and Abbasids, the Caliphs began to recruit the Turks in the Islamic army alongside the 'veteran 

Arabs and Iranians. According to certain historians (25), Abu Jafar al- Mansur was the first 

Abbasid Caliph to recruit Turks for the Abbasid army. Hamad al-Turki was one of these. The 

Caliph Mandi employed Turks as his father Mansur had done. Mubark al- Turki was one of 

those to be employed by both Mansur and Mandi and later by the Caliph Hadi (26). As regards 

the Caliph Harun al-Rashid, it was said that he employed Turks in both civil and military 

positions, which proves that their social status had improved. For example, in 170A.H/786 A.D 

Farj al- khadim was given the responsibility of building the fortress of Tarsus (27) which was 

lying on the borders between Syria and Byzantines in order that the increasing threat of 

Byzantine aggression could be resisted. Turkish Influence in Baghdad grew steadily and their 

numbers increased, especially once the Caliphs Mamun and Mutasim came to the throne. It 

was said that Mamun sent in 214A.H/829A.D an army, which included 4000 Turks, under the 

leadership of his brother Mutasim to overcome the Arab insurrection in Egypt, and then he sent 

another Turkish leader Haider B. Kawa, Known as Afshin to the same task(28). 

During the reign of the Caliph Mutasim, Turks rose to positions of even greater importance. 

Mutasim increased degree of reliance on their service, both before and after his accession to 
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the throne, was a result- of his needs and of certain other circumstances. He even entrusted the 

leadership of the Abbasid army to some of them such as Afshin, Ashinas, Itakh, Wasif, Bugha 

and other (29). The factors which were operative in persuading Mutasim to rely so heavily on 

these relative newcomers, the Turks; firstly, Turks as mentioned above were brave, strong and 

had much valuable experience in warfare. Secondly, Mutasim had been influenced by his 

mother Marida, who was a Turk from Saghd and by his wife, Shuja, who was a Turk from 

Tukharistan(30). Thirdly; during the reign of Mutasim the Abbasid state was being threatened 

with many problems, such as the revolt of Babik al- Khurrami which began in Adherbayjan, in 

201A.H/ 835A.D and the Byzantine threat on the frontier, and the discontent of the people of 

Syria and Egypt. The fourth factor was apolitical one, and One which seems that had great 

power in persuading Mutasim to rely on the help of the Turks. It was said that after the death 

of Caliph Mamun, Mutasim discovered that some divisions of the army, consisting mainly of 

Iranian troops, were hoping to install Abbas b. al- Mamun as caliph in his place. They probably, 

favored Abbas because his mother had been an Iranian.(31) 

However, during the reign of the caliph Mutasim the number of Turks was increased. 

Therefore, the caliph decided to build a new city which called Samarra closed to Baghdad for 

his own Turks in order to avoid the problems with Baghdadis (32). So, the caliph and his Turks 

transfer to Samarra in 221A.H/835A.D which became the capital of Islamic state for many 

years. 

Finally, the Islamic society at the time of medieval history was consisted of the main elements 

of Arabs, Iranians and Turks. The latter was gained a power and ruled the Islamic society until 

the decline and fall the Eastern Roman Empire, means (The Byzantine Empire)in the year 1453 

A.D. 
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İslam ve Serbest Piyasa Ekonomisi 
 

 

 

Islam and Free Market Economy 

 

Vehbi KARA1 

 

Öz 

İslâm hukukunda serbest piyasa düzeni önem kazanmış ve devletin ekonomiye karışması doğru 

bulunmamıştır.  Bunu hadis ve fıkıh âlimlerinin kitaplarında çok rahatlıkla görebiliriz. İslam dini; alış-

verişte kârı yasaklamadığı gibi, onun için bir sınır da koymamıştır. Ancak alış-verişlerde yalan, hile, 

malın kendisinde olmayan sıfatlarla övme veya satılacak maldaki bazı kusurları gizleme yasaklanmıştır. 

Hz. Peygamber (asm) döneminde piyasaya müdahale edilmeyip, piyasa fiyatlarının serbest rekabetle 

meydana gelmesi önemsenmiştir.  Zira satıcının kendi mülkünde mutlak tasarruf hakkı vardır. 

Alışverişlerde ise karşılıklı rıza esası getirilmiştir. Serbest rekabet esasını korumak ve insanların temel 

ihtiyaçlarının istismarını önlemek için faiz gibi haksız kazanç yolları ise yasaklanmış ve kapatılmıştır. 

İslam ülkeleri ticaretten uzaklaşıp memuriyet ve askerliğe dönmeye başlamıştır.  Hadiste geçen “rızkın 

onda dokuzu ticarettedir” düsturu son döneme kadar unutulmuştur. İşte Müslümanların iktisadi hayatta 

gerilemelerinin en önemli nedeni budur. 

Anahtar Kelimeler: Serbest piyasa, rekabet, ticaret, kâr. 

 

Abstract 

Free market order gained importance in Islamic law and it is considered wrong to interfere in the 

economy. We can see this very easily in the books of Hadith and Fiqh scholars. Islam did not forbid the 

profit on the transactions, nor did it set a limit for it.  However, it is prohibited to lie in the shopping, to 

cheat, to praise the items with misleading information or to hide some flaws in the goods that are going 

to be sold. During the period of the Prophet (pbuh), the market was not intervened and it was important 

that the market prices occurred with free competition. Because the seller has absolute right to possess 

his or her property. The principle of mutual consent was brought to the shopping. In order to protect the 

basis of free competition and to prevent the exploitation of people's basic needs, unjustified ways of 

gain such as interest are prohibited and closed. Islamic countries began to turn away from trade and 

returned to civil service. The fundamental principle rooted from the hadith that the nine-tenth of the 

sustenance is gained by the means of trade has been forgotten until today. This is the most important 

reason which explains the economic decline and welfare problems of the Muslims. 

Keywords: Free market, competition, trade, profit. 
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1. GİRİŞ 

İslâm hukukunda serbest piyasa düzeni önem kazanmış ve devletin ekonomiye karışması doğru 

bulunmamıştır. Bunu hadis ve fıkıh kitaplarında görmek mümkündür. Ticaret Müslüman 

topluluklarının önem verdiği bir meslek olup zamanla önemini kaybetmiştir. Mekke’de kurulan 

panayırlar, İslam döneminde de devam etmiş yapılan ticaret sayesinde dünyanın bir çok yerinde 

Müslüman topluluklar ortaya çıkmıştır. İslam’ın öngördüğü ticaret anlayışı serbest ve rekabetçi 

bir piyasa modelidir.  

 

2. İslam Tarihinde Piyasa İşlemleri 

İslâm ticaret hukukunda çeşitli mallara yüzde hesabıyla bir kâr haddi belirlenmemiştir. Genel 

olarak arz ve talep kanunlarına bağlı, serbest rekabet esasları içinde kendiliğinden oluşacak 

fiyatlar ölçü alınmıştır (Kara, 2016: 38). 

Bu konuda İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in hadisleri belirleyici olmuştur. Örnek 

olarak şu hadiseler gösterilebilir (https://sorularlaislamiyet.com). Medine’de fiyatlar 

pahalanmıştı. Halk; “Ey Allah’ın Resulü, bize narh koy” dediler. Resul-u Ekrem (asm) şöyle 

buyurdu: “Şüphe yok ki, fiyat tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. 

Ben sizden hiç kimsenin mal ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle hakkını benden 

ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem” (Sicistani, 2017: 233).  

Yine Ebû Hüreyre’den rivayete göre, bir kişi; “Ey Allah’ın Resulu bize narh koy” demişti. Hz. 

Peygamber (asm), “Belki Allah’a dua ederim” buyurdu. Sonra, başka bir adam gelip, “Narh 

koy” dedi. Hz. Peygamber (asm) ona da şu cevabı verdi: “Fiyatları ucuzlatan ve pahalandıran 

Allah’tır” (Sicistani, 2017, 234). 

Bu hadislerde de görüldüğü gibi İslam dini; alış-verişte kârı yasaklamadığı gibi, onun için bir 

sınır da koymamıştır. Ancak alış-verişlerde yalan, hile, malın kendisinde olmayan sıfatlarla 

övme veya satılacak maldaki bazı kusurları gizleme yasaklanmıştır 

(https://sorularlaislamiyet.com).  

Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerde çeşitli alış veriş konuları ele alınmıştır: “Birbirinizin 

mallarını batıl yollarla yemeyiniz. Ancak bu, sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret malı 

olursa müstesnadır” (Nisâ, 29 Karaman, 2019: 82). “Yeryüzünde yürüyen ve rızkını 

yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir”(Ankebut , 60 Karaman, 2019: 402). 

Hz. Peygamber (asm) döneminde piyasaya müdahale edilmeyip, piyasa fiyatlarının serbest 

rekabetle meydana gelmesi önemsenmiştir. Zira satıcının kendi mülkünde mutlak tasarruf 

hakkı vardır. Alış verişlerde ise karşılıklı rıza esası getirilmiştir 

(https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/serbest-piyasa-ekonomisi-27719.html).  

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/serbest-piyasa-ekonomisi-27719.html
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Rezzak olan Allah bir gizli bir el (dest-i gaybi) ile nice canlının rızkını vermektedir. Bu konu 

iktisat kitaplarında “görünmez el” ismi ile ele alınmış farklı bir düzlemde tartışılmıştır (Smith, 

2009: 12). 

İslam ekonomik anlayışında serbest rekabet esasını korumak ve insanların temel ihtiyaçlarının 

istismarını önlemek için faiz gibi haksız kazanç yolları ise yasaklanmış ve kapatılmıştır. 

Medine Şehir devletinde arz ve talebin karşılaşması ile serbest rekabet sonucu, bir piyasada 

oluşan fiyatlar ölçü alınarak satış yapılmıştır. Kıtlık, mal darlığı, arzın kısılması veya 

tüketicilerin alım gücünün yükselmesi gibi sebeplerle veya ekonomik bir sebep olmaksızın 

sosyal nedenlerle piyasa fiyatları normalin üstünde artabilir. İşte böyle bir durumda dahi 

devletin fiyatlara müdahalesi doğru bulunmamıştır. Ekonomi; yüzyıllar sonra gelen klasik 

iktisatçıların öngördüğü gibi “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışı ile 

sürdürülmeye çalışılmış devletin müdahalesi uygun görülmemiştir (Kara, 2017: 201).  

Çünkü “Şüphesiz rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah’tır” (Zariyat, 58. 

Karaman, 2019: 522) ayetinde geçtiği üzere rızkı veren Allah tarafından beslendiğimiz ifade 

edilmektedir. “Dest-i Gaybi” adı verilen “görünmez el” rızkın insanlara ulaşmasını temin eder. 

Bu görünmez el; Allah’ın Rezzak elidir. İnsanların kirli eli karışmadıkça ve karıştırmadıkça 

daima en zayıf canlılara dahi Allah’ın rızkı ulaşır.  

Hazreti Peygamber’den hemen sonra Dört Halife Döneminde de serbest piyasa modeli 

uygulanmıştır. Bu konuda en çok bilinen olay; Hz. Ömer’in halifeliği döneminde fiyatlara 

müdahaleden kaçınmasıdır.  

Halife Hz. Ömer (r.a) Musallâ çarşısında Hâtıb b. Ebî Beltea’ya satmakta olduğu kuru üzümün 

fiyatını sorar. İki müdd’ünün bir gümüş dirhem olduğunu öğrenince, fiyatı ucuz bulan Halife 

şöyle der: “Tâif’ten üzüm yüklü bir kervanın gelmekte olduğunu haber aldım. Onlar senin 

fiyatına aldanırlar. Ya fiyatı yükselt, ya da üzümünü al, evine götür, orada istediğin fiyata sat”. 

Ancak daha sonra Hz. Ömer kendi kendine düşünmüş ve Hâtıb (r.a)’ın evine giderek şöyle 

demiştir: “Sana söylediklerim ne emirdir, ne de hüküm. Bu belde halkının iyiliği için arzu 

ettiğim bir şeydir. Nasıl ve nerede istersen satabilirsin” (https://sorularlaislamiyet.com) 

Dört mezhepten en önemli ikisinin kurucusu olan Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî de narh koymanın 

yani fiyatlara bir sınırlama getirmenin meşrû olmadığı görüşündedir. Çünkü narh; ticaret 

yapanları kısıtlamaktadır. Devlet hem tüketicilerin, hem de esnaf ve tüccarın maslahatını 

gözetmek ve dengelemekle yükümlüdür. Fiyatları narh yoluyla ucuzlatarak tüketicilerin 

yararını gözetmek, pahalılık yaratarak satıcıların maslahatını gözetmekten farksızdır.  

Bu konudaki temel anlayış yani mal sahibini razı olmadığı bir fiyatla satışa zorlamak, alış 

verişte karşılıklı rızayı şart koşan ayete zıttır. Fıkıh uzmanlarının büyük bir çoğunluğu da bu 

görüştedir. İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu, narh koymanın zulüm olacağı 

görüşündedir (https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/serbest-piyasa-ekonomisi-

27719.html). 

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/serbest-piyasa-ekonomisi-27719.html
https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/serbest-piyasa-ekonomisi-27719.html
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Bu hükümlerin uygulandığı Emevi ve Abbasi döneminde Müslümanlar, ekonomik olarak çok 

güçlü bir hale gelmiştir. Hilafetin merkezi olan Bağdat, dünyanın en zengin şehri olarak ortaya 

çıkmıştır. Yaklaşık bin yıl boyunca Müslüman tacirler serbest piyasa modeli ve ahlaklı 

tutumları ile bütün dünyaya örnek olmuşlardır. 

 

3. Dünyada Serbest Piyasa İşlemleri 

Müslüman ülkelerin orta çağda büyük ve zengin devletler kurması Batı dünyasının ilgisini 

çekmiştir. Bu konuda çeşitli araştırma yapan iktisatçılar serbest piyasa ekonomisinin önemini 

kavramış ve piyasaya müdahale edilmesinin yanlışlığı konusunda fikir birliği oluşmuştur. Bu 

konuda 1700’lü yıllarda yaşamış Adam Smith’de devletin piyasaya müdahalesine karşı 

çıkmıştır. İslam’daki “dest-i gaybi” ifadesini değiştirmeden “görünmez el” teorisi ile 

açıklamıştır (Smith, 2009: 12).  

Bu görüşe göre bir görünmez el, ekonomiye yön verir. İnsanların kendi menfaatleri gereği 

piyasalara devletin müdahale etmesine gerek kalmaksızın düzene kavuşur.  

Bu konuda sayısız bilimsel çalışma yapılmış ve “görünmez el” teorisi geniş çevrelerde kabul 

görmüştür. Batı dünyasının ekonomik ve sosyal gelişmesinin en önemli nedenleri arasında bu 

teorinin çok önemli bir yeri vardır. Batılılar İslam dünyasından çok önemli kazanımlar elde 

etmiş öğrenmiş oldukları ticari kuralları kendilerine tatbik ederek güç ve kuvvet elde 

etmişlerdir (Kara, 2017: 201).  

İslam’ın çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılması “tevhid” yani Allah’ın bir olması inancı ile 

izah edilmektedir. Gerçekten de İslam, çok tanrılı inanç sitemlerini bir bir ortadan kaldırmıştı. 

Bundan başka diğer bir önemli husus ise Müslümanların güzel ahlaklı olmaları idi. Sanılanın 

aksine İslamiyet kılıç yolu ile yayılmamış güzel ahlak sayesinde İspanya’dan Çin’e kadar çok 

geniş bir coğrafyada hâkim olmuştur. 

Müslümanların, İslam’ın emrettiği üzere ticarette dürüstlüğe önem vermesi, asla yalan 

söylememesi, teknolojiyi en yüksek seviyede kullanması ve temizlik gibi özellikleri; bütün 

dünya toplumlarını hayran bırakmıştı. Selçuklu, Endülüs ve Osmanlı dönemleri İslam’ın dünya 

üzerinde hakim olduğu yıllardır. 

Bu dönemlerde Avrupa’da İslami eserler Latince başta olarak yerel dillere çevrilmiştir. Ortaçağ 

karanlığı denilen ve veba gibi salgın hastalıklardan milyonlarca insanın öldüğü yıllarda; 

Müslüman toplumlarda  modern tekniklerle tıp alanında birçok hastalığa çareler bulunuyordu. 

Matematik, fizik, kimya ve astronomi biliminde İslam alimlerinin ortaya koyduğu eserler Batı 

dünyasında ilgi görmüş; Rönesans ve reform hareketlerinin doğmasına yol açmıştı. Bu yıllarda 

Arapçadan tercüme edilen kitaplar; sanki yazarların kendi eserleri imiş gibi yayınlanıyordu.  

Batılı ülkeler bilim alanında olduğu gibi ekonomi ve ticaret konusunda da Müslümanları taklit 

ederek ekonomik başarıya imza atmışlardır. Sırası ile İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa gibi 
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ülkeler; ticarette kralların ve aristokrasinin sınırlamalarını ortadan kaldırarak büyük bir servet 

kazanmışlardır. 

Batı dünyasını sadece sömürgecilik ile zenginleştiğini söylemek son derece yanlış bir izah 

tarzıdır. Mülkiyet esasını ve serbest piyasa ekonomisini canlı tutarak bugün dahi dünyanın en 

zengin devletleri olan; Batılı ülkelerdir. Elbette sömürgeci ve köleci yöntemlerle insanlık dışı 

uygulamalardan da sorumlu olan bu ülkeleri değerlendirirken ticarete, denizciliğe verdikleri 

önemi de unutmamak gerekir. 

Sovyetler Birliği, katı devletçi tutumu ve özel sektörü yok saymasından dolayı 1991 yılında 

parçalanarak yok olmuştur. Bu durum; devletçi yönetimin yani piyasaya tamamen devletin 

hakim olmasının ekonomik hayata verdiği zararı tespit etmek açısından son derece önemlidir. 

Batı dünyası hırsızlık yaparak İslam’ın güzelliklerine sahip çıkarken İslam ülkeleri ticaretten 

uzaklaşıp memuriyet ve askerliğe dönmeye başlamıştır. Hadiste geçen “rızkın onda dokuzu 

ticarettedir” düsturu son döneme kadar unutulmuştur. İşte Müslümanların iktisadi hayatta 

gerilemelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu şekilde izah edilmektedir 

(https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/serbest-piyasa-ekonomisi-27719.html).  

 

4. Sermaye Üretme Sorunu ve Birey Özgürlükleri 

Gelişmekte olan ülkelerde sermaye üretme sorunu bulunmaktadır. Buna karşılık Batılı 

ülkelerin ekonomik ve sosyal hayat olarak gelişmelerinin en önemli dinamiği ve sebeplerinden 

bir tanesinin sermaye üretme yeteneği olduğu görülmüştür (De Soto, 2000: 12). 

Sermaye, işgücünün verimliliğini arttıran ve ulusların servetini arttıran önemli bir kuvvettir. 

Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik sistemin can damarı, kalkınmanın temeli olarak 

düşünülmektedir. 

Sermaye üretme konusunda yapılan çalışmalar özellikle orta gelir tuzağına yakalanmış ülkelere 

bu krizden kurtulma imkânı vereceği değerlendirilmektedir (Kara, 2017: 201). 

Bireyin, devlet için olmadığı ancak devletin birey için var olduğu düşüncesi çok tartışılan ve 

özgürlükçü düşünceye sahip olanların kabul ettiği bir anlayıştır. İnsan ve insani değerler her 

şeyin üstünde olup kafa ve kol emeği arasındaki farkın ortadan kalktığı, faize, kirli finansa ve 

ücrete dayalı sömürünün olmadığı bir dönemden artık daha fazla söz edilmektedir. Eğitime 

açılan kapıların açık olduğu, ekonominin devletin değil özel mülkiyetin ve vatandaşların 

olduğu, herkesin yönetime katılıp hakkını aldığı bir ekonomik ve sosyal yapının yakında 

geleceği bir dönemden daha sık olarak bahsedilmektedir.  

Avrupa 16. Yüzyıl başında büyük ölçüde başkalaşmıştır. Kapitalizm bu dönemde ilk 

belirtilerini göstermeye başlamış ekonomik örgütlenmede yeni gelişmeler söz konusu 

olmuştur. Hayat eskiden olduğundan çok daha canlı özellikler göstermekte, zenginleşen ve 

güçlenen yeni sınıflar Avrupa toplumunda derin etkiler meydana getirmektedir. Rönesans ve 

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/serbest-piyasa-ekonomisi-27719.html
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hümanizm hareketleri, bunun önemli tanıkları olmuştur. Fikri ve ekonomik alanda önemli bir 

rol oynayan bireyselcilik (individüalizm) ilkesi, artık her alanda etkilidir (İnalcık, 2014: 157).  

Aydınlanma çağının en önemli etkilerinden bir tanesi; feodal sistemin ve buna bağlı toplumsal 

yapının parçalanarak yerine temel unsurun birey olduğu bir toplumun ilk nüvelerini ortaya 

çıkarmasıdır. Bireycilik yeni bir toplumsal yapıyı ve devlet anlayışını getirmiş aydınlanma 

felsefesinin dayandığı temel düşüncelerden bir tanesi olmuştur (Omay, 2011: 43).  

Bireycilik anlayışı ile feodal düzende keskin ayırımlara sahip olan özne-nesne, bilinç-sınıf, 

üstyapı-altyapı ilişkileri muğlaklaşmaya başlamış ve tarihte ilk defa birey, sosyalleşerek 

yeniden üretimin temel birimi haline dönüşmüştür (Beck, 2002: 21). 

Bireycilik anlayışının temel varsayımı, insanın kendisini köleleştiren bütün zincirleri kırması, 

böylece özgürleşmesiydi (Omay, 2011: 44). İnsanın özgürleşmesinin önündeki engeller, eski 

inançlar ve bunları besleyen modası geçmiş düzenlemelerdi. Bireycilik anlayışı ile eski düzenin 

kaldırılması böylelikle insanın diğer insanların kölesi olmasından kurtulması isteniyordu. 

Aydınlanma çağını, insanın karanlıkla özdeşleşmiş bulunan kölelik düzenine başkaldırmasının 

ve kendi özgürlüğünü elde etmesinin çağı olarak adlandıran düşünürlere de rastlanmaktadır 

(Bierstedt, 2006: 25). 

Ekonomik büyüme ile bireysel özgürlüklerin genişletilmesi arasında doğrudan bir ilişki 

bulunduğu, demokrasi ve çoğulcu değerlerin olumlu etkisi olduğuna işaret eden çalışmalar 

dikkat çekicidir. Zengin ülkelerin daha özgür ve demokratik olmalarının birer tesadüf olmadığı, 

hukukun üstün tutulması ve serbestliğin buna katkı yaptığı artık sır olmaktan çıkmıştır. 

Bireysel özgürlük, basın özgürlüğü ve siyasete katılım özgürlüğü olmaksızın maddi hatta 

manevi zenginlik mümkün değildir. Özgürlük, insanları yaptıkları işin ödülünü alacakları 

güvencesini sağlayarak onları çalışmaya teşvik eder (Hourani, 1962: 90). Dahası ekonomik 

zenginlik, malların ve insanların serbest dolaşımı ve serbest ekonomik ilişkiler ile 

gerçekleşmiştir. Özgürlük olmadan bilginin de yayılması mümkün değildir (Akyol, 2011: 169). 

Özgür toplumun özelliklerinden bir tanesi, bireylerin toplumun yapısında radikal bir değişikliği 

dahi açıkça savunabilmesi ve propaganda yapma özgürlüğünün sağlanmış olmasıdır. Ancak bu 

savunma, inandırma yolu ile olmalı, zorlamayı ya da diğer baskı biçimlerini içermemelidir. 

Siyasal özgürlüğün bir belirtisi olarak, kişilerin açıkça sosyalizmi veya özgürlükleri yok eden 

komünizmi dahi savunabilmeleri ve bu uğurda çalışabilmeleri de gereklidir (Friedman, 1988: 

36). Zira bir kişinin özgürlüğü dilediği yönetim şeklini övme özgürlüğünü de kapsar 

(Friedman, 1988: 42). 

Serbestleşme çabası, insan toplum birlikteliği içinde müşahhas hale gelerek bireyciliğin 

gelişmesine yol açmaktadır. (Sarfati, 2010: 89) Hürriyetin, “başkalarına zarar vermek” 

hududuna gelinceye kadar mutlak olduğu, ancak bu sınırı aşınca kayıt altına alınacağı (Mill, 

1956: 11) görüşü bütün dünyada kabul görmektedir. Fakat bu tanımın eksik kaldığı 

değerlendirilmektedir Çünkü bireyin kendisine de zarar vermeyecek şekilde özgür olması 
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konuya yeni bir anlam kazandırmaktadır. Örneğin uyuşturucu kullanma veya bitki ve diğer 

canlılara eziyet etme gibi şahsi hastalık veya kusurlar özgürlüğün sınırsız olamayacağı 

anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bu konuda şu düşünceler ortaya çıkmıştır.  

Hürriyette insan her ne kadar sefahet işlerse, başkasına zarar vermemek şartıyla birşey 

denilmez diye bize anlatmışlar. Bu ise doğru değildir çünkü nazenin hürriyet, edepli olmak 

demektir. Diğeri ise bir çeşit nefsin emrine esir olmaya benzemektedir. Hürriyetin gereği ne 

kendine ne de başkasına zararı dokunmadan hareket etmektir. 

 

5. SONUÇ 

Geleneksel değerlerin yerlerini birey esaslı bir toplum kurgusuna bırakmış olacağı düşünülen 

gelecekte özel mülkiyetin önem kazanacağı değerlendirilmektedir.  Böyle bir dönemde ise 

devletin piyasaya müdahale etmediği, serbest piyasa modelinin gelişerek güçleneceği 

düşünülmektedir.  

İslam’da yüzyıllarca bu model esas alınmış ve uygulanmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin 

gerilediği veya ortadan kalktığı durumlarda ise ekonomik çöküntü ile beraber sosyal alanda da 

güçsüzlük ortaya çıkmıştır.  

Müslüman ülkelerde son yüzyılda ortaya çıkan sorunların aşılmasında serbest piyasa sisteminin 

güçlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Zira önceki dönemlerde denenmiş ve başarıya 

ulaşmıştır. Günümüzde ve yakın gelecekte de aynı sonuçların ortaya çıkacağı 

değerlendirilmektedir. 
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Juliet and Romeo in Romeo and Juliet  
 

Yakup YAŞAR1 

 

Abstract 

Romeo and Juliet is one of the significant tragic plays written by William Shakespeare. Even though its 

genre is tragedy, it is not like Shakespeare’s other plays Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear and so 

on. The tragedies in these plays are caused by the main characters’ own faults, whereas Romeo and 

Juliet are not responsible for the tragic end they experience. Normally, if a Work can be called as a 

tragedy the hero/ heroine should have a ‘tragic flaw’ which causes him/her to commit a fault leading 

him/her to the tragic end. This type of tragedy has been common since the ancient times in which it was 

known as an Aristotelian tragedy. In this study the tragedy induced by some other people rather than 

Romeo and/or Juliet is discussed and the reasons behind it are scrutinized. Additionally, the characters, 

Juliet and Romeo in particular, are examined and the factors making them be the salient subjects of the 

tragedy of the play are determined. Patriarchy is discussed as well, since it is seen as one of the essential 

elements taking the lovers to the grievous end. Finally, The reasons why Romeo and Juliet is called as 

a tragedy are determined, discussed, and some symbols and figures used in the play are analyzed within 

the scope of features of tragedy too.     

Keywords: Romeo, Juliet, Tragedy, Patriarchy, Symbols, Figures.  

 

Öz 

Romeo ve Juliet William Shakespeare tarafından kaleme alınan önemli trajik oyunlardan biridir. Türü 

trajedi olmasına rağmen Shakespeare’in Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear ve benzeri oyunları gibi 

değildir. Bahsi geçen oyunlarda trajedi ana karakterlerin kendi hatalarından kaynaklı ortaya çıkarken, 

Romeo ve Juliet yaşadıkları trajik sorunun sorumluları değildirler. Normalde, bir eserin trajedi türüne 

girmesi için kahramanın kendisini yıkıma götürecek hatayı yapmaya iten trajik kusurunun olması 

gerekir. Bu trajedi türü Aristoteles’in Tragedyası adıyla bilindiği Antik çağdan bu yana yaygın 

olagelmiştir. Bu çalışmada Romeo ve Juliet’in dışında kişilerin sebep olduğu trajedi ele alınmış olup 

bunun ardında yatan nedenler irdelenmiştir. Buna ek olarak, Juliet ve Romeo başta olmak üzere 

oyundaki karakterler incelenmiş ve bu kişileri trajedinin kaynağı haline getiren faktörler saptanmıştır. 

Oyunun başkişilerinin acı sona sürükleyen temel unsurlardan biri olmasından ötürü ataerkillik üzerinde 

de durulmuştur. Son olarak, Romeo ve Juliet’in tragedya olarak nitelendirilmesinin nedenleri tespit 

edilmiş, tartışılmış ve oyunda yer alan bazı sembol ve figürler tragedyanın özellikleri çerçevesinde 

analiz edilmiştir.       

Anahtar Sözcükler: Romeo, Juliet, Tragedya, Semboller, Figürler 

                                                           
1 Dr. Öğret. Üyesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi,  Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi TÜRKİYE 



 

  

405 

 

INTRODUCTION 

In Shakespeare’s plays, Romeo and Juliet  has a different place, as “it is a drama of fate or of 

sheer misfortune in which the lovers are not at all responsible for the catastrophe they suffer.” 

(Siegel, 1). In fact, his prominent plays such as Hamlet, Macbeth and Othello are mainly based 

on Aristotelian tragedy in which tragic end is caused by the protagonist himself. Aristotle has 

named this action as ‘a tragic flaw’ that is the fault done by the main character and prompts 

him to end up in peripetia after which we experience hamartia and get relieved. However 

Romeo and Juliet is not basically an Aristotelian tragedy it is not the tragedy of the character. 

“The plot of Romeo and Juliet stresses the accidental.” (Nevo, 2). The mechanism of fate works 

in all of the events surrounding the lovers; the feud between their families- the reason of the 

hatred is never explained, readers must accept it as an aspect of the world- the horrible series 

of accidents that break down Friar Laurence’s, plans he has made to help Romeo and Juliet, at 

the end of the play. The tragic movement of Romeo’s suicide and Juliet’s awakening. These 

events are points of fate that bring about the tragic end of the lovers. In fact Romeo and Juliet 

does not make a specific moral statement about the relationship between love and society, 

religion and family. It portrays the chaos and passion of being in love, combining images of 

love, violence, death, religion, and family prompting the play to the tragic end.  

What is more, this play is the tragedy of circumstances as pointed out by the Chorus in the 

prologue; 

Two households, both alike in dignity, 

In fair Verona, where we lay our scene, 

From ancient grudge break to new mutiny, 

Where civil blood makes civil hands unclean. 

From forth the fatal lions of these two foes 

A pair of star-crossed lovers take their life; 

Whose misadventured piteous overthrows 

Doth with their death bury their parents’ strife. 

The fearful passage of their death-marked love, 

And the continuance of their parents’ rage 

Which, but their children’s end… (Prologue) 

 

The chorus informs us about the events in the play where we see the circumstances causing the 

tragedy of the lovers. “Shakespeare's craft has given us a finely turned peripetia in which the 

protagonist is responsible for his actions, though he is not accountable for the circumstances in 
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which he must act, and in which these actions recoil ironically upon his own head.” (p. 6) 

Romeo’s saying "0, I am fortune's fool" shows he desperately accepts his fate. He is aware of 

the fact that everybody lives or has to live their destiny and they can not prevent distressing 

events awaiting for them. Otherwise, King Oedipus would not kill his own father and marry 

his own mother, since his parents were informed about the tragic future when he was a baby. 

Then Hamlet would dare to stab his uncle Colonius while he was praying on his knee, but 

Hamlet postpones this, merely because he has been destined to be inactive in action. However 

as he makes mistakes on his own and has the tragic flaw “Hamlet’s tragedy is at last the tragedy 

of personality; Cladius is merely an accident; Hamlet’s only persuasive enemy is Hamlet 

himself. (Bloom, -). Romeo’s tragedy is constructed on accidence as mentioned previously. He 

does not act like Hamlet. The outsider actions drag him and Juliet to the pathetic end. “Ay, 

mine own fortune in my misery” (I,ii,57). Romeo feels sorry for his fate but he has not 

opportunity to change it. He is one of the victims who can not take the role they wish, on the 

stage called life itself. To support, as Antonio in The Merchant of Venice says 

                                   I hold the world but as the world Gratiano, 

                                   A stage, where every man must play a part, 

                                  And mine a sad one. (I, i, 82- 4) 

 

Patriarchy is one of the circumstances of the tragedy in the play. The role that Romeo and Juliet 

have taken is also an upsetting one. They were born under the bloody hatred of the Capulets 

and the Montagues to one another. They have been chosen as the victims of the feud. In 

patriarchy the society is under the dominance of men and every event is conditioned according 

to their will no matter they are wrong or right. “Shakespeare makes it clear that society is partly 

responsible for the tragedy. The feud between noble families was a matter of social 

convention.” (Hankins, 23). For example, the profound arrogance between the Capulet and 

Montague families has been caused by the men of the both families and it has been going on 

due to their strict obstinacy, or else Romeo end Juliet’s end would not be so disappointing and 

miserable.  

In patriarchal community individuals have nearly no right to have their own decisions, they 

have to adhere to the pre-determined conditions. On this occasion, Romeo and Juliet’s situation 

is similar to Portia’s, in The Merchant of Venice. She has to obey what her father has pointed 

in his will. However at the end she has reached her will somehow in spite of her father. That is 

obviously because her father is dead; therefore, if Romeo and Juliet’s fathers were dead as well, 

then everything would be hopefully different. The feud would have been given up since then. 

You see, their fathers’ being alive is a circumstance of their tragic love as well. The lovers wish 

they could leave their identity, which is an obstacle before their love, behind and declare 

everybody they love each other so much that they will get married, yet they can not do that; 

                                O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo? 
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                                Deny thy father and refuse thy name; 

                                Or, if thou wilt not, be but sworn my love, 

                                And I’ll no longer be a Capulet. (II, ii, 33-36) 

 

They are the members of the families having been enemies to one another for years, they cannot 

change this. They are the puppets of the patriarchal system governed by the men-centered 

ideology. They have nothing in their hand to do; 

                                           My name, dear saint, is hateful to myself, 

                                           Because it is an enemy to thee. 

                                           Had I it written, I would tear the word. (II, ii, 57-59) 

 

Furthermore, “In Romeo and Juliet the tragic impediments are the parents, and beyond them 

the bifurcated community, representative of tradition and the past. We understand the pathos 

and helplessness of these innocents by seeing their position in a world they did not ask for, 

which they do not endorse and which they cannot affect.” (Hunter, 129). However despite the 

fact that they are in pain because of the fault done by others, their love gets deeper and more 

precious due to these obstacles. 

Other characters such as the Friar Laurence, Friar John, Nurse, and Paris are important figures 

in the play too. In drama the minor characters must also be focused on deeply, since they have 

significant contribution to the major characters and the main theme. For example, in the play 

Küfürsüz Küfredenler, there is a secretary working at a police headquarters. She does not use 

long sentences in her speech and speaks very shortly. Her situation helps us not only understand 

the injustice in the patriarchal society but also see how the police officer realizes the mistakes 

in the system and changes himself. 

                                Secretary : Maybe you told the correct thing wrong2 

                    Police Officer: Maybe 

                                                           

2 SEKRETER : (Sitem edercesine) Belki de doğru olanı yanlış anlattınız! 

   BAŞ KOMİSER : (Başı öne eğik bir şekilde) Bilmiyorum… Belki de… 

   SEKRETER : Bakın siz de kısa konuşmaya başladınız. 

   BAŞ KOMİSER : Şimdi seni daha iyi anlıyorum! Galiba… 

   SEKRETER : Galiba… (I, vi, 70) 
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                    Secretary: Look! you also began to speak shortly. 

                    Police Officer: Now, it seems, I understand you better, 

                    Secretary:  It seems so (I, vi, 70) 

 

In Romeo and Juliet in order to analyze the main characters it is vital to look through the 

functions of the characters pointed out above. Friar Laurence, for instance, has a very important 

role in the play, as he tries to help Juliet and Romeo throughout the play. He is the 

representative of religion in the play. The interesting point here is, even though this 

religiousman struggles to help them against the troublesome impediments so as to keep them 

away from the disappointing matters, the omnipotence so called the Stars have destined the 

lovers to experience the unexpected occurrences and end up in tragic situation: “A greater 

power than we can contradict/Hath thwarted our intents.” (V, iii, 153-54). He marries Juliet to 

Romeo in order to end the civil strife in Verona; his suggesting Juliet to drink the sleeping 

potion so that she will manage to stay Romeo’s wife, arises from his mystic knowledge. He as 

a religious man implies there is a strict relationship between death and sleep. Juliet’s act of 

drinking the potion symbolizes sleeping for a definite time and reawakening for the other life 

mentioned in the Bible. However that is dramatically the cause of death, not the death itself, 

but of something through the circumstances beyond Friar Laurence’s control. Although Friar 

Laurence’s plans all seem well conceived and well intentioned, they serve as the main reasons 

of the fated tragedy of the play. Indeed his actions have been determined before, as well, 

because he says;  

                                       We see the ground whereon these woes do lie, 

                                       But the true ground of all these piteous woes 

                                       We cannot without circumstances descry. (V, iii, 179-81) 

 

Friar John, a Franciscan friar charged by Friar Laurence with taking the news of Juliet’s false 

death to Romeo in Mantua,  is also a very important character in the play despite the fact that 

he has been on the stage very little. He can not deliver the letter to Romeo and so Romeo hears 

Juliet has committed suicide by drinking poison. Then he buys poison from an apothecary to 

commit suicide and sleep near Juliet. Actually, here we see another fault of the society where 

there are laws forbidding the sale of poisonous things whereas there is no item in the laws 

presenting the apothecary alternative ways to earn his life. It is quite clear; everything is 

connected to one another within a chain which lays to the tragedy. If Friar John could have 

given Romeo the letter on time, he would not buy the poison to commit suicide or if the society 

had not had deficiencies in its government there would be no poison on sale. Nevertheless, 

Romeo then would find another way to commit suicide as he loves Juliet too much.  
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Moreover, Shakespeare uses poison as a symbol emphasizing that the feud between Capulet 

and Montague’s families has turned Juliet and Romeo’s love into poison. “We are not told that 

this love is worthwhile; we are not told that it was a tragic error. The power of the play depends 

indeed on such contradictory elements being simultaneously presented.” (Hunter, 129). There 

is nothing wrong with their love, yet they pay the blood money of their families’ fault. In fact 

we not only live our fate but also we live for the fate of the others. Both Romeo and Juliet have 

been chosen to bring the enmity to the end, even though that is paid with their lives.  

In addition, Nurse is another character that contributes to the tragedy in the play. She at first 

praises Romeo to Juliet, but later on when Romeo is exiled she tries to influence Juliet to forget 

about Romeo and marry Paris, because she wants her to marry a nice-looking man. Nurse’s 

view of love is earthy and sexual but Juliet’s is idealistic; according to Juliet she can sacrifice 

herself for her love, but for the Nurse she prefers her ego to the beloved’s. Nurse by doing like 

this makes us realize the greatness of Juliet’s love, as she does not change her mind after all 

the compliments Nurse has uttered about Paris. 

                                          Ancient damnation! O most wicked fiend! 

                                          Is it more sin to wish me thus forsworn, 

                                         Or to dispraise my lord with that same tongue 

                                         Which she hath praised him with above compare 

                                         So many thousand times? (III, V, 237-41) 

 

For Nurse it does not matter whether Juliet marries Romeo or Paris or even somebody else, she 

wishes just happiness for her. However Juliet loves Romeo and she says “if all else fail, myself 

have power to die” (III, V, 244). What is more, Paris is fairly such a significant character that 

it is understood from his attitude and behaviors how an earthy and sexual love he has. He wants 

to marry Juliet just because she is beautiful; his love is not as passionate as Romeo’s. Besides, 

Paris’ desiring to marry Juliet is another circumstance taking Romeo and Juliet to the tragic 

end. If he did not attempt to take Juliet as his wife, she would not consult Friar Laurence for 

help. Then the idea of drinking the potion would not be applied. 

On the other hand, although it is claimed this play is the tragedy of circumstances it does not 

mean merely that “they are betrayed into tragedy almost without noticing what is happening.” 

(p. 136). They have also faults in the tragedy. For example, Romeo’s anger compels him to kill 

his wife’s cousin in a reckless duel to avenge the death of his friend. His love tempts him to 

commit suicide when he hears Juliet is dead. His feelings dominate him and contribute the 

ultimate tragedy the lovers experience. If Romeo could control his anger and did not kill Tybalt 

or waited even one day before committing suicide after hearing Juliet is dead the matters could 

end happily. However these actions are like the other parts of the fate, therefore he says; “But 

he that hath the steerage of my course, Direct my sail!” (I.iv.112-13) Love is the fundamental 
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theme of the play, since it causes Romeo and Juliet to take risks in order to be together against 

the obstacles. Love is a very romantic feeling making lovers as if they flew on the sky, yet that 

is the same love causing Juliet and Romeo’s suffering. Indeed it is “Because there is so much 

truth in de Rougemont's view it is important to make distinctions. Romeo and Juliet do not 

"suffer love." They suffer because they love; they are exposed to pain and suffering on account 

of their love; but they do not "suffer love." Paradoxically enough it is Shakespeare's comedy 

heroes who suffer love” (Nevo, 254).  

All in all, the external incidents cover Romeo and Juliet’s love and force the story to the tragic 

end. Romeo and Juliet’ committing suicide is a kind of a rebellious reaction to the patriarchal 

system that destroys the values of individuals and constrain them into a condition in which they 

cannot live their life even their love. They “are always polluted with some unexpected 

depravations… have a conceit left them in their misery, a miserable conceit.” (Johnson, _)  

Indeed it is the tragedy of us, the tragedy of the society, the tragedy of Montagues and Capulets 

more than of Romeo and Juliet. Their death symbolically is the death of the feud between their 

families. Now they are sleeping together in eternity to preserve their love. They are on the sail 

directed by the omnipotence having ‘the steerage of their course’.    
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