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Kendi Kendine Yetme Bir Erdemdir

Self-Sufficiency is a Virtue

Mehmet ÖNAL1

Öz
Devletin ve ona bağlı olarak oluşan kurumların gerekliliğini anlatmak isteyen Sosyologlara göre,
Filozoflara göre insanoğlu kendi kendine yetemediği ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadı için
bir arada yaşamak ve yardımlaşmak için yerleşik hayata geçmiş ve devlet denen kurumu inşa
etmişlerdir. Bu genel değerlendirme insanlığın bütünü için ya da sosyolojik anlamda toplum için
doğru olsa da tek tek bireyler için durum farklıdır. Yani insanın kendi kendine yetmesi belki mutlak
anlamda mümkün olmasa da bireysel olarak kişilerin ihtiyaçlarını ve bağımlılıklarını en aza
indirerek kendi kendilerine yetmeleri mümkündür. Fakat kendi kendine yetmek demek bireyin tek
başına kalması, yalnızlaşması anlamına gelmez. Bireylerin sosyal ve fiziki ihtiyaçlarının büyük bir
kısmını karşılaması, devlete, ailesine ve yakınlarına mümkün olduğunca yük olmaması kendi
kendine yetme erdeminin en önemli amacıdır. Bu erdem sayesinde insanların kimliklerine saygı
duyulmasını sağlayabilecekleri gibi şahsiyetlerini de korumaları mümkün olacaktır. Nitekim ihtiyaç
hissi insanların değerlerini ve üzerine titrediği ilkeleri yıpratabilmektedirler. Kısacası bu bildirinin
ana tezi, kendi kendine yetme, bir erdem olarak benimsenir ve erken yaşlarda çocuklara öğretilir ise
çağımızda yaşadığımız pek çok maddi ve manevi sorunlarımızı azaltan bir hayat felsefesi ve
mutluluk öğretisine dönüşebilir iddiasıdır. Bunun için, kendi kendine yetme erdemi, Antik Yunan
felsefesi başta olmak üzere, düşünce tarihinde öne çıkan bazı filozof ve düşünürlerden alınan
örnekler üzerinden tartışılacaktır. Bu filozoflar içerisinde özellikle, kendine yetme erdemi üzerine
kurdukları aylak hayat tarzını savunan Kinikler öne çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erdem, kendine yetme erdemi, asketizm, aylaklık.

Abstract
According to the philosophers, since human beings were not self-sufficient and could not meet their
needs alone, they settled down and built an institution called the state in order to live together and
help. Although this general assessment is correct for the whole of humanity or society in a
sociological sense, the situation is different for individual individuals. In other words, although selfsufficiency is not possible in absolute terms, it is possible for individuals to be self-sufficient by
minimizing their needs and dependencies individually. But being self-sufficient does not mean that
the individual is left alone. The most important purpose of the self-sufficiency virtue is to meet the
Prof. Dr. İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Battalgazi, Malatya/ TÜRKİYE. E-mail:
onal.mehmet@inonu.edu.tr ORCID: 0000 0003 0191 8780
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social and physical needs of individuals and not to burden the state, their family and relatives as
much as possible. Thanks to this virtue, it will be possible for people to be respected for their
identities as well as to protect their personalities. As a matter of fact, the feeling of need can erode
the values of people and the principles on which they tremble. In short, the main thesis of this
declaration is the claim that self-sufficiency is adopted as a virtue and if it is taught to children at an
early age, it can turn into a philosophy of life and happiness teaching that reduces many of our
material and spiritual problems we experience in our age. For this purpose, the virtue of selfsufficiency will be discussed with examples taken from some philosophers and thinkers who stood
out in the history of thought, especially Ancient Greek philosophy. Among these philosophers,
especially the Kinics, who advocate the idle lifestyle based on the virtue of self-sufficiency, will be
highlighted.
Keywords: Virtue, virtue of self-sufficiency, asceticism, idleness.

I.GİRİŞ
Felsefe ve düşünce tarihinde genel olarak iki farklı hakikat arama tarzının birbiri ile mücadele ettiğini
görüyoruz. Bunlardan birincisi, insanın hakikati kavramak için dış dünyaya yönelmesi, varlık ve olayları
dikkatli bir şekilde izlemesi ya da rasyonel olarak düşünüp taşınarak hakikati kavrama çabasıdır. İkincisi
ise, içe yönelmek, benliği güçlendirmek ve özne olarak bireye varlığı olduğu gibi kavrayacak bir ruh
olgunluğu kazandırmak için ruhu terbiye etmektir. Mesela, Aristoteles (384-322) ve ağırlıklı olarak
duyumcu ve rasyonalist filozoflar ile bilim adamlarının oluşturduğu kimseler çoğunlukla birinci grubu,
Pythagoras (M.Ö. 580-497) ve öğrencileri ile Platon (M.Ö. 428-348) ve diğer mistik filozofların çoğu
ise hakikat arayışında ikinci grubu temsil etmektedir. Hıristiyanlıkta yaşanan manastır hayatı da
çoğunlukla bu amaca hizmet etmektedir. İslam tasavvufunda ise bu hedef, az yeme, az uyuma ve az
konuşma gibi riyazet yolu denen pratik nefis terbiyesi ile yürütülen bir tefekkür pratiğidir. Kısacası, her
iki dinde de bazı mistik düşünür ve filozofların yaptığı gibi tamamen dünyadan el etek çekme şeklinde
bir kendine yetme eyleminden/erdeminden bahsedebiliriz. Ancak genel olarak dindarların çok büyük bir
bölümü dünya nimetlerinden haram ve helal dairesinde yararlanmanın mümkün olduğu
kanaatindedirler2.
Yukarıda geçen ikinci grubun temel tezi, beden-ruh ya da madde-ruh ikilemi üzerinden ruhu
güçlendirerek onu bedene hâkim kılmak ve hakikati kavramanın önündeki görünüşler engelini aşmaktır.
Bu yolla onlar özneyi güçlendirmiş olduklarını kabul ederler ki bu epistemolojik yönüyle felsefede
tartışılan ciddi bir konudur. Doğu ve Batı dinlerinde ve felsefelerinde bu ruh terbiyesini öne çıkaran
filozof ve mistikler asketizm denen ve en uç noktası dünyadan el-etek çekmek olan ruh terbiyesi sonunda
insanın hakikati kavrayabileceği ve görünüşlerin arkasındaki gerçeklikleri ortaya çıkarabileceği
tezinden hareket ediyorlardı. Felsefede ise Hint filozofları yanında Batıda daha çok Pythagoras ve
takipçilerinde, Platon ve Yeni Platoncularda arınma ve kurtuluş yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kiniklerde ise asketism daha çok birçok geleneksel değer ve hayat tarzının reddedilmesi şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. (Resse, W.L. 1995, 34, 35) İşte kendine yetme hali, felsefede ağırlıklı olarak, bu
düşünceye hizmet eden bir davranış pratiğidir. Fakat bunun bir erdem olup olmadığı açıkça ortaya
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konmamıştır. Kendine yetme, ya da azla yetinme İslam düşüncesinde “kanaat” kavramı ile ifade
edilmiştir ki bu da mevcut mal ya da hal ile yetinmedir.
Antik Yunanda asketizm pratiği olarak kendine yetme çabası, ruhu güçlendirme ve onu bedenin
tasallutundan kurtarma amacına yönelik bir eylem olarak görüldüğü için dünyaya fazla bağlanmamak,
madde ile haşir-neşir olmamak, hazzın çekiminden kurtulmak ve bu sayede mutluluğa ermek amacına
yönelik bir ahlaki hayat tarzını gerektiriyordu. İnsanı bu amaca götürecek güç bazılarına göre akıl
bazılarına göre duyu olsa da hepsinin ortak olduğu husus görüş, bu hususta erdemlere ihtiyaç
duyduğudur. Her ne kadar bu Antikçağ ahlakçıları erdemlerin neler olduğu, nasıl kazanılacağı ve
hangilerinin daha önemli ya da öncelikli olduğu konusunda görüş birliğine varamasalar da erdem ile
ahlaklı davranmak arasında kaçınılmaz bir ilişki olduğu konusunda mutabıktılar. Bu yüzden ahlak
sahasında konu dönüp dolaşıp hep erdeme geliyordu. O halde önce erdemin ne olduğunu irdelememiz
gerekiyor.
Yunanca arete sözcüğünden gelen erdem İngilizcede yapma ve başarma gücü ya da ustalığı anlamına
gelen virtue terimi ile karşılanmıştır. Antik Yunan’da önceleri her varlığın bir aretesi kabul edilirken,
Sofistlerden sonra arete sadece bir insanın erdemi anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Mesela
Sokrates’e (M.Ö. 470-399) göre insanın aretesi erdemdir, çünkü insan erdem sayesinde kendisini
gerçekleştirme imkânına sahip olur. Sokrates ve Sofistlerden sonra, erdem, insanın iyi olmasını ve kendi
işini iyi gerçekleştirmesini, sağlayan huyu olarak tanımlanmıştır. Bu sayede insan ahlaki iyiler bütününü
elde edebilecek ve doğru eylemlerde bulunma imkânı kazanabilecektir. .(Kılıç, 2007: 615-19)
Bedia Akarsu erdemi insanda bulunan istencin ahlaksal iyiye yönelmesi ve insanın tinsel ve ruhsal
yetkinliği (1982:58) olarak tanımlarken, Ahmet Cevizci (1959-2014) onu ahlaki yönden her zaman iyi
olma eğilimi ya da doğru eylemlerde bulunmaya yatkın olma durumu olarak tanımlamaktadır.
(2005:626-27) Aristoteles erdemleri iki gruba ayırır. Bunlardan birincisi, bilgelik, doğru yargılama ve
aklı başınalıktan oluşan düşünce erdemleri, ikincisi ise, cömertlik, ölçülülük, cesaret ve yüce
gönüllülükten oluşan karakter erdemleridir. Ona göre bahse konu olan bu erdemler bir tür orta yol eylemi
olarak kabul edilir. Yani iki uçta yer alan aşırılıklardan kaçınma hali. Mesela savurganlık ve cimriliğin
ortasında olan cömertlik gibi. Platon erdemleri, bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalet olmak üzere dört
gruba ayırır. Ancak adalet ilk üç erdemin birbiri ile uyum içinde olması olarak tanımlanır.(Kılıç, 2007:
615-19) Bu temel erdemlerin yanında, dindarlık, kendine yetme, dostluk ve diğerkâmlık (altrurizm
=özgecilik) gibi alt erdemlerden de bahsedilmektedir. İşte kendine yetme bu grupta yer alır.

II. FELSEFE’DE KENDİNE YETME:
Özellikle COViD-19 Pandemisi (Koronavirüs Salgını) sürecinde insanların nicedir unuttuğu kendi
kendine yetme erdemi tekrar hatırlanmış ve insanlar en azından bir kısmı pek çok konuda kendi kendine
yetebileceği ve kendi başının çaresine bakabileceğini tekrar keşfetmiştir. İnsanın tam bağımsızlık
kazanması, ruhun özgür olarak karar vermesi ve kendi eylemlerini yönetebilmesi için bireylerin kendine
yetecek şekilde eğitilmesi, daha doğrusu kendi kendine yetme erdemini kazanması gerekmektedir.

Yukarıda ikinci grup olarak saydığımız Pythagoras, Platon ve mistik düşünürler kendine yetme erdemini
diğer erdemlere sahip olmanın temel kriteri sayarak iki amacı gerçekleştirmek istemişlerdir. Bunlardan
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birincisi insanın tam bağımsızlığını yani özgür olma ve kimseye bağlı kalmama halini garanti altına
almak, ikincisi ise ruh ya da nefis terbiyesi ile insanın varlık ve olayları görmesini engelleyen, onları
görüntüler ve gölgelerle avutan engelleri aşarak çıplak hakikati kavramasını sağlamaktır.
Aristoteles’in de içinde bulunduğu birinci grup filozof ve düşünürlerin gözünde ise kendi kendine yetme
erdemi insanların günlük yaşantılarını kolaylaştırmak ve hayatlarını daha sağlıklı yürütmelerine
yardımcı olmak dışında bir etkiye sahip değildir. Hatta onların bazılarının gözünde bu bir erdem bile
değildi. Buna karşılık aylaklığın en zirve felsefe okulu olan Kinikler ve onların en önemli temsilcisi olan
ve ahlaki doğal yaşama dönme (Resse, W.L. 1995, 133) olarak anlayan Sinoplu Diogenes (M.Ö. 412323) için kendine yetme hayati öneme sahip bir erdemdir. (Akdemir, 2018:134) Helenistik dönem
filozoflarından olan Stoa için de kendine yetme bir erdem olarak görülüyordu. Nitekim onların gözünde
bilge insan kendine yeten individüalist (bireyci) bir kişidir. Ama bu insan inzivaya çekilmiş ya da
toplumdan kopmuş bir birey değildir. Erdemli kişiler ortak kabul ettikleri yasalar etrafında buluşarak
sosyal bir yapı kurabilirler. (Gökberk, 1984:108) Pekiyi, şimdi soralım: “Nedir kendi kendine yetme
erdemi? İşe “kendi” kavramı ile başlanabilir.
“Kendi” kavramı özneyi pekiştirmede kullanılan ve öznenin kendi benini konu etmesini ifade eden bir
anlama sahiptir. Bu kavram bazen, “kendi kendisi için”, “kendi kendine konuşan”, “kendi kendine
yeten” ifadelerinde olduğu gibi bir kat daha güçlendirilerek de kullanılmaktadır. Bu anlamda insanın
kendini kendisine konu etmesi felsefede yansıtıcı (reflektif) düşünme grubuna girer. (2005:993) İnsan
bu durumda hem özne hem de yüklem olur; düşünen ve düşünülendir. İşte kendine yetme durumu ya da
kendine yetme erdemi bu bağlamda ele alındığında hem insanın bağımsızlığını ve özgürlüğünü
sağlamakta hem de onun erdemlerini korumaya yönelik reflektif düşünme imkânını artırmaktadır.
Epiktetos (55-135) insan ancak kendi gücüyle erdemli olabilir ve mutluluğa ulaşabilir (Gökberk,
1984:124)derken yine insanın kendine yetebileceğine işaret ediyordu.
Kendine yetme aylak insanın en önemli özelliğidir. Nitekim aylak kimse elinde olanla yetinen ve daha
fazla kazanmak için çalışmak zorunda kalmayan ya da başkasına muhtaç olmayan kimsedir. Öyleyse
kendi kendine yetme erdemini aynı zamanda aylaklık kavramı ile birlikte düşünmek durumundayız. Bu
yüzden bazı aylak kimseler dışarıdan bakınca, kibirli, dik başlı, eyvallahı olmayan bir bencil tavrına
sahipmiş gibi görülebilir. Hâlbuki kendine yetmeden kaynaklanan aylaklık bir fedakârlıktır. Kendine
yetme duygusuna ve alışkanlığına sahip kimseler daha sabırlı ve daha güçlüdürler. Hayatı telaşsız ve
huzur içinde yaşarlar. Bu kimselerin en önemli özelliği otonom birey olmalarıdır.
Kendine yeten aylak birey hep sevdiği, ilgi duyduğu eylemlere yöneldiği ve hazlardan uzak durduğu
için onun mutluluğunu engelleyecek bir şey olmaz. Eğer istemediği halde bazı işleri yapmak zorunda
kalırsa bunu da asgari ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yapar; hepsi bu kadar. Zaten, kendi kendine yetme
ve kanaat etme dediğimiz davranışlar doğal olarak bize çok az ihtiyaç hissetmemizi sağlar. Bu anlamda
kendine yetme bir yaşam sanatına dönüşebilir.3 Sinoplu Diogenes “Kim bilir belki de bize hiçbir şey
yetmediği için değil de, kendi kendimize yetemediğimiz için mutsuzuz” derken kendi kendine yetmenin
bizatihi mutluluk kaynağı olduğuna işaret etmektedir. Aristoteles mutluluk nihai amaç olduğu için o
bizatihi kendi kendine yeten bir amacın ürünüdür diyordu. Ona göre bizi mutlu edecek erdemler hiçbir
şeyin aracı olmadığı için mutluluk elde etmek için başka bir şeye muhtaç olmayız. (2019: 10). Mesela

Bkz. Can Apraham Kuyumcu, Kendine Yetme Sanatı, İkinci Adam Yayınları, İstanbul, 2011; Jason Montley,
Kendi Kendine Yetme, Yeryüzü Yayınları; İstanbul, 2004.
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onur sahibi olmak ve zevk almak başka bir sonuç için değil bizzat mutlu olmak için istediğimiz şeylerdir.
J.J. Rousseau (1712-1778) özgürlüğü, kendine yetmenin verdiği huzur ve mutluluk ile erdemli
davranışlara yönelme olarak belirlemektedir. (2007:5)
Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur: Kendi kendine yetme her ne kadar temel erdemlerden biri olmasa
da insanı, özgür ve bağımsızlık gibi değerlerini korumakta ve adalet, bilgelik, cesaret, yüce gönüllülük
ve aklı başındalık gibi birçok temel erdemin sağlıklı bir şekilde işlemesini garanti altına almakta ve
sahip olunan değerlerin korunmasını sağlamaktadır. Bu konuda istiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif
Ersoy’un başından geçen bir olay bu çalışmada konu ettiğimiz, özgürlük ve kendine yetme erdemi
ilişkisini çok güzel anlatmaktadır. Hasan Aslan Mehmet Âkif Ersoy’un Şahsiyeti ve Millî Mücadeledeki
Rolü adlı makalesinde Hasan Basri Çantay’dan aktarılan bir alıntı üzerinden Âkif’in bağımsız ve özgür
duruşunu ifade eden olayı şöyle anlatmaktadır: “Akif, tekke, tarikat ve tasavvufa yönelmedi, mevki,
makam ve dünyalık peşinde koşmadı. O, hayatında hiç eğilmedi, gerek istibdat devrinde, gerek
Meşrutiyet senelerinde açlığa razı oldu ama kimseye eyvallah etmedi. Genel seferberlik zamanı idi, Âkif
bir arkadaşı ile birlikte oturmuş, fasulye aşı yiyordu. Nezaret (Bakanlık) erkânından biri çıkageldi.
Selam tebliğ etti. ‘Yazılarında o derece ileri gitmemesini’ nazikçe söylemek istedi. Âkif pür hiddet dedi
ki: “Nâzırına söyle, kendilerini düzeltsinler! Bu gidiş devam ettikçe bizi susturamazlar. Ben kuru fasulye
yemeye razı olduktan sonra kimseden korkmam!” (Arslan, 2014:126)
Kendine yetmede en riskli hal, kendini yüce görme, gurur ve kibre kapılma endişesidir. Bu bizi
başkalarına yardım etmekten alıkoyabilir, çünkü onlara ihtiyacımız olmadığı kabulü bizi “ne yapayım o
da benim gibi kendine yetsin” demeye, merhamet duygumuzu yok etmeye yönelebilir. Bu yüzden kendi
kendine yeten insan daima bu yetme durumunun ne kadarının kendi çabası ile ne kadarının ise
başkalarının yardımıyla gerçekleştiğini hatırlamak durumundadır. Kendine yetme kusursuzluk hissine
de yol açabilir. Pek çok yönden kusurlu olan insana kusursuzluk hissi ve tavrı çok çirkin kaçar. Bu
yüzden kendine yetme mümkün olduğu kadar çok kimseye kazandırılmalıdır ki kişi kendini üst insan
olarak görmesin.

III. SONUÇ
Kısacası eski çağlarda önemli bir erdem olan insanın kendine yetmesi onların, mutluluk, özgürlük ve
otonom birey olma değerlerini kazanmasını ya da sahip olduğu bu değerleri ve erdemleri korumasını
sağlarken günümüzde maalesef unutulmuştur. Son bir yıllık sürede yaşadığımız Koronavirüs Salgını
dolaysıyla yeniden hatırladığımız bu erdem özellikle çocuklarımıza öğretilerek yeniden işlerlik
kazanabiliriz.
Aslında eğitimin bir amacı da yaşamayı öğretmek olduğuna göre, ilköğretim sürecinde hayat bilgisi
dersleri bu amaca hizmet edebilir. Bundan başka Fen Bilgisi, Din Bilgisi ve Ahlak Dersleri ve Değer
Eğitimi dersleri içerik olarak kendine yeten bireye ciddi anlamda hizmet edebilir ve onlara kendine
yetme davranışları kazandırabilirler. Kendine yetme erdemi ve onun ürünü olan özgürlük, bağımsızlık
ve kendine güven duyma gibi değer ve davranışların kazandırılması için özellikle çocukça felsefe yapma
ya da çocuklar için felsefe etkinlikleri düzenleme de çocuklara teorik imkânlar sunabilir.
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Öğretmen Görüşlerine Göre Okul
Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik
Durumları
Mahire ASLAN1
Ümit DOĞAN2

Öz
Bu araştırma, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik durumunu
incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma olgubilim deseninde ve nitel bir çalışmadır. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Sakarya ili Kararpürçek İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 12 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplamda 22 gönüllü
öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiştir. Araştırmada veri
toplamak amacıyla beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde
edilen veriler nitel veri analizi teknikleri yardımıyla analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır: Okul müdürleri görevleri gereği sunum ya da bilgi paylaşımı gibi konulardan teknoloji
kullanımını etkin bir şekilde kullandığı görülmektedir. Günden güne gelişen ve değişen teknolojinin
müdürlerin işlerini daha rahat takip etmelerine ve daha profesyonel yapmalarına olanak sağladığı
için müdürler yeni teknolojileri takip etmekte ve bunun için kurumundaki kişilerle işbirliği
yapmaktadır. Müdürler teknolojik araçların öğrenci başarısı ve öğretmen işlerinin daha
sistematikleşmesini göz önünde bulundurarak teknolojik araçların temini konusunda önemini bilir
bir seviyede oldukları görülmektedir. Okul müdürleri, teknolojik araç gereçleri başarı için tek başına
yeterli görmezken, başarıya giden önemli adımlardan biri olarak görmekte ve bu yüzden de yardımcı
kaynak olarak teknolojik araç gereçlerin arttırılması konusunda desteklemektedirler. Web sitesi
kullanımı ve online eğitimler, sunumlar, yeni bilgilerin hızlı bir şekilde bütün velilere ulaştırılması
konusunda teknolojiyi kullanmanın kolaylığını bilmekte olan okul müdürleri, eğitimin ve başarının
daha ileri seviyeye ulaştırmada okul çevre iletişiminin farkındadırlar. Bu bağlamda velilerle daima
iletişim halinde olabilmek için güncel teknolojileri kullanmaya özen göstermektedirler. Sonuç
olarak müdürler 21. Yüzyılda eğitim ve öğretim sisteminde teknolojiyi kullanma ve destekleme
konusunda ileriye dönük umut vaat edici bir yapı sergilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Liderlik, Okul Yöneticisi
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GİRİŞ
Teknoloji, 21. yüzyılın en hızlı gelişen ve değişim gösteren olgularındandır. Gerek kamu gerekse özel
sektörde bulunan eğitim örgütleri de bu değişimden etkilenmektedirler. Hayatımızın her alanında
doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan teknolojinin doğru kullanımı eğitim örgütlerinin kalitesini
arttıracaktır.
Eğitim örgütlerinde teknolojinin doğru kullanılması ve yaygınlaştırılması sürecinde okul yöneticilerinin
teknolojiyi yetkin bir şekilde kullanabilmesi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip
etmesi gerekmektedir. Teknolojik lider, teknolojinin verimli bir şekilde kullanım sürecinde gerekli olan
tüm yönetsel faaliyetleri sürdüren kişidir(Tanzer, 2004). Dijital çağa ayak uydurmak isteyen eğitim
örgütlerinin, teknoloji için büyük bütçeler ayırması ve teknolojiyi okullara entegre etmeye çalışması tek
başına yeterli olmamaktadır. Brooks-Young(aktaran Baybara, 2018)’un, araştırmasında da buna paralel
bir sonuç ortaya çıkmış ve okulların teknoloji entegrasyonu için büyük miktarlarda maddi kaynaklar
kullandığı, fakat elde edilen kaynaklardan etkili biçimde yararlanamadıkları tespit edilmiştir. Yaşanan
sıkıntının temel nedeni, öğretmenlerin teknoloji kullanımına yeterli düzeyde hazırlanmaması değil, bu
konuda bilgili ve etkili liderlerin yokluğudur (Gibson, 2001).
Günümüzde teknoloji ile bir bütün haline gelmeye başlayan eğitim; öğrenme sürecini geliştirmek ve
zenginleştirmek amacıyla kullanılmaya başlanarak bir dönüşüm yaşamıştır. Bu durum beraberinde okul
yöneticilerinin gerekli teknoloji becerilerini kazanması, teknolojinin eğitimde ve eğitim örgütlerinin
yönetiminde kullanılması için teknolojik liderlik rollerini üstlenmelerini zorunlu hale getirmiştir. 21.
yüzyılda eğitim örgütlerinin yalnızca okul yöneticilerinin yetenek ve bilgi birikimiyle yönetilmesi
mümkün değildir. Okul yöneticilerinin teknolojik yeterlilik kazanması ve eğitimde teknolojinin etkin
biçimde kullanılmasına liderlik etmeleri, birey ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak okulun çağa ayak
uydurmasına öncülük etmeleri, okul yöneticilerinin hassasiyetle üzerinde durması gereken bir konu
haline gelmiştir.
Eğitim örgütlerinin yönetimi sürecinde teknoloji kullanımı, zamanın verimli ve etkin kullanılmasını ve
çalışanların harcadığı enerji miktarını olumlu yönde etkileyecektir. Teknolojinin eğitim yönetiminde
kullanılması ve yaygınlaştırılması sürecinin iyi bir şekilde koordine edilmesi ve en üst düzeyde fayda
alınabilmesi için okul yöneticilerinin teknolojik liderlik becerilerini azami düzeyde sergilemeleri
gerekmektedir.
Okul yöneticilerinin, bu süreçte azami verimi sağlayabilmeleri için bilgisayar okuryazarlığı becerileri
tek başına yeterli olmamakta, teknoloji okuryazarlığı becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu
perspektiften bakıldığında okul yöneticileri, bilginin farklı kaynaklardan oluşturulması, kullanımı ve
transferi sürecinde ihtiyaç duyulan teknolojinin nerede ve ne düzeyde kullanılması gerektiğine karar
verebilme becerilerine sahip olmalıdırlar.
Bu çerçevede, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik durumlarının
araştırılmasına gerek duyulmuştur. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik durumlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın
problem cümlesi “Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik durumları
nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir.
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Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır.


Öğretmenlerin, okul müdürünün okulda teknolojik araç gereçleri kullanabilme durumuna ilişkin
görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin okulda teknolojik araç gereçleri kullanması konusunda okul müdürünün
öğretmenleri teşvik etme durumuna ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde ihtiyacı olan bilgi teknolojilerinin teminini sağlama ve
hazır hale getirme durumuna ilişkin okul müdürlerine dair görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin, öğrencileri akademik başarıya ulaştırmada teknolojiyi kullanma ve kullandırma
durumuna ilişkin okul müdürüne dair görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin, okul-çevre iletişiminde teknolojiyi kullanma ve kullandırma durumuna ilişkin
okul müdürüne dair görüşleri nelerdir?






YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim çalışması niteliğindedir. Bu araştırma nitel
verilere dayalı betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada, özel ve devlet okullarındaki okul yöneticilerinin
teknolojik liderlik durumlarını konusunda öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yarı
yapılandırılmış sorularla derinlemesine görüşmeler yürütülmüştür. Öğretmen görüşlerine göre okul
yöneticilerinin teknolojik liderlik durumlarının belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.

Çalışma Grubu
Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubu; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Sakarya ili
Kararpürçek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve devlet okullarında görev yapansınıf
öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle sınırlıdır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlere ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri
Öğretmen
Kodu

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Branşı

Mesleki
Kıdem

Ö1

Erkek

31-40

Yüksek Lisans

İngilizce

11-15 Yıl

Ö2

Erkek

41-50

Lisans

Sınıf Öğretmeni

16-20 Yıl

Ö3

Kadın

20-30

Lisans

DKAB

0-5 Yıl

Ö4

Kadın

20-30

Yüksek Lisans

Beden Eğitimi

6-10 Yıl

Ö5

Erkek

31-40

Lisans

Sınıf Öğretmeni
Müdür Yardımcısı

16-20 Yıl

Ö6

Erkek

31-40

Lisans

Türkçe

6-10 Yıl
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Ö7

Kadın

41-50

Lisans

İngilizce

11-15 Yıl

Ö8

Kadın

31-40

Yüksek Lisans

PDR

6-10 Yıl

Ö9

Kadın

31-40

Lisans

PDR

0-5 Yıl

Ö10

Kadın

31-40

Lisans

Türkçe

6-10 Yıl

Ö11

Kadın

31-40

Lisans

Okul Öncesi

11-15 Yıl

Ö12

Erkek

20-30

Yüksek Lisans

PDR

0-5 Yıl

Ö13

Erkek

31-40

Yüksek Lisans

Sınıf Öğretmeni

6-10 Yıl

Ö14

Kadın

31-40

Lisans

Matematik

6-10 Yıl

Ö15

Erkek

20-30

Yüksek Lisans

Sınıf Öğretmeni

0-5 Yıl

Ö16

Erkek

20-30

Yüksek Lisans

Bilişim Teknolojileri

6-10 Yıl

Ö17

Kadın

20-30

Lisans

Okul Öncesi

6-10 Yıl

Ö18

Erkek

31-40

Lisans

Sınıf Öğretmeni
Müdür Yardımcısı

16-20 Yıl

Ö19

Erkek

20-30

Lisans

Teknoloji ve Tasarım

0-5 Yıl

Ö20

Erkek

20-30

Yüksek Lisans

Fen Bilgisi

6-10 Yıl

Ö21

Kadın

31-40

Lisans

Bilişim Teknolojileri

6-10 Yıl

Ö22

Erkek

20-30

Yüksek Lisans

Bilişim Teknolojileri

6-10 Yıl

Veri Toplama Araçları
Bu çalışmanın verileri, soruları araştırmacı tarafından hazırlanmış bir yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme, önceden hazırlanan 5 sorunun katılımcılara sorulması ve
katılımcıların bu sorulara verdikleri yanıtlardan oluşmaktadır. Hazırlanan taslak görüşme formu uzman
görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda görüşme sorularının içeriği ve soru sayısı
düzenlenerek forma son hali verilmiştir. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’nde araştırmacı,
konuyla ilgili önceden hazırladığı belli konu başlıkları ya da sorularla görüşmeyi gerçekleştirir.
Görüşme sırasında soruların sırası, soruların soruluş biçimi gibi değişiklikler yapılabileceği gibi
görüşme konusu bağlamında araştırmacı tarafından soru eklenebilir ya da çıkarılabilir. Görüşme formu
iki bölümden oluşmaktadır. Görüşme formunun birinci bölümünde kişisel bilgilere (yaş, cinsiyet,
öğrenim durumu, branş, mesleki kıdem), ikinci bölümde ise okul yöneticilerinin teknolojik liderlik
durumlarına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Form öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin
teknolojik liderlik durumlarına ilişkin toplam 5 açık uçlu sorudan oluşmakla birlikte derinlemsine bilgi
almak için sonda sorularda sorulmuştur.
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Görüşmeler COVID-19 virüsüne karşı aldığımız sosyal izolasyon önlemi nedeniyle telefon ve internet
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, katılımcıların onayı ile kendilerine yöneltilen görüşme
formundaki sorular aracılığı ile yapılmıştır. Görüşme süreleri 12 dakika ile 15 dakika arasında değişiklik
göstermiştir.
Verilerin Toplanması
Nitel bir çalışma olan bu araştırma kapsamında özel ve devlet okullarında görev yapan okul
yöneticlerine yönelik bir yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Form sorularının geçerliliği
için uzman görüşü alınmıştır. Görüşmeler öğretmenlerin izinleri doğrultusunda ses kayıt cihazı ile kayıt
altına alınmıştır. Ses kaydı alınması konusunda rıza gösermeyen öğretmenlerle yapılan görüşmeler ise
yazılı olarak kayda geçirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu için bağımsız değişkenler olarak
okul yöneticilerinin yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları ve branşları dikkate alınmıştır.
Verilerin Analizi
Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik durumları konusunda öğretmen görüşlerininin analizinde nitel
veri analiz tekniklerinden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeden elde edilen
verileriçerik analizi yöntemiyle çözümlenerek araştırmaya katılan öğretmenlerin okul yöneticilerinin
teknolojik liderlik durumları betimlenmiştir. Görüşmede yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknoljik liderlik durumları tespit edilmeye çalışılmıştır.

BULGULAR VE YORUM
Okul Müdürünün Teknoloji Kullanımına İlişkin Bulgular
Araştırmanın ilk sorusu “Müdürünüzün okulda teknolojik araç gereçleri kullanabilme durumuna ilişkin
görüşleriniz nelerdir?” şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar incelenmiş ve Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Okul Müdürünün Teknoloji Kullanımına İlişkin Bulgular
Kodlar

n

Teknoloji kullanımında yeterli olduğuna yönelik görüşler.

10

Teknoloji kullanımında yetersiz/eksik olduğuna yönelik görüşler.

12

Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin 12’si müdürlerinin teknolojik araç gereçleri
yeterli düzeyde kullanamadıklarını, 10’u ise müdürlerinin teknoloji kullanımı konusunda yeterli
olduklarını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:
Ö1, “Müdürüm özel okul deneyimi olan, kendini geliştirmiş ve geliştirmeye açık biri olduğu için
teknolojiyi etkin kullanabilmektedir.” Ö2, “Teknolojik araç gereçlere karşı soğuk bir tutum sergiliyor.”
Ö5, “Teknolojik araç gereçleri ne düzeyde kullandığını bilmiyorum ama teknolojik işleri her zaman biz
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müdür yardımcılarına bırakmak yerine kendiside yapmalıdır.” Ö7, “Teknolojik gelişmeleri takip ettiğini
ve 10 yıllık bir öğretmen olarak iyi derecede kullandığını düşünüyorum.” Ö8, “Teknolojik araç gereçleri
kullanma konusunda yeterli değil. Sadece WhatsApp vb. uygulamaları kullanabilmektedir.” Ö10,
“Temel işlemlerin bir tık ilerisini yapabilmektedir. Fazlasına ihtiyaç duyduğunda müdür yardımcısı ya
da başka bir öğretmenden yapmasını istemektedir.” Ö12, “Müdürümüz ileri yaşta olmasına rağmen hem
kendisi teknolojik araçları iyi kullanmakta hem de öğretmenlere kullanmalarını önermektedir.
Kendisinden bu anlamda çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim.” Ö13, “İhtiyaç duyduğu temel
programları iyi düzeyde kullanabilmektedir. Yeniliklere açık birisidir. Kendisini sürekli geliştirmeye
gayret gösterir.” Ö16, “Müdürüm yeniliklere açık bir insandır. Gelişen teknolojinin getirdikleriyle
alandaki yenilikleri takip eder ve özellikle web 2.0 araçlarını aktif olarak kullanır.” Ö19, “Sadece
bilgisayardan klasik office programlarını kullanabilmektedir. Onun dışında teknolojik bir araç gereç ya
da program kullanamıyor.” Ö20, “Kişisel anlamda teknolojik araç gereç kullanımı noktasinda bir takim
eksiklikleri olduğu söylenebilir.” Ö21, “Kendi ihtiyaçlarını görecek düzeyde kulanabilmektedir. Eksik
kaldığı konularda BT öğretmenlerinden destek alarak kendisini geliştirmektedir. Öğrenmeye açık bir
profil sergilemektedir.”biçiminde ifade edilmiştir.

Teknolojik Araç Gereçlerin Kullanımının Teşvikine İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci sorusu “Müdürünüz, okulda teknolojik araç gereçleri kullanmanız konusunda sizi
teşvik etme durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir?” şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri
cevaplar incelenmiş ve Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.Teknolojik Araç Gereçlerin Kullanımının Teşvikine İlişkin Bulgular
Kodlar

n

Teknolojik araç gereçlerin kullanımına teşvik ediyor.

15

Teknolojik araç gereçlerin kullanımına teşvik etmiyor.

7

Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin 15’i müdürlerinin teknolojik araç gereçlerin
kullanımı konusunda kendilerini teşvik ettiklerini, 7’si ise konu hakkında müdürlerinin bir teşvikini
göremediklerini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:
Ö1, “Bu konuda da özel bir okul olmamız, teknolojik gelişmelerle uyumlu bir öğretim programımızında
olması nedeniyle destekleyicidir. Okul tarafından kişisel bilgisayarları olmayam tüm öğretmenlere
bilgisayar desteği, kişisel bilgisayarı olan öğretmenlerede teknmik destek sağlanmaktadır.” Ö2, “Şu ana
kadar bu konuda yapılan bir çalışma olmadı. Tamamen kendi insiyatifim ve ihtiyaçlarım doğrultusunda
eksiklerimi tamamlıyorum.” Ö5, “Hiç teşvik etmemektedir. X kuşağı müdürlerin çoğunluğu zaten
teknolojiden anlamıyorlar.” Ö6, “Bu konuda whatsapp paylaşımları yaparak bizi teşvik ediyor. Özellikle
güncel teknolojiler ile ilgili haber ve kaynakları öğretmen gruplarında paylaşarak bizleri haberdar
ediyor.” Ö7, “Müdürümüz her zaman gelişimimiz için teşvikte bulunur ve destekler. Bizlerden eğitimi
aktif olmamız için ihtiyaç duyduğumuz her konuda harekete geçmeye davet eder. Teknolojiye ve
internete her daim erişim sağlayabilemiz için öğretmenler odasına 3 adet masaüstü bilgisayar kurdurarak
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öğretmenlerin kullanımına açmıştır. Bu bilgisayar sayesinde yapmamız gereken işleri daha hızlı bir
şekilde gerçekleştirebiliyoruz.” Ö8, “Genel olarak okulun maddi yetersizliğinden dolayı teknolojik araç
gereç temin etme konusunda sıkıntılar mevcuttur. Ancak teknoloji konusunda her zaman öğretmenlerin
yeterli olması gerektiğini söyler.” Ö10, “Teknolojik araçların kullanımı konusunda bizlere çok fazla
karışmaz. Elde edilen bir başarı olduğunda bizleri takdir etmekle yetinir. Öğretmenler olarak kendi
öğrendiğimiz bilgileri bir birimizle paylaşıyoruz.” Ö11, “Bu konuda tüm öğretmenleri olumlu yönde
desteklemektedir. Belirli periyotlarla okulumuzda bulunan bilgi işlem birimi tarafından eğitimler
verilmesi için toplantılar düzenlmektedir.” Ö16, “Müdürüm alandaki yenilikleri takip eder ve yeni
öğrendiği faydalı olduğunu düşündüğü uygulamaları teknolojileri sosyal platformlarda paylaşırak
bizlerinde bilgi sahibi olmamızı sağlar.” Ö18, “Okul müdürümüz kesinlikle bizi teşvik etmemektedir.
Kendi imlkanlarımız ölçüsünde edindiğimiz bilgilerle süreci takip etmekteyiz. Okul müdürünün
çalışanlarını sürekli gelişim konusunda motive etmesi gerekmektedir.” Ö21, “Öğretmenleri her zaman
destekler. Toplantılarda farklı teknolojik araçları ve gelişmeleri okul toplumu ile paylaşır. Öğretmenleri
Eğtimde Teknoloji Platformu, vb. organizasyonlarda yer almaları için cesaretlendirir.” Ö22, “Derslerde
teknolojik araç gereçleri kullanma konusunda yardımcı olmaktadır. Kullanacağımız araç gereçlerin
teminini kolaylıkla sağlamaktadır. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin aynı araç gereçlere sahip olması için
çaba sarf etmektedir. Teknoloji zirvelerine katılım noktasında teşvik etmektedir.”biçiminde ifade
edilmiştir.
Donanım ve Yazılımların Temini ve Güncellenmesi İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü sorusu “Müdürünüzün, eğitim öğretim sürecinde ihtiyacınız olan bilgi
teknolojilerinin teminini sağlama ve hazır hale getirme durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? (donanım
ve yazılımların temini, kurulumu).” şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar incelenmiş
ve Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Donanım ve Yazılımların Temini ve Güncellenmesi İlişkin Bulgular
Kodlar

n

Donanım ve yazılımların temini konusunda çaba sarf ediyor.

15

Donanım ve yazılımların temini konusunda ilgisiz/yetersiz kalıyor.

7

Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin 15’i müdürlerinin bilgi teknolojilerinin temini
ve hazır hale getirilmesi konusunda çaba sarf ettiğini 7’si ise müdürlerinin bu konuda yetersiz kaldığını
ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:
Ö1, “Hemen hemen tüm ihtiyaçlarımız karşılanmaktadır. Branşlara özgü teknolojik araçlara ve
yazılımlara ihtiyaç duyulması halinde temin etmek için kaynak yaratılması içinde çaba sarf etmektedir.”
Ö2, “İhtiyaçlar doğrultusunda eksik olan alanların tamamlanması konusunda çaba harcadığını ifade
eder. Ama 4 yıldır bunun somut bir örneğini gördüğümü söylememem.” Ö3, “Açıkçası bu konuda
branşımdaki öğretmenlerden ve bilişim hocalarından destek aldım. Okul müdürümün bu konuda bir
çaba sarf ettiğini hiç görmedim.” Ö7, “Müdürümüz ihtiyaçları karşılama konusunda öğrenciye destek
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olacak ve gelişimini sağlayacak her türlü desteği vermeye hazırdır.” Ö8, “Okulumuzda ihtiyaç
durumunda teknolojiden anlayan öğretmenleri bizlere yardımcı olmaları için yönlendirir. Sınıflarda
akıllı tahtalar mevcut, yazıcı ve fotokopi makineleri genelde bozuluyor bunu da genelde okulun müdür
yardımcısı düzeltiyor. Müdür bey genelde teknolojinin önemini vurgulasa da okuldaki ses sisteminin 3
yıldır çok kötü durumda olmasına rağmen bunu düzeltmek adına hiç birşey yapmamıştır. Bu durumu
hep okulun maddi durumunun yetersiz olmasına bağlamaktadır.” Ö9, “Maddi konularda sıkıntılar
yaşansada gerekli ödeneği sağlayarak öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi temin
etmeye özen gösterir.” Ö11, “Bu konularda bilgi sahibi değil. Okulda öğrenci ve öğretmenlerin ihtyiaç
duyduğu tüm teknolojilerin temini için bilgi işlem departmanından destek almaktadır.” Ö14, “Biz
öğretmenler hatırlatma yapmazsak kendisi güncellemeleri takip etmiyor.” Ö15, “Öğretmen ihtiyaçları
doğrultusunda okulda bulunan teknolojik araçları kullanmakta özgürdür, okulda bulunmayan bir araç
gereç var ise bunun temini sağlanır. Müdürümüz bu konuda kısıtlayıcı değildir.” Ö16, “Bir örnekle
anlatmak gerekirse son zamanlarda uzaktan eğitim başrol olunca okulun internet altyapısı yetersiz
kalmışdı. Bu durumdan ötürü internet altyapısında güncelleme yapmıştı. Sonuç olarak okulun ihtiyaçları
doğrultusunda bilgi teknolojilerini teminini sağlar.” Ö19, “Okulda eğitimde kullanılabilecek teknolojik
cihaz sadece akıllı tahta. Onlar da sağlıklı bir şekilde internete bağlanamıyor. Derslerim için o derse
özel herhangi bir sınıf, bilgisayar, yazılım vs. temini de yok. Öğrenciler ve ben kendi imkanlarımız
dahilinde müfredata devam ediyoruz. Bu iş için teknik bir personel de yetkilendirilmiş olmasına rağmen
oda alanında yetkin değil.” Ö20, “Bütün sınıflarda akıllı tahtalar takılıdır. Lakin yazılımsal olarak biz
öğretmenlerimiz temin etmemiz gerekiyor.” Ö21, “Destekleyici bir yaklaşım sergilemktedir. Ben BT
sınıfım için bilgisayar temin etmek istediğimde resmi yazıyla destek oldu. Sonrasında girişimleri
sayesinde bağışla sınıfıma 15 yeni bilgisayar alındı.” Ö22, “Okulumuzda bilişim sınıfının kurulumu
konusunda yoğun çaba harcamıştır. Öğretmenlerin teknolojik gereksinimlerini karşılayacak donanım
malzemelerinin temini konusunda hızlı bir şekilde yerine getirmektedir.”biçiminde ifade edilmiştir.

Akademik Başarıya Ulaştırmada Teknoloji Kullanımına İlişkin Bulgular
Araştırmanın dördüncü sorusu “Müdürünüzün, öğrencileri akademik başarıya ulaştırmada teknolojiyi
kullanma ve kullandırma durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir?” şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya
verdikleri cevaplar incelenmiş ve Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5.Akademik Başarıya Ulaştırmada Teknoloji Kullanımına İlişkin Bulgular
Kodlar

n

Akademik anlamda teknoloji kullanımını destekliyor.

16

Akademik anlamda teknoloji kullanımını desteklemiyor/gereksiz buluyor.

6

15

Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin 16’sı müdürlerinin akademik başarıya
ulaşmada teknolojinin kullanılmasına imkân sağladığını, 6’sı ise müdürlerinden bu konuda bir destek
göremediklerini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:
Ö1, “Akademik başarıya ulaştırmada teknoloji salt bir etken değildir, fakat önemli araçlardan biri haline
gelmiştir. Bu noktada müdürümüz de ihtiyaçlar ve değerlendirmelerimiz neticesinde teşvik edici yönde
bir yönetim sergilemektedir.” Ö2, “Eğitim amaçlı teknolojiyi kullandırma öğretmenlerin bireysel
insiyatifleri doğrultusunda gerçekleşir.” Ö4, “Teknolojik araçların kullanımı ve temini mevcut bütçe
doğrultusunda gercekleşiyor. İmkânlar el verdiği sürece her konuda destek oluyor.” Ö5, “Bu konuda
çok fazla farklı teşvik ettiği söylenemez. Akademik başarı ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurmakta
zorlandığını düşünüyorum.” Ö8, “Genelde öğretmenlere bu konuda öğütler verir. Teknolojinin yararları
ve zararları konusunda öğrencileri bilgilendirmemizi ister.” Ö11, “Okulumuzda her türlü teknolojik araç
gerece ulaşabiliyoruz kullanabiliyoruz. Kendimize ait tabletlerimiz ve kurumumuza ait programlarımız
var. Tüm bu imkanlar dahilinde öğretmenler özveri ile çalışmaktadır.” Ö12, “Bu konuda ihtiyaca göre
hareket edilmektedir. Eğer teknoloji ilgili dersin kazanımını sağlayacaksa bu konuda teşvik eder. Daha
çok sorumluluk ve tercih hakkı öğretmene aittir. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.”
Ö14, “21. yüzyılda olmamıza rağmen işlerin el ile yapılması ve dosyalanması gerektiğini düşünüyor.
Teknolojinin iletişimi öldürdüğünü söylüyor.” Ö15, “Müdürümüz, teknolojik araç ve gereçlerin eğitim
sürecine katkısını yaptığı toplantılar ile dile getirmekte ve öğretmenlerden de bu araç gereçleri sıklıkla
kullanmalarını istemektedir.” Ö16, “Öğrenci takibi konusunda teknoloji kullanımın öneminin farkında
ve akademik gelişimde birçok değişkeni tek bir çatı altında göstermesinden ötürü aktif kullanır.” Ö18,
“Müdürümüzün kesinlikle böyle bir uğraşı ve ilgisi olmamıştır. Oysa okul müdürü lider olarak her tülü
başarıya öğrenci ve çalışanları teşvik etmelidir.” Ö19, “Teknolojinin neler yapabileceğini bilmediği için
onu ciddiye de almıyor. Genelde geleneksel yöntemleri tercih ediyor ya da en azından özlem duyuyor.”
Ö21, “Öğrencileri teknolojiyi kullanımı konusunda her zaman destekler. Öğretmenlerin derslerinde
teknolojiyide kullanrak farklılaştırmaları ve zengin içerikler üretmeleri konusunda telkinlerde bulunur.”
Ö22, “Teknolojik konuda öğrencilere yönelik kursların açılmasını desteklenmektedir. Öğrencilerin
akademik başarısını artırıcı yöndeki araç gereçlerin kullanımını her zaman desteklemektedir.” biçiminde
ifade edilmiştir.
Okul Çevre İletişiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bulgular
Araştırmanın beşinci sorusu “Müdürünüzün okul-çevre iletişiminde teknolojiyi kullanma ve
kullandırma durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir?” şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri
cevaplar incelenmiş ve Tablo 6’da sunulmuştur.
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Tablo 6. Okul Çevre İletişiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bulgular
Kodlar

n

Okul-çevre iletişiminde teknolojiyi kullanır/kullandırır.

14

Okul-çevre iletişiminde teknolojiyi kullanmaz/kullanımı gereksiz bulur.

8

Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin 14’ü müdürlerinin okul-çevre iletişiminde
teknolojiyi kullandığını ve kullandırdığını, 8’i ise müdürlerinin bu konu hakkında bir eylemde
bulunmadığını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:
Ö1, “Teknoloji okul ve çevre iletişiminde, özellikle bilgi paylaşımı, tanıtım yapma gibi olanaklar
sağladığı için önemlidir. Bu noktada aktif kullanıldığını söyleyebilirim.” Ö2, “Okul-çevre iletişimi
konusunda yeterli düzeyde teknolojiyi kullanamamaktadır. Okulumuzun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik durumu bu konuda etkili olabilir.” Ö4, “Karantina sürecinde çevrimiçi ders platformlarından
video paylaşımı, görsel ya da pdf paylaşımı için teşvik ediyor. Online toplantı düzenleyerek
öğretmenlerle iletişimini sürdürüyor.” Ö5, “Çok fazla teşviki yoktur. Kendi saygısını artıracak bir uğraş
ise eğer teşvik etmektedir.” Ö6, “Okulun resmi web sitesi ve sosyal medya sayfaları üzerinden velileri
bilgilendirerek onlardan gelen geri bildirimleri toplantılarda öğretmenlerle paylaşıyor.” Ö8, “Genel
olarak WhatsApp, eba ve telefon ile velilerle ve öğrencilerle iletişim kurulmasını ister. Okulun web
sitesinin daha aktif kullanılmasını her zaman söylemesine rağmen web sitesine gereken önem pek
verilmez.” Ö9, “Her türlü sosyal platform üzerinden öğrenci ve velilerle iletişim kurmaya çalışmaktadır.
Okul içerisnde düzenlemiş olduğu etkinliklerlede velilerin okul toplumu içerisinde yer almasına imkân
tanımktadır.” Ö10, “Müdürümüz bu konuda çalışmalar yapmak için çabalıyor ama genellikle
imkânlarımız kısıtlı kalıyor. Okul sitesinden gerekli güncelleme iş ve işlemlerinin yapılmasıni
sağlayarak iletişimi güçlü tutmaya çalışır.” Ö11, “Müdürümüzün bu konuda okulumuzda bulunan
kurumsal iletişim birimindeki çalışanlarla iletişim halindedir. Okulumuzda veli iletşimi ve öğrenci
bilgilendirmesi için, e-mail, telefon, web sitesi, vb. farklı kitle iletişim araçları kullanılmaktadır.” Ö12,
“Bu konuda sorumluluğu öğretmene bırakmaktadır. Herhangi bir zorlama ya da teşvik etme durumu
olmamaktadır.” Ö14, “Öğretmenlerin teknoloji konusunda ilerleme isteği varken kendisi bu konuda
güncelemeleri takip etmiyor. Teknolojinin hayatımızın çok fazla içinde olmaması gerektiğini
düşünüyor.” Ö15, “Okulumuz özellikle çevre iletişiminde teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanmaktadır.
Veliler tüm branşlar tarafından haftalık bilgilendirme e-mailleri, sistem üzerinden verilen bilgilendirme
ve ödevlendirme çalışmaları, ders içi kullanılan interaktif ders uygulamaları ile okul ve çevre arasında
sürekli bir iletişim halindedir.” Ö17, “Bulunduğumuz çevrede insanların teknolojiye erişimi kısıtlı
olduğu için okul çevre iletişiminde gelenkesel yöntemler tercih edilmektedir.” Ö18, “Okul müdürünün
kendi okuluna bu konuda çok bir faydası yokki çevresine olsun. Klasik tarzda bir müdürlük
sergilemktedir.” Ö19, “Teknolojinin katkıları bilinmediğinden dolayı bu alanda fazla ciddiye alınmıyor.
Dolayısıyla iletişim aracı olarak kullanılma durumu kısıtlı ve yetersiz.” Ö22, “Uzaktan eğitim, telefon
ile iletişim, whatsapp vb. araçlarla iletişim oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Özellikle
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Covid-19 salgının yaşandığı bu dönemde teknoloji kullanımı zaruri hale gelmiştir.” biçiminde ifade
edilmiştir.

SONUÇLAR
21. yüzyılda teknoloji hem bireysel hem de örgütsel düzeyde toplum her alanında önemli bir yere
sahiptir. Toplumların büyüme ve gelişme çabalarının temel yapı taşını oluşturan insan gücünün sağlıklı
olarak yetiştirilebilmesi için eğitim örgütlerine bir takım görev ve sorumluluklar verilmektedir. Eğitim
örgütlerinde insan gücünü yetiştiren öğretmenleri yönlendiren, motivasyonunu sağlayan ve liderlik eden
temel etmenlerin başına okul yöneticileri gelmektedir. Bu bağlamda, eğitim örgütlerinde görev alan okul
yöneticilerinin, okul örgütünün verimliliğini arttırmak amacıyla öğretmenlerin teknolojik araç gereçleri
kullanımında teknoloji liderliği davranışlarını en üst seviyede ortaya koyabileceği yetkinlikte
olabilmeleri beklenmektedir. Bu çalışmada; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Sakarya ili Karapürçek
ilçesinde okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre; okul yöneticilerin teknolojik liderlik
durumları incelenmiştir. İyi bir eğitim örgütü yöneticisi olmanın ayrılmaz bir parçası konumundaki
teknoloji kullanımı ve teşvik etme konusunda öğretmne görüşlerine okul yöneticilerinin teknolojik
liderlik durumlarının incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada çıkan sonuçlar şu şekildedir.
Araştırmanın ilk sorusu olan “Müdürünüzün okulda teknolojik araç gereçleri kullanabilme durumuna
ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin 12’si müdürlerinin
teknolojik araç gereçleri yeterli düzeyde kullanamadıklarını, 10’u ise müdürlerinin teknoloji kullanımı
konusunda yeterli olduklarını ifade etmişlerdir. Buradan hareketle öğretmenlerin, okul müdürlerinin
teknolojiyi yeterli düzeyde kullanmadıkları/kullanamadıkları sonucuna varılabilir.
Okul müdürlerinin teknolojiyi ihtiyaçları ölçüsünde kullanabildikleri ve alandaki gelişmeleri kısmen
takip ettiği görülürken, çoğunluğunun teknolojiye karşı soğuk bir tutum sergiledeği; bu tutumunda
temelini oluşturan temel unsurun yaş(kuşak) farkıolduğu söylenebilir.Bu sonuçların, okul müdürlerinin
teknojiyi kullanma noktasında kısmen başarılı olduklarına ilişkin ipuçları barındırdığı şeklinde ifade
edilebilir. Bu görüş, ISTE 2009 standartlarında yer alan okul yöneticileri dijital çağın öğrenme kültürüne
uygun, sürekli iyileştirmeye odaklı, yenilikçi öğretimsel uygulamalara odaklanır maddesiyle çeliştiği
söylenebilir.
Araştırmanın ikinci sorusu olan “Müdürünüz, okulda teknolojik araç gereçleri kullanmanız konusunda
sizi teşvik etme durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde
öğretmenlerin 15’i müdürlerinin teknolojik araç gereçlerin kullanımı konusunda kendilerini teşvik
ettiklerini, 7’si ise konu hakkında bir teşvik göremediklerini ifade etmişlerdir. Buradan hareketle
öğretmenlerin, müdürleri tarafından okulda teknolojik araç gereçleri kullanmaları konusunda teşvik
edildiği sonucuna varılabilir.
Okullardaöğretmenlerin teknoloji kullanımı sürecinde okul müdürlerinin öğretmenlere çoğunlukla
yardımcı oldukları, onları motive ettikleri ve yönlendirdikleri şeklinde bir çıkarıma varılabilir.
Öğretmenlerin teknoloji kullanımına teşvikine ilişkin; öğretmenlerin teknoloji konusunda
bilgilendirilmesi ve öğretmenlerce teknolojik araç ereçlere eşit erişimin sağlanması gibiteşvik edici
davranışların okul müdürlerince sergilendiği ifade edilebilir.
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Öğretmenleri, teknolokik araç gereçleri teşvik etme görüşü, Turan (2002, s.82)’ın“Okul yöneticisinin
temel görevlerinden biri de okulun yönetiminden sorumlu olmasıdır. Öğretme veöğretim sürecinin
etkililiği ve bunun gerçekleştirilmesi için öğretmen ve çalışanlara destek ve yönvermesi gerekir.”
tespitiyle örtüşmektedir. Teknoloji kullanımının öneminin ve zorunluluğunun farkındaolma görüşü,
ISTE 2009 standartlarında yer alan yöneticiler teknolojinin öğrenmede sürekli ve etkinkullanımı için
model olur, teşvik eder maddesiyle paralellik göstermektedir.
Araştırmanın üçüncü sorusu olan “Müdürünüzün, eğitim öğretim sürecinde ihtiyacınız olan bilgi
teknolojilerinin teminini sağlama ve hazır hale getirme durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? (donanım
ve yazılımların temini, kurulumu).” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin 15’i
müdürlerinin bilgi teknolojilerinin temini ve hazır hale getirilmesi konusunda çaba sarf ettiğini 7’si ise
müdürlerinin bu konuda yetersiz kaldığını ifade etmişlerdir. Buradan hareketle öğretmenlerin, okul
müdürlerin eğitim öğretim sürecinde ihtiyaç duydukları bilgi teknolojilerinin temininin sağladıkları ve
hazır hale getirdikleri sonucuna varılabilir.
Öğretmenlerin teknoloji kullanımı sürecinde gerekli teknolojik araç gereçlerin kullanıma hazır hale
getirilmesinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımların temini ve güncellemelerine yönelik
davranışların okul müdürlerince çoğunlukla gerçekleştirildiği de ifade edilebilir.
Araştırmanın dördüncü sorusu olan “Müdürünüzün, öğrencileri akademik başarıya ulaştırmada
teknolojiyi kullanma ve kullandırma durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlar
incelendiğinde öğretmenlerin 16’sı müdürlerinin akademik başarıya ulaşmada teknolojinin
kullanılmasına imkân sağladığını, 6’sı ise müdürlerinden bu konuda bir destek göremediklerini ifade
etmişlerdir. Buradan hareketle öğretmenlerin, okul müdürlerinin öğrencileri akademik başarıya
ulaştırmada teknolojiyi kullandığı ve kullandırdığı sonucuna varılabilir.
Okul müdürlerinin, öğrencilerin akademik başarısını önemseyen ve bu konuda yeterli desteği veren bir
profil sergiledikleri ve ayrıca teknolojik araçlar gereçlerin tek başına başarı için yeterli olmasa bile
başarıya giden önemli adımlardan biri olarak gördükleri ve bu yüzden de yardımcı kaynak olarak
teknolojik bilgilerin daha da arttırılması konusunda çoğunlukla destekledikleri de ifade edilebilir. Bu
görüş, ISTE 2009 standartlarında yer alan okul yöneticileri öğrencilerin öğrenmesini artırmayayardımcı
olacak yeni teknolojilerin değerlendirilmesini teşvik eder ve etkin teknoloji kullanımına
yönelikaraştırmaları takip eder maddesiyle örtüşmektedir.
Araştırmanın beşinci ve son sorusu olan “Müdürünüzün okul-çevre iletişiminde teknolojiyi kullanma ve
kullandırma durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde
öğretmenlerin 14’ü müdürlerinin okul-çevre iletişiminde teknolojiyi kullandığını ve kullandırdığını, 8’i
ise müdürlerinin bu konu hakkında bir eylemde bulunmadığını ifade etmişlerdir. Buradan hareketle
öğretmenlerin, okul müdürlerinin okul-çevre iletişiminde teknolojiyi kullandığı ve kullandırdığı
sonucuna varılabilir.
Okul müdürlerinin öğrenci ve veli iletişiminde teknolojiyi etkin bir şekilde kullandıkları görüşü, Thomas
(1999,s.7)’ın sesli mesaj, e-mail ve web sitesi gibi uygulamalarla okuldaki çalışanlarla ve velilerleetkili
iletişimi gerçekleştirmek için kullanabilmelidir yaklaşımıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca bu
görüşün, ISTE 2009 standartlarında yer alan yöneticiler dijitalçağın araçlarını kullanarak paydaşlarıyla
etkili iletişim kurar ve model olur maddesiyle benzer olduğusöylenebilir.
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“Okulumuz özellikle çevre iletişiminde teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanmaktadır.”görüşü,
Kosakowski (1998, s.2-3)’nin e-mail ve internetkullanımıyla birlikte meslektaşlarla, aileler ve çevreyle
olan etkileşim artar ile uzaktan eğitimkursları, eğitim araştırmalarına erişim ve yönetim planlarına erişim
sayesinde mesleki eğitimgelişim aktiviteleri artmış olur tespiti benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak müdürler 21. yüzyılda eğitim ve öğretim sisteminde teknolojiyi kullanma ve destekleme
konusunda ileriye dönük umut vaat edici bir yapı sergilemektedir. Bazı okullardaki müdürlerin alt yapı
yetersizliği, ekonomik yetersizlik ve yaş itibari ile sürekli değişen teknolojik kaynakları ve süreci takip
etmekte zorlandığı bulunmuştur. Günümüz müdürlerin teknolojik araçları kullanması ve kullanımını
desteklemesi bilgi toplumunun teknoloji destekli öğrenme sistemlerini desteklemesi sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Bu çalışma sonucuna göre görüşü alınan öğretmenler, öğretmenlerin teknoloji kullanımında okul
yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışlarını sergilediğine genel bağlamda ve motivasyon,
yönlendirme, altyapı boyutlarında katılmaktadır.

Öneriler
1. Araştırma daha büyük bir örneklemde, veli görüşleri açısından da müdürlerin değerlendirildiği
verilerle zenginleştirilerek tekrar edilebilir.
2. Öğretmenlerin teknoloji kullanımında okul müdürlerinin sergilemesi gereken teknolojik liderlik
davranışlarının geliştirilmesine yardımcı olabilecek hizmet içi eğitim çalışmaları
düzenlenebilir.
3. İl veya ilçe milli eğitim tarafından yapılacak bir ihtiyaç analizi sonrasında okul müdürlerinin
sergilemesi gereken teknolojik liderlik davranışlarının geliştirilmesine yönelik, dönemlik ve
aylık planlamalar yaparak bu planları uygulayabilir.
4. Okul müdürlerinin teknolojik liderlik ve öğrenci başarı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya
koyabilecek deneysel çalışmalar yapılabilir.
5. MEB merkez teşkilatında, il ve ilçe milli eğitim yapılarında okul müdürlerine teknolojik liderlik
konusunda danışmanlık sağlama için ehil kurullar oluşturulabilir. Okul müdürlerinin teknolojik
liderlik konusunda iyi örnekler vb. bilgi paylaşımlarında bulunabilecekleri sosyal medya ağ
yapıları kurulabilir.
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Career Decision-Making Difficulties Among
University Students: Does Employment Status
Matter?

Dr. Abdulfattah YAGHI1

Abstract
Career decision-making difficulties (CDD) refer to a combination of a lack of readiness and of
accurate and consistent information needed to make appropriate career decisions. The purpose of
this study is to analyze CDD among full-time and part-time university students as well as to examine
whether employment status affects how these difficulties are experienced. A Career DecisionMaking Difficulties Questionnaire is administered to a sample of 500 university students. Univariate
and bivariate analyses reveal that: (a) 44% of those who have chosen a career path are part-time
students and 56% are full-time students; (b) 33% of those who fear job interviews are full-time
students and 67% are part-time students; (c) employment status has no statistically significant effect
on their perceptions of CDD; (d) only six out of 17 demographic variables are significantly
correlated with CDD (gender, age, income, university grade-point average, satisfaction with the
current major, and social status); and (e) students have dysfunctional beliefs about the career
decision-making process, lack self-awareness, and have inconsistent information about internal and
external difficulties. Finally, recommendations for researchers and practitioners are outlined.

INTRODUCTION
•

Career decision-making difficulties (CDD) may persist even after graduates are employed

•

The mismatch between interests, abilities, and actual employment results in low productivity
and poor job satisfaction as well as psychological stress for the employee and family and friends

•

The literature does not provide conclusive evidence that returning to university part time (which
generally refers to employed students) actually eliminates CDD

Purpose
•

1

This study focuses on CDD faced by working and non-working university students and
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•

Explores whether it affects them similarly. The study also explores the factors that influence
CDD.

Importance
•

Most CDD studies have been conducted outside the Arab world, meaning an entire geographic
region with more than 500 million people is poorly represented in the CDD literature.

•

There are a few Arabic studies on career difficulties.

•

Utilizing the CDDQ facilitates comparative analyses with studies around the world and will
therefore contribute to theory building based on accumulated CDD knowledge.

•
METHODOLOGY
•

The Arabic version of Career Decision-making Difficulties Questionnaire (ACDDQ) is used
based on the original CDDQ developed using the taxonomy of Gati et al. (1996).

•

The early version of CDDQ included 44 items that were then reduced to 34 after further
validation and testing (Gati et al., 1996; Gati & Saka, 2001).

•

Each item is a statement that describes an aspect of career difficulties.

•

All items are measured using a nine-point scale from 1 (“The statement does not describe me”)
to 9 (“The statement describes me well”). The simple way to score the CDDQ is to add the
numbers circled by a respondent. The higher the mean value of each construct, the more salient
the difficulties (for more on the technical aspects, see Gati & Saka, 2001).

•

The new recorded responses were: 1) does not describe me at all; 2) does not describe me
somewhat; 3) do not know/not sure how it may describe me; 4) describes me somewhat; and 5)
describes me well.

•

17 additional demographic questions are asked: age, gender, personal income, family income,
marital status, university major, high school grade point average (GPA), university GPA, years
of university completed, educational level of each parent, how current university was chosen,
how current major was chosen, scholarship status, academic warning status, number of times
major has been changed, and satisfaction with current major.

•

A total of 500 surveys were distributed.

•

Drop-off/pick-up approach was utilized.

•

319 completed surveys (return rate of 63.8%).

•

While the study population included more than 17,000 undergraduate students in two major
universities in the UAE (UAE University and Emirates College of Technology), the sample was
selected conveniently.

•

The universities were selected because researchers were able to access a large number of
students without using any of their own classes. Convenience sampling is accepted by most
statisticians and considered an appropriate way to collect information from random respondents
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(Babbie, 2015). All valid surveys were analyzed using SPSS v.25. Valid surveys collected from
working students totaled 147 and from non-working students 172.
•
FINDINGS and DISCUSSION
Proposition 1 is supported since employment status does not lead to significant variations in CDD. This
finding adds to CDD knowledge since previous comparisons between full-time and part-time students
rarely have been reported
•

The study shows similarities in the severity of career difficulties of both part-time and full-time
students.

•

Salient difficulties are: dysfunctional beliefs (M=3.94, 4.10, and 3.80, respectively) and
inconsistent information about internal difficulties (M=4.05, 4.15, and 4.38, respectively).

•

Negligible difficulties are: ways of obtaining additional information (M=1.58, 1.59, and 1.64,
respectively) and inconsistent information about external difficulties (M=1.63, 1.65, and 1.54,
respectively).

•

All other career difficulties are moderate. Table 3 indicates that the pattern of perceived
difficulties is similar for both groups.

Working and non-working students have difficulties in three areas.
•

First, they hold dysfunctional beliefs about the career decision-making process and
unreasonable career expectations (over- or under-estimated).

•

Second, they lack information about their own values, preferences, skills, and abilities. Turnover
and low job satisfaction are often the result. Full-time students who have never experienced
organizational life may have doubts about their fitness, suitability, or preparedness.

•

Third, working students have inconsistent information about the factors that influence career
decisions, which may imply that there are structural or behavioral problems in their workplace.
It is to be expected that full-time students would have inconsistent information about workplaces
and organizational dynamics.

Proposition 2 states that personal, social, economic, and cultural factors influence the way university
students perceive CDD.
•

Aggregate data for both groups are used and Bivariate Pearson Correlation analysis is utilized.

•

Contrary to previous studies, parents’ education, students’ educational levels or major, high
school performance, and cultural values have insignificant impact on CDD.

•

Instead, gender, age, income, university GPA, satisfaction with major, and social status are
found to be significantly correlated with CDD.

•

The study finds that gender and age are the only two demographics correlating significantly
with the majority of CDD constructs.
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•

This becomes obvious when students are asked whether they fear job interviews as older
students express less fear (r= .161). This is partially consistent with Greenbank and Hepworth
(2008) and Maringe and Carter (2007).

•

Students with higher incomes also have less fear of job interviews (-.141).

•

Fear of job interviews does not correlate with CDD, indicating that fear is not as serious a
difficulty as readiness, for example.

•

Interestingly, fear is not correlated with gender, meaning male and female students have similar
attitudes toward CDD (Yaghi, 2018).

•

Lack of readiness as an aggregated construct is correlated with gender (-.137), university GPA
(-.153), and social status (.255).

•

Males and females have different levels of motivation in making career decisions.

•

Similarly, males and females have different perceptions of lack of information and consistency
of information.

•
CONCLUSION
•

This study proposes that no significant differences in perceiving CDD should exist among
working and non-working students.

•

All constructs within the CDDQ are highly reliable, meaning the instrument is a valid method
to locate CDD in an Arabic context.

•

Results from Independent Samples t Test, Pearson correlations, cross tabulation, and descriptive
statistics indicate that employment status has no statistically significant effect on CDD, meaning
that lack of readiness and information and inconsistent information do not differ among students
who have jobs or those who do not have jobs.

27

Ukrayna’da Rusça Algısı

Perception of Russian in Ukraine
İsmail AYDINGÜN1

Öz
Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından dil üzerinde olan baskı ve dile yönelik
uygulanan yasaklamalar ortadan kalkmış ve Ukrayince kamusal alanda daha çok var olmaya
başlamıştır. Ancak ülkenin farklı bölgelerinin nüfus yapısı, Ukrayinlerin önemli bir kısmının kendi
ana dilini bilmiyor ya da konuşamıyor olması, dilin sembolik ve iletişimsel boyutlarının ayrı ele
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Rus İmparatorluğu ve Sovyet dil politikalarının yanı sıra
Ukrayna’nın ulus ve devlet inşa politikaları, Rus ve Ukrayin dilleri arasındaki çekişmeyi
biçimlendirmiştir. Bu bildirinin amacı; dil, etnisite, millî kimlik ve vatandaşlık arasındaki ilişkiyi
Ukrayna örneği çerçevesinde incelemektir. Bildiride önce kısaca 1991’den sonra ilk on yıldaki ulus
inşa sürecine değinilecek, daha sonra EuroMaidan (AvroMeydan) sonrasında değişen dil ve kimlik
ilişkisi, Ukraynalıların Rusçaya bakışları ve Ukraynalılığın değişen anlamı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dil, kimlik, etnisite, iletişim, vatandaşlık, Ukraynalılık

Abstract
After the collapse of the Soviet Union in 1991, the pressure on language and the prohibitions
imposed on language disappeared and Ukrainian started to exist more in the public sphere. However,
the population structure of different regions of the country and the fact that a significant portion of
the Ukrainians do not know or cannot speak their native language make it necessary to consider the
symbolic and communicative dimensions of the language separately. The Russian Empire and the
Soviet language policies, as well as the state and nation-building policies of Ukraine, have shaped
the conflict between Russian and Ukraine languages. The purpose of this paper is to examine the
relationship between language, ethnicity, national identity, and citizenship within the framework of
the Ukraine example. The paper will first briefly touch upon the nation-building process in the first
decade after 1991, then elaborate the changing language and identity relationship after the
EuroMaidan, the perception of Ukrainian on Russian language and the changing meaning of
Ukrainianism.
Keywords: Language, identity, ethnicity, communication, citizenship, Ukrainianism
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1. GİRİŞ
Bu bildiride dil, etnisite, millî kimlik ve vatandaşlık arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Önce kısaca
1991’den sonra ilk on yıldaki ulus ve devlet inşa sürecine değinilecek, daha sonra 2014’ten sonra
değişen dil ve kimlik ilişkisi üzerinde durulacaktır.
Batılı birçok kuramcı, dili, milliyetçiliğin biçimlendirilmesinde, ulusal duygunun güçlendirilmesinde,
ulusal kimliğin yaratılmasında ve ulus inşa sürecinde rol oynayan önemli araçlardan biri olarak
görmektedir. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından dil üzerinde olan baskı ve dile yönelik
uygulanan yasaklamalar ortadan kalkmış ve Ukrayince kamusal alanda daha çok var olmaya başlamıştır.
Ancak ülkenin farklı bölgelerinin nüfus yapısı, Ukrayinlerin önemli bir kısmının kendi ana dilini
bilmiyor ya da konuşamıyor olması, dilin sembolik ve iletişimsel boyutlarının ayrı ele alınmasını
zorunlu kılmaktadır.
Burada, dil konusunda Sovyet mirasının önemini anımsamak gerekmektedir. Sovyet nüfus
sayımlarında, Sovyet vatandaşlarının, konuştukları dilin ne olduğu sorusuna, konuşmasa da çoğunlukla
kendi etnik gruplarının dillerini belirttikleri, bu dilin de çoğunlukla evde konuşulan dil olmadığı, birçok
yazar tarafından vurgulanmaktadır. Bu konuda Sovyet istatistiklerine güvenilmemesi gerektiği de yine
dile getirilmektedir. İnsanlar sembolik olarak önem atfettikleri ana dillerini, konuşmasalar da
konuştukları dil olarak sunma eğilimindedirler.

2. SSCB’den Bağımsızlığa
Sovyet sonrası Ukrayna’da dil ve dil politikaları konusunu anlamak için önce Çarlık Rusya dönemine,
daha sonra da Sovyet ‘milliyetler politikası’na kısaca göz atmak bir zorunluluktur. Ukrayin dili Çarlık
ve Sovyet dönemlerinde uzun süre Rusça karşısında hep ‘düşük’ statülü bir dil muamelesi görmüş;
Rusça ve Lehçe resmî memurların ve eğitimlilerin dili, Ukrayin dili ise alt düzeyde veya daha az prestijli
bir dil olarak görülmüştür. Bugün bile bu durumun bir dereceye kadar geçerli olduğu söylenebilir. Rusça
hâlâ birçok bölgede ve toplumsal bağlamda Ukrayin dili ile rekabet edebilmektedir.
Sovyet döneminin bir değerlendirmesi yapıldığında, Rusçanın eğitimde ve kamusal yaşamda
desteklendiği ve farklı etnik gruplar arasında iletişim dili (lingua franca) işlevi gördüğü söylenebilir.
Rusça bilmemenin statü kaybına yol açtığını, yönetim kademelerinde önemli görevlere gelebilmeyi
olanaksızlaştırdığını da ayrıca belirtmek gerekir (Smith, 1996, akt. Aydıngün, 2012: 249). Sovyet
döneminin yarattığı sonuç, bağımsızlığın ilk yıllarında, Ukrayinlerin yaklaşık üçte birinin ana dillerinin
Rusça olduğunu ifade etmeleridir (Stepanenko, 2003: 111, akt. Aydıngün, 2012: 249). Ukrayna
nüfusunu; sadece Ukrayince konuşanlar, sadece Rusça konuşanlar ve Rusça ile Ukrayinceyi birlikte
konuşanlar olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. İstatistikler günlük iletişimde Rusçanın
Ukrayinceye ağır bastığını göstermektedir. 1998 parlamento seçimleri sırasında ülke genelinde yapılan
bir araştırmaya göre, araştırmaya katılanların yaklaşık %39-40’ı Ukrayinceyi, %45’i Rusçayı, %1516’sı her iki dili de iletişim dili olarak kullandıklarını belirtmişlerdir (Stepanenko, 2003: 113, akt.
Aydıngün, 2012: 249-250).
Bağımsızlık sonrası dönemde dil meselesi, günlük yaşam pratiklerinden ulus inşa sürecine dek hemen
her alana nüfuz etmiş ve sıcak bir tartışma konusu olmuştur. Dil konusu, süregiden tartışmalar sırasında
birçok karşıt fikir, düşünce, imaj ve eylem üretmiştir. Rus İmparatorluğu ve Sovyet dil politikalarının
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yanı sıra Ukrayna’nın ulus ve devlet inşa politikaları, Rus ve Ukrayin dilleri arasındaki çekişmeyi
biçimlendirmiştir. Ukrayin dilinin geleceğinin, Ukrayna ulusunun ve devletinin geleceği ile yakından
ilişkili olduğu kabul edilmiştir. Bazılarına göre Rusça, Ukrayna’nın sömürge geçmişini temsil
etmektedir. Dolayısıyla, Ukrayince Rusçadan kurtulmadıkça sürmekte olan sömürüden de
kurtulamayacaktır (Sovik vd., 2005: 369, akt. Aydıngün, 2012: 245).
Ukrayince ve Rusça arasındaki dil tartışması, Ukrayna’da ulus ve devlet inşasının ihtilaflı yönlerinden
biridir. Dile olan hassasiyetin asıl kaynağı, dil ve kimlik arasındaki bağlantıdır. Ulus ve devlet inşa
sürecinin tarihsel koşulları ve güncel siyasal gelişmeler, Ukrayinceye, titüler2 halkın kimliği olma
yolunda özel sembolik bir anlam kazandırmıştır. SSCB’nin dağılmasından sonra yapılan araştırmalara
göre, dağılmanın hemen ardından Ukrayna ve Ukrayincenin genel durumu şu başlıklar altında
özetlenebilir:
1. Ukrayna, Ukrayince ve Rusçanın başlıca diller olduğu çift dilli bir ülkedir.
2. İnsanların, bir taraftan dilsel ve etnik özdeşleştirmeleri arasında uyumsuzluklar, diğer taraftan da ‘ana
dili’ kavramı ile günlük iletişim ve aile içi iletişim dili arasında uyumsuzluklar vardır. Bu durum,
özellikle Rusça konuşan Ukrayinler ile Rus azınlık için geçerlidir.
3. Çift dillilik ülkenin dil durumunun genel özelliğidir ve Ukrayinler, ülkenin gelişimindeki farklı
tarihsel, sosyal ve kültürel etkenlerden ötürü Ruslara göre dilsel davranışlarında daha esnektirler.
4. Sosyo-coğrafi özelliklerden dolayı Ukrayince çoğunlukla ülkenin batısında ve kırsal kesiminde
konuşulurken Rusça, başkent Kiev dâhil, kentlerde, ülkenin doğu ve güney kesimlerinde daha yaygındır.
5. Rusçanın Ukrayinceye karşı farklı toplumsal alanlardaki yaygın kullanımı nedeniyle iletişim
potansiyeli açısından bariz bir üstünlüğü vardır (Stepanenko, 2003: 115, akt. Aydıngün, 2012: 251-252).

3. EuroMaidan Sonrasında Değişen Dil ve Kimlik İlişkisi
Ukrayna’da yakın zamanda gerçekleşen siyasi olayların en önemli sonucu, Ukrayna millî kimliğine olan
güçlü etkisi ve bu kimlikte yarattığı değişimdir. Bu siyasi olaylardan biri olan EuroMaidan olayları,
Ukrayna için hem bir devrim –Onur Devrimi olarak adlandırılmaktadır- hem de vatandaşların devrimin
değerleri üzerinden devletle ilişkisinin değişmesi sonucunda ulus inşa sürecinde bir kırılma noktası
olarak tarihteki yerini almıştır. Söz konusu değişim, EuroMaidan olaylarının yanı sıra Kırım’ın işgali
ve yasa dışı ilhakı ama en çok da Donbas’taki ayrılıkçı hareketlerle başlamıştır. Bazı görüşlere göre
millî kimliğin pekişmesi savaşın bir sonucudur. Ancak siyasallaşan millî kimlik artık daha çok
vatandaşlık/sivil temelli bir Ukraynalılık kimliğidir ve Ukrayna devletinin vatandaşı olmaktan gurur
duyan çok sayıda Rus dilli Ukrayin ve etnik Rus vardır. Örneğin, Rusça konuşan bir gazeteci,
EuroMaidan olayları sırasında ve sonrasında Ukraynalı3 kimliğinden gurur duymaya başladığını

Sovyetler Birliği döneminde sayıca az ya da çok olmalarına bakılmaksızın devlete ya da cumhuriyete adını veren
halk.
3
Ukrayincede Ukraynalı teriminin etnik anlamda mı yoksa sivil anlamda mı kullanıldığı konusu, ikisine ayrı
terimler bulunmaması nedeniyle belirsizdir. Ukraynalı terimi bazen ‘etnik Ukraynalı’ bazen de ‘Ukrayna
vatandaşı’ anlamında kullanılmaktadır. ‘Ukrayin’ terimi, Ukrayna ulusunun çoğunluğunu oluşturan etnik Ukrayin
halkının adıdır. ‘Ukraynalı’ teriminden ise vatandaşlık bağıyla Ukrayna devletine bağlı olanlar anlaşılmalıdır. Bu
metinde ‘Ukraynalı’ terimi sivil/vatandaşlık, ‘Ukrayin’ terimi etnik anlamda kullanılmıştır.
2
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söylemiştir. Bu gazetecinin kimliğinden duyduğu gururun kaynağı etnik kökeninden ve konuştuğu
dilden bağımsızdır. Bu örnek, Rusça konuşmanın Rusya’ya bağlılığa işaret etmediğini göstermektedir.
Ukraynalı kimliğini tercih etmek ülkenin her tarafında eşit gerçekleşmemektedir. Donbas’ta 2014’ten
sonra bölgesel kimlik artmış, kimlik bölgeyle tanımlanmaya başlanmıştır. Böylelikle, Donbaslılar
kendilerini Ukrayna’nın geri kalanından ayırmaya başlamışlardır. Bu da ulus altı kimliğin öne çıkması
demektir. Aslında, fiilî olarak ayrılan ve/ya ilhak edilen bölgeler hariç tutulduğunda karşımızda daha
türdeş bir Ukrayna vardır.
Bu aşamada yanıtlanması gereken bir soru karşımıza çıkmaktadır: Ukraynalılık nedir? Etnik mi, sivil
mi yoksa bunların bir kombinasyonu mu? Ukraynalı kimliğinin en güçlü olduğu yerler ülkenin orta ve
batı bölgeleridir. Doğuya ve güneye gidildikçe Ukraynalılık kimliğinin gücü azalmaktadır. Ancak her
şeye karşın Donbas’ta bile Ukraynalı kimliği Rus kimliğinden güçlüdür. Aynı şekilde, Rusça konuşan
Ukrayinlerin kontrol ettiği bölgelerde de Ukraynalı kimliği güçlüdür. 12 kişiden biri kendini Rus olarak
ifade etmekle birlikte aynı zamanda Ukraynalı kimliğini de bütünüyle yadsımamaktadır.
Millî kimliğin önem kazandığını gösteren işaretlerden biri de ulus ve devletin değerlerine ve
sembollerine (bayrak, marş, vb.) karşı gösterilen saygıdır. Mülakat yapılan bir genç bu durumu “En
azından insanlar millî marşı söylemeyi öğrendiler.” diyerek özetlemiştir. Ukraynalı artık şöyle
tanımlanmaktadır: “Ukrayna’nın marşını, bayrağını, bağımsızlığını ve dilini seven kişi.”
Millî kimlikle birlikte önemsenmeye başlanan bir diğer şey de vatanseverliktir. Hem Sovyet geleneği
hem de 2. Dünya Savaşı nedeniyle milliyetçiliğin kötü bir çağrışımı olmasından ötürü vatansever terimi
tercih edilmektedir. “Rusça konuşan Ukraynalı bir vatanseverim.” ifadesi yaygınlaşmaya başlayan bir
ifadedir. Bütün bunlardan anlaşılan, Ukraynalılık, etnik ya da kombinasyon olmaktan çok
sivil/vatandaşlık boyutu ağır basan bir kimlik hâline gelmiştir.

4. Ukraynalıların Rusçaya Bakışı
Araştırma bulgularımız ve yapılan diğer araştırmalar, güçlü Ukraynalı kimliğine sahip olanların bile
Rusçaya olumsuz yaklaşmadıklarını göstermektedir. Rusça konuşmak Ukraynalı olmaya engel değildir.
Rusçanın bu şekilde algılanması Rusçayı Rus devletinden ayırmaktadır. Rusça çocukluktan öğrenilen
ve yaygın konuşulan bir dildir. “Razumkov Merkezinin 2017 araştırma verilerine göre deneklerin %68’i
Ukrayinceyi, %14’u ise Rusçayı ana dilleri olarak belirtmişlerdir. %56’sı evde bütünüyle veya büyük
ölçüde Ukrayince konuştuklarını, %23’ü bütünüyle veya büyük ölçüde Rusça konuştuklarını belirtmiş,
%21’i iki dili bir arada konuştuklarını ifade etmişlerdir. Ukrayince veya Rusça konuşma oranları,
Ukrayinler ve Ruslar ayrı ayrı ele alındığında farklılaşsa da bize tüm Ukrayinlerin Ukrayince
konuşmadığını göstermektedir (%59). Bu veri, Ukrayna’da Rusçanın yaygın bir şekilde kullanıldığına
işaret etmekte ve Rusçanın önemli bir iletişim dili olduğunu göstermektedir. Rusçanın Rusya’yla
kültürel, bilimsel ve iletişimsel bağların korunmasına katkı sağladığı, ayrıca Rusya’daki aile üyeleriyle
iletişimi mümkün kıldığı gibi somut olgular dikkate alındığında, Rusçanın neden Rusya ve kimlikle
özdeşleştirilmediği anlaşılmakta, dolayısıyla yakın gelecekte Rusçanın yaygın kullanımında önemli bir
değişikliğin olacağını söylemek zorlaşmaktadır” (Aydıngün ve Biletska, 2020: 356-357). Kısaca Rusça,
Rus devletiyle özdeşleştirilen bir dil değil, sadece bir iletişim dilidir. Ukraynalıların tutumları Rus
devletine, halkına ve diline karşı farklıdır. EuroMaidan taraftarları ve karşıtları Rus yöneticilerin
yaptıklarını eleştirmekte, Rus halkını Rus devletinden ayrı tutmaktadırlar.
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Dil, her durumda kimlik için olmazsa olmaz bir koşul değildir. Rusça da her durumda kimlikle
ilişkilendirilmemektedir. Karışık evlilikler, Rusçanın kullanımı ve kentleşme karma bir özdeşleşme
yaratmıştır. Dil de aslında karma bir özdeşleşmedir. Örneğin, birçok Kievli aile, çocuklarını Ukrayince
eğitim yapan okullara göndermekle birlikte onlarla evde Rusça konuşmaktadır. Bu açıdan dil, doğrudan
kimliği belirleyen bir ölçüt değildir. Artık kimlik için bölge ve etnisite dilden daha önemlidir. Bu,
2014’ten sonra artan devlete bağlılıkla birlikte ortaya çıkan bir durumdur. Sovyet döneminde dil
üzerinden tanımlanan kimlik, Sovyet döneminden, özellikle de 2014’ten sonra dilden bağımsız olarak
tanımlanmakta, Rusça illa Rusya’yla ilişkilendirilmemektedir. Buna karşın aydınların bir kısmı tepki ya
da ideolojik olarak Ukrayince konuşmaktadır. Ancak halk günlük yaşamında daha kolay iletişim
kurduğunu düşündüğü ve alıştığı Rusçayı konuşmaya devam etmektedir. Aydınların Ukrayince
konuşması ve Ukrayince konuşulmasını teşvik etmeleri dilin sembolik anlamını ön plana çıkarma
amacını taşımaktadır.
Rus dili ve edebiyatına tüm eski Sovyet coğrafyasında olduğu gibi Ukrayna’da da bir hayranlık ve
bağlılık vardır. Rus edebiyatı Rusçanın yaygın etkisinin önemli nedenlerinden biridir. Ancak Rus
sanılan bazı yazarların (Nikolay Gogol, Mihail Bulgakov), ressamların (Kazimir Maleviç), şairlerin
(Anna Ahmatova), bilim insanlarının (Volodımır Vernadsky) Ukrayin olduklarını belirtmek
gerekmektedir. Bu insanların Rus sanılmasının nedeni, Rusların Ukrayinleri ayrı bir halk olarak kabul
etmeyip, Rus halkının bir parçası olarak sunan tarih anlatısından kaynaklanmaktadır. Aslında Sovyet
sonrası Ukrayna’da dil açısından şöyle bir kompozisyondan söz etmek mümkündür: Ukrayince konuşan
Ukraynalılar, Rusça konuşan Ukraynalılar, Rusça konuşan Ruslar.

5. Ukraynalılığın Değişen Anlamı
Rusça konuşanlar için Ukrayna ulusuna aidiyette etnik temelden sivil ölçütlere doğru bir kayış söz
konusudur. EuroMaidan, Kırım’ın işgali ve yasa dışı ilhakı ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçı
hareketlerden yani 2014’ten sonra sivil kimlik güçlenmiştir. Rusça konuşanlar, konuştukları dilin
Ukrayna ulusuna aidiyet duymalarına hiçbir engel taşımadığını düşünmektedirler.
İnsanlar genel olarak kökenlerinden ziyade artık vatandaşı oldukları Ukrayna’ya aidiyet duymaya
başlamışlardır. Vatan algısı dilden ve etnik kökenden daha fazla önemli hâle gelmiştir. ‘Eşit haklar ve
yükümlülükler Ukrayna halkını birleştiren en önemli faktör olmalı’ düşüncesi araştırmalardan çıkan
sonuçlardan biridir. Etnik Ruslar azınlık statüsünü kabul etmemekte, önemli bir kısmı vatan olarak
Ukrayna’yı görmektedirler. Kendini Ukrayna ve Rusya ile özdeşleştirmek istemeyenler bölgeyle
özdeşleştirmeyi tercih etmektedir. Ancak kendini bölge kimliğiyle özdeşleştirmek toplumsal
bütünleşmeyi tehdit etmemektedir. Razumkov Araştırma Merkezinin yaptığı bir araştırmanın
sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların %58’i kendini vatandaşlıkla, %22’si yaşadığı şehir ya da
köyle, %11’i bölgeyle, %2’si ise etnik kimliğiyle tanımlamıştır (Razumkov, 2016: 20).
Rusya, etki ve müdahale alanını genişletmek için Rusça konuşanları Rus etnisitesiyle ilişkilendirmek
istemekte ve bu yönde devlet politikası uygulamaktadır. Ancak ‘Rusça konuşanlar’ terimi pek kabul
görmüş bir terim değildir. Rusça konuşan Ruslar için de Rusça konuşan Ukrayinler için de Ukrayna
vatandır. Vatandaşlık bağıyla Ukrayna devletine bağlılık -yani Ukraynalılık- dilden ve her türlü kimlik
aidiyetinden önce gelmektedir.
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The linguistic analyze of accounting terminology in
the Kyrgyz language
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Abstract
The purpose of this article is to study linguistically and describe the sources of the formation,
methods of term formation, structural-semantic and functional properties of the accounting
terminology in the Kyrgyz language.
The work is aimed at researching methods of terminology formation, and the influence of linguistic
factors on a new terminological unit in its linguistic expression.
In connection with the development of the economic situation, it is quite reasonable to increase the
number of terms that denote the fundamental and applied concepts of the marketing activities of
human society.
Keywords: Accounting terminology, Kyrgyz language,the linguistic analyze, term formation,
terminological unit.

As well as being the mother tongue of the indigenous people of the Kyrgyz Republic, the Kyrgyz
language serves as a means of communication between other ethnic groups (Russian, Uzbek, Kazakh,
Tajik, Uyghur, etc.), as well as intercultural dialogue and learning. This language is widely used in all
regions of the country and meets the education needs. It is also of interest to all peoples living in
Kyrgyzstan as the state language. It is also the main means of transmitting national values to the next
generation.
The Kyrgyz language is a literary language that is fully used in all spheres of the socio-economic,
political, social and cultural life of the Kyrgyz people as a developed, developed, formed form of the
ancient Kyrgyz language, known as the Yenisei written monuments and cultural and literary values.
The state language of the Kyrgyz Republic and the interethnic language that serves the interaction of
other nationalities and ethnic groups living in the Kyrgyz Republic. According to recent data, more than
72% of the total population of the Kyrgyz Republic speaks Kyrgyz and considers it their mother tongue.
The development of science and technology has led directly to the development of languages. In this
regard, it should be noted that most of the terminological vocabulary of the Kyrgyz language comes
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from foreign languages. Therefore, we can say with confidence that one of the most important issues in
the study and systematization of language terminology.

The terminology project, developed in 1927, included the following principles:
1) maximum use of local words;
2) use and acceptance of ready-made terms from languages of Turkish origin;
3) maximum limitation of admission to Arabic-Iranian languages;
4) the use of international terms through the Russian language [8].

It is known that the increase and enrichment of the vocabulary of any language are ensured through the
use of internal and external resources of the language. The internal resources of a language consist of
such methods as word formation, tracing, expansion or contraction of the meaning of a word, the
presence of dialectal vocabulary in a literary language, while external resources consist of a method of
obtaining from a foreign language. The Kyrgyz language was mainly borrowed from Russian or other
Western languages through Russian. In other words, the language develops based on
a) morphological,
b) syntactic,
c) lexical-semantic,
d) perception of a foreign language.

One of the ways to replenish the vocabulary of the language is the lexical-semantic approach
(terminology and expansion of meaning). The development of sectoral terminological vocabulary is
provided by the expression of new concepts of words that already exist in the language, that is, the
expression of additional meanings. Thus, the original words of the language expand or contract in
meaning [3]. In other words, words with a figurative meaning appear. Thus, words with a certain
meaning become abstract, or, conversely, abstract words have a certain meaning.
Therefore, in the vocabulary of each language, in addition to its original word, there are words from
another language. In the dictionary of the modern Kyrgyz language, in addition to the main word, there
are words from other languages. Therefore, words in the Kyrgyz language can be divided into two main
parts. The first part is the keywords of the Kyrgyz people. This includes all Kyrgyz words. The second
section is words from other languages and through other languages.
We see that V. Kurmanalieva also turned to this area and did a good job in her work "Some problems
of the growth of the lexicon of the modern Kyrgyz language." This work speaks of the process of
acceptance as follows: “Learning another language is the result of the economic and cultural ties of a
particular people (nation) with other related or non-related peoples (nations). With the growth of the
economy, culture and scientific level of the people, the lexical structure of its national language is
enriched and supplemented with new words. The process of learning a language from one language to
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another is never one-sided. While the language of an economically rich and cultured nation influences
neighbouring languages and is a source of vocabulary enrichment, that rich language itself uses the
lexical connections of other peoples to name things that it does not have ”[4].
The textbook "Modern Kyrgyz language", published jointly by Akhmatov T.K. and Omuralieva S.,
contains the following comments:
“When we look at the vocabulary of a language, we feel that it is constantly evolving and being
supplemented with new words, concepts and terms. It covers the whole point, and it is not difficult to
see that even today it is enriched by acceptance from other languages. We have seen above that
Mongolian, Arabic, Persian and related languages (Kazakh, Tatar, Uyghur, Uzbek) played a significant
role in the enrichment of the Kyrgyz language. In comparison, from the second half of the 19th century,
perceptions of Russian and, through it, other languages had a great influence on the development of the
Kyrgyz language ” [4].
1. Well-known scientist Dyikanov K. notes that there are many ways to speak. Many words, for example,
are taken from the Russian language without any literal changes (zone, detachment, position, element,
mission, arena, term, etc.), but some words are changed in phonetic or semantic meaning.
2. Well-known scientist, Professor Mamytov J. commented on the statement: “In the history of its
development, the Kyrgyz people have had various (regional, political, economic, cultural) relations with
many peoples. As a result, the Kyrgyz lexicon was introduced more often than other languages. Words
come from one language to another in two different ways — orally and in writing. As a result of verbal
communication between peoples, words from one language to another undergo phonetic changes when
they enter another language environment. In other words, foreign words conform to the phonetic law of
the host language. For example, the word account in Kyrgyz эсеп-кысап (ar. alhisab), samoor
(or.samovar), kaamyt (or. Homut) and so on. Also, when words are passed from one language to another
orally, their semantics may change, and their semantics may expand or become distorted. Words that
appear in the written word, on the other hand, do not change much phonetically. In particular, in the
period after the establishment of the Kyrgyz written literary language, words from Russian into Kyrgyz
are almost mastered in the same way as they are pronounced and written in Russian. Corresponding
Member of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Doctor of Philology, Professor
Akhmatov TK: “The Kyrgyz language, like its owner, the Kyrgyz people, has lived for many centuries.
If we look at the phonetic, lexical structure, grammatical structure, categories of the Kyrgyz language,
we see that the Kyrgyz people interacted with other peoples. Words learned from other languages are
often subordinated to the articulatory base of the Kyrgyz language and have undergone significant
phonetic changes. Therefore, it is stated that the spelling is based on the pronunciation of words learned
in pre-revolutionary Russian and through it in another language. However, the introduction of the
letters ё, я, е, ю, щ, ц, ь, ъ in the Kyrgyz alphabet, created based on Russian graphics, is not aimed at
complying with the norms of the Kyrgyz language, but at writing words from Russian and other
languages.
Candidate of Philological Sciences Sharshenbaev A.K. in his dissertation "Exotic words in the modern
Kyrgyz language" gives the following definition of words: "Language perception is a complex process
in linguistics. This process can take any time (short or long). It is realized according to the attitude of
the people (who are receiving the word) to the word. These language units are also realized through an
intermediary language (language mediator). ” Typologically classifies words from foreign languages in
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the Kyrgyz language as follows. Accepted words - new words, barbarisms, tracing paper, international
words, abbreviations, assimilated words, exoticisms. Each of these is discussed in terms of rules. In
addition, we see the analysis of the genealogy, historical-chronological and thematic features of exotic
words [10].
Research shows that speech perception is in the language of every nation. Every linguist stops to study
the words that come from a foreign language. They also think that the incoming words will gradually
begin to obey the laws of the language they are adopting, because sooner or later they will face this
problem.
Accounting practices vary not only across firms, but also across countries, reflecting the respective legal
and cultural background.

The accounting part of the economy is an integral part of the state. Therefore, the terms related to this
industry are found in the official accounting documents of the state. In the thematic group "accounting"
of the vocabulary we studied, we included economic terms that are widely used in society. These include
general economics, auditing, trade, the banking system, tax reporting, and so on. are industry-specific
words.
These are mostly words related to public and private business, tax and banking systems. For example,
the words биржа(stock exchange), девальвация(devaluation), инвестиция(investment),
дотация(subsidy), дебитор(debtor), ипотека(mortgage) are derived from the Kyrgyz language with
a variant adapted to the phonetic features of the Russian language. For example, облигация(bond),
компания(company), акция( stock). Words such as dumping (дэмпинг), consulting( консалтинг), and
realtor(риелтор) were taken directly from English.

Calqued Phrases
акционердик коом- joint stock company
бириккен компания-integrated company
карызды кечүү - write-off of debts,
баалуу кагаздар - securities;
мыйзамдуу эркин конкуренция - legal free competation, мамлекеттик бюджет - state budget, etc.
Terminology that arises through the creation of words from the internal resources of the language
include the following words as чыгым сарптоо, үлүш жер, ѳндүрүш ыкмасы, элдик конкуренция,
etc.. There are few words that come from the internal resources of the language.
At the same time, semantically updated words can be observed within this group. Some of these have
been replaced by words derived from foreign languages as the meaning of the word has expanded. For
example, the word "конкуренция (competition)" began to be used in the sense of атаандаштык
(contestation) and is now widely used in the media, especially in newspapers. The words "
бизнес(business) " and " бизнесмен (" are being replaced by the words "ишкердик", and "ишкер
(entrepreneur)". This fact is another proof of the phenomenon of transnomination mentioned in the
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above section. The spread of the credit system in Kyrgyzstan over the past decade has also affected the
vocabulary of the language. In addition to the long-term lending of real estate or household goods by
institutions, the active vocabulary of the language includes international terms derived from English.
These are: liquidation( ликвидация), identification (идектификациялоо), mortgage( ипотека), loan
(кредит), guarantor (гарант), creditor (кредитор),business plan (бизнес-план), etc. However, for
some reason, some of them are again in the Kyrgyz language in other foreign languages, and are among
the active vocabulary. For example, annual interest жылдык процент (Russian) - annual percentage
(Arabic), guarantee, guarantor (Russian) - warranty, guarantee (Arabic).
At the same time, there are words in the language that appear with the help of internal sources, such as
тѳлѳм(payment), туум (fines), жеңилдик(benefits), үлүш(shares)etc.
The terms were adopted from a foreign language into Kyrgyz in the following ways:
 Transliteration or copying the letters of the source language by the target language letters of
another system: damping – дэмпин; sector –сектор;
 Transcription, or copying the sound form of the source language word by means of the target
language letters: inflation -инфляци, devalvation– девальвация, import -импорт, export-экспорт,
bilateralism –билатерализ, balance – баланс etc.
We see that there are different components, as well as the availability of one component. These are:
• simple nouns: валюта(currency), кепил (collateral), карыз (debt), пайыз (interest), чыгаша(
expenses).
• action nouns: equity, investment, nationalization, conversion;
• words made with the help of a word-forming member: кепилдеме, (guarantee), кредитор (creditor),
чыгымдоо(expense).
Phrases consisting of two components are syntactically presented in the Kyrgyz language:
Phrases with conjunctions. In this case, the adjective component consists of an adjective, the
adjective component consists of an adjective:

финансылык эсеп

financial account

агрардык бизнес

agricultural business

акционердик капитал

share capital

акционердик менчик

stock ownership

капиталдык салым

investment

номинативдик акция

par share

ѳтүмдүү акция

Liquid action

түгѳйлѳш акциялар

share capital

бюджеттик саясат

budgetary policy
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бириккен компания

joint venture

кичи бизнес

small business

ири бизнес

big business

баалуу кагаздар

securities

Rare two-component words can include compound words and compound verbs. For example:
эсеп-кысап

accounting

суроо-талап

demand

карызды кечүү

debt forgiveness

In the Kyrgyz language, components 3 and 4 are mutually exclusive:
автоматташкан фискалдык саясат

automated fiscal policy

акчанын катаал саясаты

tough monetary policy

экономикалык саясаттын максаты

the purpose of economic policy

импорттун ордун бастыруу саясаты

import substitution policy

акчанын катаал саясаты

tough monetary policy

импорттун ордун бастыруу саясаты.

import substitution policy.

A comparison of the composition of the terms shows that the terms related to accounting terminology
in the Kyrgyz language are formed mainly through translation from Russian.

If we pay attention to the semantic features of the comparative terms, they are:
1. Phrases with two components:
акционердик капитал

share capital

капиталдык салым

capital investment

номинативдик акция

nominal share
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2. Phrases with one component of the term:
ѳндүрүш ыкмасы

method of production

эркин экономикалык аймак

free economic zone

тоорук соодалашуу

trade

энчилүү акциялар

registered shares

3. Words related to common vocabulary with both components:
баалуу кагаздар

securities

суроо талап

demand

карызды кечүү

debt forgiveness

In conclusion, the thematic group "Accounting" contains many new terms and expressions that appear
along with new concepts. In general, we see that in the Kyrgyz language, words from a foreign language
are accepted with phono-morphological features of the Russian, English, French and other European
languages through transcription and transliteration. For example, in French enflation - enflasyon
(инфляция), devaluatiоn – devalüasyon (девальвация); in English bilateralism – bilateralizm
(билатерализм), in Italian bilancio – bilanço (баланс), in English damping – damping (дэмпинг),
free shop – free shop.
Terms adopted from English, Russian and other languages play an important role in the enrichment of
the Kyrgyz language. Especially at all stages of the formation and development of the Kyrgyz state,
these words have fulfilled their functional functions and will undoubtedly continue to play their role in
the further development of the Kyrgyz people.
In short, any language is constantly evolving along with economic, political and social changes in
society. As a result of such changes, new things and new concepts emerge and need to be named. Based
on our collected material, we can say that in the formation of the Kyrgyz language, half of the lexical
fund of the language is made up of words learned from a foreign language. It can be said that most of
them are nouns and have undergone phono-morphological changes.
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Öz
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler geleneksel çalışma tarzını elektronik yönetim ve
operasyonlara dönüştürerek lojistik alanı için yeni fırsatlar ve stratejik olanaklar yaratmaktadır.
Günümüzde şirketler lojistik bilişim sistemleri aracılığıyla ticari faaliyetlerini yürütmekte ve yeni
pazarlama stratejileri geliştirmektedirler. Bu çalışmada bir lojistik strateji olarak bilişim
sistemlerinin kullanımının nitel araştırma deseni ve sistematik literatür taraması yoluyla incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma “Dijital Çağ” olarak adlandırılan içerisinde bulunduğumuz bu dönemde
lojistik alanında giderek daha fazla ön plana çıkan ve işletmelerin rekabet unsuru haline gelen bilişim
sistemlerinin incelenmesi bakımından önem taşımaktadır. Elde edilen bulgulara göre nesnelerin
interneti, lojistik 4.0 faaliyetleri, blok-zincir ve yapay zekâ lojistik bilişim sistemlerinde ön plana
çıkan başlıklardır. Çalışma sonuçlarına göre lojistik alanında faaliyet gösteren firmaların mevcut
bilgi temelli ekonomide ayakta kalabilmesi için yenilikleri takip etmeleri ve bilişim teknolojilerinde
yaşanan güncel gelişmelere ayak uydurmaları gereklidir. Ele aldığı konu bakımından güncel nitelik
taşıyan çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ
Dünya çapında ağ (World Wide Web), internet, geniş bant ve kablosuz teknolojiler de dâhil olmak üzere
teknolojideki son gelişmelerden kaynaklanan dramatik ekonomik ve stratejik değişiklikler ticaretin
kapsamını da genişletmektedir. Söz konusu teknolojiler iş faaliyetlerinin koordine edilmesi için gerekli
olan bilgi akışını kolaylaştırarak lojistik yönetimi boyunca süreçlerin entegrasyonunu teşvik etmektedir.
Bilişim sistemleri daha verimli ve otomatik bilgi akışını sağlayarak sistematik entegrasyonu
sağlamaktadır (Hill ve Scudder, 2002: 375; Lancioni vd., 2003: 175).
Günümüzde bilginin internet aracılığıyla yukarı ve aşağı yönde etkin bir biçimde yayılması lojistik
yönetimi faaliyetlerinin uygulanması için büyük bir gerekliliktir (Banu ve Rao, 2015: 139). Bilişim
teknolojilerindeki büyüme ve bilgi işlem gücünün giderek daha erişilebilir hale gelmesi, lojistik
yönetiminde kullanılan bilişim sistemlerinin önemini giderek artırmaktadır. Gelişmiş ve rekabet
edilebilir lojistik yönetimi için internetin etkin bir güç olarak kullanılması, endüstriler ve uluslar
arasındaki iş süreçlerinde de verimlilik ve düşük maliyet avantajı sağlamaktadır (Lancioni vd., 2003:
173). Günümüzde işletmeler bilişim sistemlerini adeta stratejik bir silah olarak kullanmakta, bilişim
alanına ayak uydurdukları ölçüde performans, maliyet ve rekabet avantajı kazanmaktadırlar. Bahsi
geçen gelişmeler ışığında bu çalışmada bir lojistik stratejisi olarak bilişim sistemlerinin kullanımının
incelenmesi amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma deseninde hazırlanmış olup akademik literatür taraması yapılarak lojistik bilişim
sistemlerinin önemini vurgulayan araştırmaların sistematik bir şekilde derlenmesi amaçlanmıştır. Bu
hususta temel olarak nesnelerin interneti, lojistik 4.0, lojistik alanında blokzincir ve yapay zekâ
konularına değinilmiş, lojistik bilişim sistemlerinin stratejik olarak kullanımı konusunda
değerlendirmelerde bulunulmuştur.

3. BULGULAR
3.1. Nesnelerin İnterneti
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT) terimi İngiliz girişimci Kevin Asthon (1968-) tarafından
yaratılmıştır. Fikir, maddi dünyanın her yerde algılayıcılarla ve bilgisayarlarla iletişim kurarak veri
alışverişinde bulunduğu bir sistemi tanımlamak için 1999 yılında formüle edilmiştir (Witkowski, 2017:
766). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi’nde sıkça kullanılan Nesnelerin İnterneti nesnelerin
birbirleriyle ve internet üzerinden başka cihaz ve servislerle bir hedefi gerçekleştirmelerini sağlayacak
olan tanımlama, algılama, ağ oluşturma ve işleme yetenekleriyle donatılabileceği bir paradigmadır
(Whitmore vd., 2015: 261). Nesnelerin interneti kapsamında lojistikte güncel olarak en çok kullanılan
sistemler ise aşağıdaki gibidir:
Elektronik Veri Girişi (Electronic Data Interchange-EDI): Organizasyonlar arasındaki verilerin
elektronik yollarla yapılandırılmış olarak iletilmesidir (Singh vd., 2014: 101). Elektronik belgeleri veya
verileri bir bilgisayar sisteminden başka bir bilgisayar sistemine aktarmak için kullanılır. Elektronik veri
girişi zaman kazandırır, manuel hatalardan kaçınılmasını sağlar, kağıt işleme ve dosyalama maliyetlerini
azaltır (Hill ve Scudder, 2002: 375; Lancioni vd., 2003: 173).
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Satıcı Kontrolündeki/Tedarikçi Yönetimli Envanter (Vendor Managed Inventory-VMI): Dağıtım
kanalı işletim sistemi olan satıcı kontrolündeki/tedarikçi yönetimli envanterde geleneksel envanter
yönetiminin aksine sipariş hacmi ve zamanlama kontrolü tedarikçi firma tarafından izlenir ve yönetilir.
Karşılıklı güven gerektiren bu sistemde üreticiler, perakendeciler ve dağıtıcılar envanter sistemlerine
erişim yoluyla envanter seviyesini kontrol etmekte, seviye belirli bir miktarın altına düştüğünde ise
tedarikçi, üzerinde anlaşılan envanterin siparişini gerçekleştirmektedir (Disney vd., 2003: 366). Uygun
sipariş miktarlarını belirlemek, uygun ürün karışımlarını yönetmek de dâhil olmak üzere çeşitli
faaliyetleri içeren satıcı kontrolündeki/tedarikçi yönetimli envanter manuel giriş gereksiniminin ve
satıcıların kayıt hatalarının ortadan kaldırılmasına dolayısıyla teslim süresinin azaltılmasına yardımcı
olur (Disney vd., 2003: 366-367; Singh vd., 2014: 100-101).
İşbirliğine Dayalı Planlama, Tahmin ve İkmal (Collaborative Planning Forecasting and
Replenishment-CPFR): Lojistik ve tedarik zincirindeki iki veya daha fazla tarafın bir dizi faaliyeti
ortaklaşa planladığı ve senkronize tahminler üzerinde çalıştığı üretim ve ikmal süreçlerinin belirlendiği
işbirliği olarak tanımlanabilir (Singh vd., 2014: 101). Ürünün kullanılabilirliğini geliştiren ve envanter
maliyetlerini azaltan bir uygulama olan işbirliğine dayalı planlama, tahmin ve ikmal ticaret ortaklarının
birbirleri arasındaki bilgilerin paylaşılması ve gerçek pazar talebine dayalı ürün sunma hedefi ile
planlama konusunda işbirliği yapmak üzere anlaşmaya varmaları yoluyla oluşmaktadır (Min ve Yu,
2004: 58).
Çapraz Yerleştirme (Cross Docking): Sipariş edilen ürünlerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve
siparişin yenilenmesi için depo ihtiyacının ortadan kalktığı bir süreçtir. Yarı römork, kamyon veya
demiryolu aracılığıyla gelen boşaltma malzemelerinin doğrudan kamyonlara, treylerlere veya vagonlara
yüklenmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu durum sadece malzeme kullanımını azaltmakla kalmamakta, aynı
zamanda stok tasarrufu sağlamakta, envanter tutma ve elleçleme maliyetleri büyük ölçüde azalmakta,
teslimat hızlandırılarak müşteri hizmetleri iyileştirilmektedir (Kulwiec, 2004: 28-31). Ticaret ortakları
arasındaki bilgi paylaşımı ve işbirliği çapraz sevkiyat için oldukça önem taşımaktadır (Kulwiec, 2004:
31).
Radyo Frekansı Tanımlama Sistemleri (Radio Frequency Identification-RFID): Tanımlama ya da
izleme amacıyla nesneler arasında veri alışverişi yapmak için elektromanyetik dalgalar yoluyla iletişimi
sağlayan teknoloji olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2008). Bir ürüne fiziksel olarak takılabilen çip yada
anten içeren bir cihazdır. Ürünle ilgili temel bilgiler bu çipte saklanabilir. “Kısaca malzeme tanımlama
ve takibine yönelik kablosuz teknoloji kullanımı olarak tanımlanan RFID sistemleri özellikle
perakendecilik alanında nihai ürünün izlenmesi ve yönetilmesi konusunda ağırlıklı olarak
kullanılmaktadır” (Erturgut, 2016: 243-244). Bu teknolojinin giderek daha fazla kullanılmasının nedeni
ise ürünle ilgili olarak neredeyse her şeyi takip etme ve dağıtım süreci aşamasındaki ürünün herhangi
bir aşamada nerede olduğunu bilme avantajı sağlamasıdır.
İleri Planlama ve Çizelgeleme (Advanced Planning and Scheduling-APS): Hammadde ve üretim
kapasitesinin talebi karşılamak için optimal olarak tahsis edildiği üretim yönetimi sürecine atıfta bulunur
(Singh vd., 2014: 101). Geleneksel planlama sistemi, malzeme ve üretim kapasitelerini tahsis etmek için
aşamalı bir prosedürden yararlanırken ileri planlama ve çizelgeleme yazılımı üretim siparişi vermek,
tesis kapasitesinin kısıtlandığı sermaye yoğun üretim süreçleri ve çok sayıda bileşen ve üretim görevi
gerektiren ürünlerde üretim çizelgeleme ve gelişmiş program optimizasyonunu mümkün kılar.
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3.2. Lojistik 4.0
Verimlilik ve performansı artırma hedefi taşıyan Lojistik 4.0, büyük miktarlarda veri kullanımı ile
bağımsız üyeler arasında sıkı ve karşılıklı iletişime dayalı süreçler olarak tanımlanmaktadır. Lojistik 4.0
temel lojistik faaliyetler olan envanter yönetimi, malzeme taşıma, tedarik zinciri yapısı ve bilgi
akışından doğrudan etkilenmektedir (Strandhagen vd., 2017: 364).
Endüstri 4.0' ın bir unsuru olarak Lojistik 4.0'a doğru yönelme şirketlerin iş modellerini değiştirmeleri
ve hatta yeni iş modelleri yaratmaları için de olanaklar sunmaktadır. Tam zamanlı bilgi alışverişi,
otomatik çözümler ve gerçek zamanlı büyük veri analizi, Lojistik 4.0' ın yeni iş modellerinin önünü
açmasının özellikleri arasındadır (Strandhagen vd., 2017: 359).
Lojistik 4.0 uygulamalarının avantajları insan işlerinden tasarruf sağlama, lojistik fonksiyonların bilişim
sistemlerine bağlanmasının yarattığı yüksek standardizasyon ve lojistik işletmelerin en yeni
teknolojilerle donatılması iken dezavantajları ise yüksek yatırım maliyetleri ve uygun bilişim
teknolojileri ağına sahip olma gereksinimidir (Szymanska, 2017: 303).

3.3. Lojistik Alanında Blokzincir (Blockchain) ve Yapay Zekâ Teknolojisinin Uygulanması
Bloklardan oluşan zincir yapıyı ifade eden Blokzincir, şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık
yapıdaki bir veri tabanı sistemidir. Son yıllarda lojistik alanında da gelişen bir alan olan blokzincir
teknolojisinin uygulanması, dünya çapında ilk olarak akademik çevreler ve endüstriler tarafından
araştırılmış ve uygulanmıştır (Li vd., 2019: 572).
Blokzincirin sunduğu güvenlik ve şeffaflık işlem verilerini depolamak ve paylaşmak için güvenilir bir
ortam sunarken, kontrol edilebilen işlem defteri ise bu alanda güvenilirliği artırır (Miscevic vd., 2018:
1357). Bunun yanı sıra blokzincir uygulaması her türlü değişim, akıllı anlaşma veya varlık takibi için
kullanılabilir (Miscevic vd., 2018: 1357).
Blokzincir uygulamaları ve yapay zekânın bir uzantısı olan akıllı lojistik entegrasyonunun gelecekte
yeni bir araştırma konusu haline geleceği öngörülmektedir (Li vd., 2019: 578). Toplum 5.0’ın etkisi ile
lojistik alanında insansız işlemler, insansız araçlar ve drone teknolojisi kullanımının hız kazanması
beklenmektedir. MÜSİAD’a göre yapay zekâ ekonomisi 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolar kapasiteye
ulaşacak, hizmet, sağlık ve lojistik sektörleri ise yapay zekâdan en çok etkilenecek sektörler olacaklardır
(Anadolu Ajansı, 2020).

4. SONUÇ
Bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler, küreselleşme akımının da etkisiyle işletmelerde yeni
ekonomik ve stratejik gereksinimlerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmektedir. Lojistik alanında ön
plana çıkan bilişim sistemleri olan Nesnelerin İnterneti, Lojistik 4.0, blokzincir ve yapay zekânın etkili
bir şekilde lojistik faaliyetlere entegre edilmesi yoluyla paydaşlar süreçlerle ilgili karar verme
optimizasyonu yapabilme fırsatına erişebilecektir. Dijitalleşme ile yürütülen faaliyetlerde minimum
insan etkileşimi olacak, işlemlerin çoğu otomatik olarak yerine getirilecektir. Bunun sonucunda tüm
paydaşlar için evrensel optimumu hedefleyen, entegre ve işbirliğine dayalı bir otomatik sistem ortaya
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çıkacak bu sistem yeni değerlere adapte olmak ve yeni değer yaratmak için işletmeler için stratejik
fırsatlar yaratacaktır.
Sonuç olarak teknolojik gelişmelerin sürdürülebilir rekabet edebilirliğe ulaşmak için fırsatları ve
tehditleri ayırt etmedeki stratejik önemi ile birlikte, bilişim alanında meydana gelen trendleri araştırmak
ve uygulamak da lojistikte başarılı bir strateji aracı olarak kritik bir hale gelmiştir.
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VideoAssisted
Instruction
and
Performance in Science and Health of
Grade 6 Pupils at Naawan Central
School
Fernan Q. ABRAGAN1

Abstract
This study sought to find out the effects of the video-assisted instruction in the performance in Science and Health
of grade 6 pupils at Naawan Central School. The subject consisted of 40 pupils who were grouped equally into the
control group (the lecture method) and the experimental group (the video-assisted instruction) based on their
performance in the pre-test. The instrument used in this study included the self-made test questionnaire, the lesson
plans, the self-made visual aids, and the video clippings. Simple descriptive statistical tools such as the percentage,
the mean, and the t-test to compare the performance of the pupils were utilized. The pre-test scores of the pupils
showed that majority of the learners had prior knowledge already considering the fact that 50% of them obtained
almost one-half of the test items in either of the methods used. While the result of the post-test scores signified
that pupils had learned from the teacher’s discussion as shown in the increase of their post-test scores. The increase
in their scores pointed that pupils had processed and understood the science concepts. The result showed that there
is no significant difference (p=0.85 and t= 0.19) in the pre-test scores of the pupils taught using the video-assisted
instruction and the lecture method in teaching Science and Health. Also, the result manifested that there is no
significant difference in the post-test scores between video-assisted instruction and lecture method (p= 0.60,
t=0.53).However, the result showed that there is a significant difference between the pre-test scores and the posttest scores of the pupils taught using the video-assisted instruction and the lecture method,(p=1.12E-10, t=1.79)
and (p=1.30E-12, t=1.73), respectively Consequently, several trials should be made in order to compare the
effectiveness of using videos in other countries and in the Philippines.
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Why Blended Teaching and Learning Model during
Pandemic

Fethi KAYALAR1

Abstract
The blended learning model emerged in the early 2000s. With the development of technology and
the discovery of the internet, the extraordinary increase in the ease of access to information has
raised the possibility that face-to-face learning environments will decrease in importance over time.
Thereupon, electronic learning environments have been designed and implemented by some
universities and institutions to carry out their education with electronic teaching. However, it was
observed that web-based learning applications, especially distance education, had some
shortcomings and disadvantages; as a consequence, web-based learning started to be used with the
face-to-face learning model in the classroom environments. Thus, blended teaching and learning
model has emerged. The blended learning environment provides learners with many advantages
such as being able to work from wherever, whenever they want, and by getting instant feedback and
correction through the web-based teaching environment, while at the same time discussing in a faceto-face learning environment, interacting and communicating directly with teachers and learners, It
offers together the strengths of the face-to-face learning environment, such as the ability to see and
examine each other's learning products. In the study, we tried to put through why blended teaching
and learning model would be important and necessary during the Pandemic. As a conclusion, we
recommended blended teaching and learning model, as the blended learning provides flexibility and
convenience in the learning environment, and creates positive effects on the learning level and
success, the rate of retention of knowledge, interest in learning and motivation towards the courses.
It supports self-learning, controls learning with learning goal assessments, and ensures complete
learning. It is a model that supports 21st century skills.
Keywords: Blended Teaching and Learning, Virtual Education, Educational Management,
Educational Planning, Pandemic

1. INTRODUCTION
With the development of technology and the discovery of the internet, the extraordinary increase in the
ease of access to information has raised the possibility that face-to-face learning environments will
decrease in importance over time. Today, humanity is experiencing important social changes. In this
new era called the information society, the developments in the field of internet and information
technologies have created greater effects than those of the Industrial Revolution on society. As a matter
of fact, developments in internet and information technologies affect all areas of life. There are very
Assoc. Prof. Dr., Faculty of Education, Erzincan Binali Yıldırım University, TURKEY. E-mail:
fethikayalar@hotmail.com
1
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important changes in production, service, trade, entertainment, learning and management styles. The
most important of these changes is perhaps those in the field of education (Kayalar, 2020; Akgül, 2008).
The main goal of educational activities is to make individuals creative, productive, with problem solving
skills, and able to produce new products as they learn. Innovations in the Internet and information
technologies offer individuals the opportunity to access information, to reveal their individual products,
and to make the opportunities to present and disseminate them cheaply and easily. As a result of the
reflection of the developments in science and technology in education, the developments in the field of
education move from being teacher-centered to being student and learning-centered.
Learning is seen as a concept that can occur not only in schools and certain centers, but in every stage
and space of life (Koşar, Çiğdem and Coşkunserçe, 2009; Usta, 2007). Internet technology is one of the
leading technologies that change the understanding of education. The idea of using the Internet for
teaching purposes is to provide a large number of the data, easy access to information and rich
communication environments. The Web, which is one of the most important components of the Internet
that can be used for teaching purposes, enriches the teaching environments both visually and auditory
and adds multidimensionality to education (Gülümbay, 2005). Web-based education or online education
is of great interest due to its effectiveness and developments in Information Technologies (Sohn, Park
and Chang, 2008). The developing information and communication technologies have created the
opportunity to move the interactions and applications that cannot be realized in the classroom out of the
classroom with the flexibility of time and space. However, when the characteristics of traditional faceto-face education and e-learning activities are examined separately, e-learning, which is independent
from the place and group education, is an approach that is not preferred by students at the undergraduate
level and there is no significant difference between the two types of learning due to the weakness of
removing the individual from the socialization process. Online learning environments are internet-based,
and face-to-face interaction is very limited (Koşar et al, 2009; Orhan, Altınışık, Altun and Kablan, 2004;
Wang, 2003).

2. BLENDED LEARNING APPROACH
Blended learning can be defined as combining face to face education and internet / mobile based
learning. Students have the opportunity to choose where (at school, at home or between the two) and
when (during class hours, nights or weekends). But the teacher decides on the degree of this choice and
which of the elements that make up the student's education online and which one will be completed in
the classroom. Today, many teachers are not even aware that they practice blended learning. Naturally,
they always did what they did: Ask students to do individual work (eg homework). The only difference
was that students' individual work was supported by the online environment. Teachers allow students to
organize and manage activities where they can browse, chat with them, share information, ask questions,
use learning materials, and complete their work online.
There are also more digital resources available for use in education. These resources are educational
videos and interactive educational games. It includes apps that allow students to make videos,
animations, web pages, podcasts, music and more. These kinds of resources help students to increase
their interest and most importantly their performance. Blended Learning describes four different
concepts.
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1. Mixing or combining different forms of web-based technology for an educational purpose such as
virtual classrooms, self-education, learning together, video, audio or text.
2. Combining different educational approaches such as a structuralist, behavioral, and cognitive
approach to provide the best learning outcomes, with or without educational technology.
3. Combining different educational technologies such as videotape, CD-ROM, web-based education and
films with face to face instructor-guided applications.
4. Mixing or combining educational technology with current tasks to create a harmonious effect between
learning and study.
Blended learning is a good way for an institution that wants to start e-learning, as it will positively affect
both students, staff responsible for education, and the profit of the institution. Thanks to mixed learning,
organizations can ensure that their employees move from traditional classroom training to e-learning
step by step, making change easier to accept.
Working in a blended environment helps educators and education designers gain the skills needed for
e-learning in small increments. As training professionals develop their e-learning skills, they can turn
training into online. Many institutions have spent a significant amount of money on classroom training
materials and do not want to throw this money into the street. With blended learning, organizations can
use existing educational materials to supplement and support them, rather than replacing them with
online ones (Driscoll, 2002). To switch to e-learning using blended learning, it may be useful to
implement the following applications:
• Accessing tests and exams over the internet. In this way, the education department can both
automatically calculate the scores and monitor and report these scores more easily. In addition, first of
all, measuring tools such as test and exam over the internet helps the users to step into the new system
step by step.
• Creating discussion boards online. Thus, students have the opportunity to contact their classmates to
ask questions, exchange views and send resources to each other after training.
• Ensuring that source materials are available. Linking to reference materials related to the courses
allows students to explore the topics in more depth. In addition, students are thus free from the obligation
to stick to information that will become outdated after a few months.
• Submitting preliminary work online. Preliminary studies posted online both reduce costs and allow
tracking whether students are prepared.
• Providing instructor support to students. Students may need the help of real people who answer their
questions, help them develop strategies in individual learning, or only provide moral support.
• Using beneficial tools that help students organize information, review lesson instructions, and access
summary information about the lessons requested.
• Creating virtual classes. In the transition from traditional classroom education to e-learning, the
presence of live virtual classrooms can effectively replace the instructors. Thanks to virtual classrooms,
students can benefit from the knowledge of specialists, no matter how geographically distant from them.
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• Using e-mail and messaging effectively. E-mail is probably the least known among extended learning
solutions. However, e-mail is a very powerful communication tool before, during and after learning.
• E- mailing students directly. The e-mails can send new information and additional resources about the
curriculum. It can be informed about the advanced levels of the same training, or remind students when
they will need to renew their certificates.
These methods, which are handled under the name of Blended Learning and implemented in many
organizations that switch to e-learning, will help the new “learning culture” to be adopted by the users
much more quickly in the duration of Covid-19 pandemic.
Positive effect of Blended Learning and Teaching in meeting learning needs, reaching more participants
and even increasing performance is an accepted fact If this method, which is a strong training strategy,
is well designed. The blended teaching and learning method was born out of the need to deliver more
education to more learners in different locations within the existing educational models. The definition
of blended learning is from the combination of classroom education and e-learning; evolved into more
complex programs containing synchronous / asynchronous learning models. Regardless of the content,
the main purpose is; It is the ability of the person to understand the given subject thoroughly, to become
self-sufficient, to increase business performance and to support business goals accordingly. The blended
education method arose out of the need to deliver a larger amount of education to more learners in
different places within the existing education models. The definition of blended learning has also
evolved from the combination of in-class training and e-learning to more complex programs that include
synchronous / asynchronous learning models. Regardless of the content, the main purpose is to be able
to understand the subject well, to become self-sufficient, to increase the working performance and,
accordingly, to support learning goals (Woodall,2004).
Blended learning also supports many different informal learning processes. This "process support"
feature has become an area that some institutions attach great importance to. In addition, with this
method, the traditional role of education has been enriched by developing tools that will help learners
reach the information and education they only need in their daily rush. Providing students with the
flexibility to make a choice can be considered as another reason for preference.

2.1. The Importance of Blended Learning during Recent Pandemic Covid -19
The main goal in education is to enrich the student's learning. In this context, blended learning, which
requires the use of more than one learning approach or instructional technologies, enables the student to
learn from different sources and by comparing them through books, web-supported materials and
activities by enriching the ways of accessing information.
By eliminating time and space limitations with blended learning, student-student and studentteacher
communication and interaction is ensured to be maintained both in the classroom and online. In addition,
the student has the opportunity to transform the knowledge into life by asking, discussing and asking
the information he / she learned. Blended learning facilitates the transition from teacher-centered
teaching approach to student-centered teaching approach. In this way, the student is able to organize his
or her own learning without being dependent only on teacher guidance and increases the selection areas
for individual learning preferences.
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Blended learning provides a number of processes such as pre-learning and evaluation of the teaching
process in the web environment with the opportunities offered by online environments, thus enabling
this period to be directed to more efficient education / training processes by shortening the face-to-face
learning process. Alternatives for blended learning are increasing, so students can learn according to
their needs and expectations. From a corporate perspective, blended learning is a learning / teaching
approach with the opportunities offered by elearning, which is lower cost, easily updated, and eliminates
the disadvantages of geographical location. In addition to all the positive parameters of blended learning,
there are also some difficulties that may be encountered during the design and implementation phase.
The focus of “blending” is the participation of e-learning technologies in face-to-face learning. To do
this, the main requirement is to expand the use of Learning Management Systems (LMS) as an
interaction tool and performance support system, and to increase the technology equipped classrooms
in schools. Students' needs for guidance and guidance for the use of technological tools should not be
overlooked.
In addition, the necessity of having students' self-efficacy in e-learning environments and learning
through these environments is the difficulties encountered in the application of blended learning
(Graham, 2006).

3. RESULT and SUGGESTIONS
In blended learning applications, the balance of face to face learning and e-learning may differ from
lesson to lesson. Therefore, face-to-face learning methods and strategies are used more predominantly
in some courses, while elearning technologies can be used more in some courses. In another course,
both e-learning and face-to-face learning can be used equally (Osguthorpe & Graham, 2003; Singh,
2003). It should be noted that blended learning does not have limited scope, such as the use of some
strategies used only in e-learning (discussion forums, mail, content presentation, etc.) in face-to-face
teaching and mostly as a supporting tool for face-to-face teaching (Dağ, 2011; Usta, 2007).
Blended learning, which should be considered as an instructional design approach, is a process that
should be strategically planned in order to be implemented in a curriculum, or a curriculum or an
educational institution (Sharpe et al., 2006; Oblinger, 2006; Mortera-Gutierrez, 2006).. The following
suggestions can be presented for the components that should be in realizing blended learning approach
and designing.
 Considering the necessity of using more than one learning approach in its design, blended learning
should be considered as an instructional design approach.
 Different learning methods such as project-based learning, collaborative learning, role-based
learning should be included in blending.
 Considering the e-learning environment and methods, which are one of the main components of
blending, the use of the asynchronous and synchronous communication and interaction tools
provided by the LMS and these systems will contribute to the more flexible and effective execution
of the teaching process independent of time and space. .
 Course materials created for blended learning should be specially designed in different formats such
as sound, image and writing, enabling students to learn at their own pace, taking into account
students' learning styles.
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 Blended learning environment should be enriched with learning activities to be presented by elearning methods. For example, after a face-to-face course, it will be useful to present the exams that
are presented to the student in an e-learning environment, containing questions in different types of
questions that they can reach and use whenever they want. E-learning tools such as forums, chat
tools, discussion boards, instant message services should definitely be used as learning activities in
the learning environment and students' use of these tools should be evaluated within the course.
 After deciding on the application of blended learning, it is necessary to raise awareness of students
about this issue and to carry out studies to increase their motivation and self-efficacy.
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Avrupa
Komisyonu’nun
Türkiye
İlerleme
Raporlarında İyi Komşuluk İlişkileri ve Bölgesel
İşbirliği Bölümlerinin Analizi

Haydar EFE1

Öz
Avrupa Komisyonu her aday ülke gibi Türkiye için de her yıl genellikle son bahar aylarında düzenli
raporlar yayınlamaktadır. Son bir yıl içinde Türkiye’de ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerin
ortaya konulduğu ve adeta Türkiye’nin fotoğrafının çekildiği genellikle objektif hazırlanan raporlar
Türkiye-AB ilişkileri konusunda yol gösterici belgelerdir. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs, Türkiye’nin
bölgesel işbirliği ve sınır anlaşmazlıklarına bakış açısını da ortaya koymaktadır.
Genelde Avrupa Komisyonu Türkiye ilerleme raporlarının dördüncü kısmını oluşturan “İyi
Komşuluk İlişkileri ve İşbirliği” bölümü içinde “Kıbrıs”, “Sınır Anlaşmazlıklarının Barışçıl
Çözümü” ve “Bölgesel İşbirliği” alt başlıkları altında rapor edilen konular incelenerek hangi
konularda Türkiye’ye ne gibi şikayet ve tavsiyelerde bulunulduğunu ortaya koymak çalışmanın
temel amacıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, ilerleme raporları, bölgesel işbirliği

GİRİŞ
Türkiye-AB ilişkilerinde 1 Ocak 1996 tarihinde gümrük birliğinin kurulmasıyla birlikte Türkiye-AB
ortaklık ilişkilerinin son dönemine girilmesinin ardından Türkiye’nin aday ülkeler arasında sayılmaması
üzerine Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde siyasi konuları Birlikle tartışmama kararı sonrasında Avrupa
Birliği 12-13 Aralık 1997 Zirvesi sonuç bildirgesinde “ Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım için ehil
olduğunu ve Türkiye’nin diğer AB adayı ülkelerle aynı kriterlere göre değerlendirileceği” belirtilerek
Türkiye için Türkiye’yi AB’ye katılım için hazırlamayı hedefleyen Katılım Stratejisi oluşturulması
kararlaştırıldı. Ayrıca, Türkiye’nin diğer aday ülkelerle aynı koşullarda Avrupa Konferansı’na
katılmaya davet edileceği açıklandı (Lüksemburg Zirvesi,1997) .
Türkiye, Avrupa Birliği’nin kendisine diğer aday ülkelerle eşit davranmadığı gerekçesiyle Avrupa
Konferansı’na katılma talebini reddetti ve Avrupa Birliği’yle siyasi diyaloğu askıya aldı. Buna karşılık
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Avrupa Birliği, 1998 yılında ilk ilerleme raporunu yayımlamayı kararlaştırdı ve Türkiye için Katılım
Öncesi Strateji yayımladı.
Avrupa Komisyonu tarafından her yıl, genellikle, sonbaharda yayımlanan ve aday ülkenin son bir yılda
katılım yönünde katettiği ya da edemediği mesafeyi ve ilişkilerde yaşanan gelişmeleri veya geri gidişleri
ortaya koyan, genel olarak nesnel olarak hazırlanan, raporlara ilerleme raporu (progress report) denir.
Türkiye hakkındaki ilk ilerleme raporu olan “Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine
Komisyon’un 1998 Düzenli Raporu” başlıklı 1998 yılı Türkiye ilerleme raporu yayımlanmadan birkaç
ay önce toplanan 15-16 Haziran 1998 Cardiff AB Zirvesi, Türkiye hakkında yayımlanacak ilk ilerleme
raporunun 12-13 Aralık 1997 tarihli AB Zirvesi sonuç bildirgesine ve Ankara Antlaşması’nın 28.
maddesine dayalı olacağının altını çizmiştir (Cardiff Zirvesi, 1998, ).
AB’nin Türkiye-Yunan ilişkilerine, Kıbrıs sorununa ve bölgesel işbirliğine yaklaşımını da ortaya koyan
ilerleme raporlarının söz konusu sorunlara bakışını ortaya koymayı amaçlayan abu çalışma, karasuları,
hava sahası, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlamaları gibi Türk-Yunan Sorunları, Doğu
Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY ile yaşanan sorunlar ve Kıbrıs sorununu ayrı alt başlıklar altında ele
almaktadır.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Yunanistan ve GKRY ile Yaşanan Sorunlar ve AB ve Üyesi
Devletlerin Yaklaşımları
NAVTEX (Navigational Telex-Seyrüsefer Bildirimi) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca ilan edilen
bütün sivil ve askeri gemileri içeren tüm gemilere olabilecek tüm gelişmeleri bildiren ve dolayısıyla tüm
gemilerin emniyetli bir şekilde seyretmesini amaçlayan uyarılardır. NAVTEX ilanı, Türkiye’nin son
dönemde Doğu Akdeniz’de yaptığı gibi hidro karbon aramak için yapılabileceği gibi askeri tatbikat,
güvenlik sorunu ya da metorolojiyle ilgili de yapılabilir. Bu kapsamda, Türkiye tarafından ilan edilmiş
bir NAVTEX tüm devletler için bağlayıcıdır(VOA, 2020,28).
Klasik haritalarda kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması aradaki bölgede
adalar yoksa iki tarafa eşit mesafede ortadan geçen bir hatla paylaşım yapılır. Ancak klasik haritalarda
görünmeyen dünyanın geoid şekli dolayısıyla mümkün olan, Türkiye ile BM tarafından meşru hükümet
olarak tanınan Libya Hükümeti arasında 2019 Kasımında Türkiye ile Libya Deniz Yetki Alanları
Anlaşması imzalandı(VOA, 2020,28). Pamir’e göre, söz konusu anlaşma, Doğu Akdeniz’de kıyısı
olmayan, ancak maksimalist iddialarla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgesine
tecavüz amacında olan Yunanistan’ın önü kesilmektedir (VOA, 2020,28).
Pamir’e göre Doğu Akdeniz’de gerilimin artmasının temel sebebi bölgede doğalgaz rezervlerinin
bulunmasıdır. 1970’lerden beri bölgede arama yapan İsrail’in 2010 yılında Tamar ve Leviathan gibi
önemli yatakların keşfedilmesi bölgeye hem büyük güçlerin hem de büyük şirketlerin ilgisini artırdı.
2007 yılı sonrasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) adanın tek sahibi olarak kendisini görüp
Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, 2007, 2013 ve 2016 yıllarında ihaleler yapması, Türkiye ve KKTC
tarafından haklı olarak kabul görmedi. Bölgede 10 trilyon metreküplük bir tahmini rezerv söz konusu,
bu miktar tüm dünyadaki kanıtlanmış rezervlerin 200 trilyon metre küp olduğu düşünüldüğünde toplam
rezervlerin %5’nin oluşturmaktadır (VOA, 2020,28).
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Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz kaynaklarına Katar, Fransa, İtalya ve ABD’den şirketlerin yatırım
yapmaları ve doğu Akdeniz’in batı kısımlarında adalar dolayısıyla hak iddia etmesi iki ülke arasında
gerilimi artırdı. Yunanistan, Türkiye’ye çok yakın olan Meis, Kos, Girit ve Kerpe adalarını dahil ederek
ilan ettiği kıta sahanlığı Türkiye tarafından tanınmadı. Bu adaların karasularının bittiği noktadan
başlayan bir haritayı BM aracılığıyla ilan etti. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye,
Kasım 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma antlaşması Türkiye’nin önemli
bir adımı olarak sayılabilir (BBC, 2020a, 27).

Kaynak: (Petroleum Economist, S&P Global, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54443798

Pamir’e göre Türkiye’ye iki kilometre uzaktaki 10 kilometre kare yüzölçümlü Meis adası Yunanistan’a
580 km uzakta olmasına rağmen adanın kendi alanından binlerce kez fazla münhasır ekonomik bölge
iddiasında bulunması tartışmalıdır (VOA, 2020, 28). Zira, Yunanistan’ın Meis adasının kıta sahanlığını
kullanarak ek olarak 40 bin kilometre karelik bir deniz alanı elde etme çabaları (BBC, 2020a.27) yarı
kapalı denizlerde hakça paylaşım ilkesine aykırıdır.
Fransa’nın Türkiye’yle ilişkilerdeki sert politikası karşısında Türkiye’yle yeni sorunlar yaşamak
istemeyen Almanya, dengeli bir politika izleyerek gerilimi düşürmeye çalışmakta, benzeri bir politikayı
İspanya, İtalya ve Kuzey ülkeleri de takip etmekte, ancak Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki TürkYunan geriliminde Yunanistan’ın yanında olduğunu kesin bir biçimde ortaya koydu (BBC,2020a,27).
Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunlar konusunda Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini “yasadışı” olarak
görüp, faaliyetlerine son vermesini isteyen Avrupa Birliği’nin Yunanistan tezlerini destekleyen
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açıklamalarının yanı sıra Birliğin bu konuda Türkiye ile temasların Fransa’nın “yumuşak tavrı”
nedeniyle Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yerine Avrupa Konseyi
Başkanı Charles Michel tarafından üstlenilmesini istediği konuşulmaktadır. Charles Michel’in Türkiye
için “havuç-sopa politikası” uygulayacaklarını açıklaması ve Aralık 2020’deki liderler zirvesini işaret
etmesi Avrupa Birliği’nin bu konuda Türkiye’ye karşı sertleşeceğinin işareti olarak görülmelidir. 2019
yılında da Türkiye’ye yönelik sınırlı bir yaptırım kararı alan AB’nin Aralık 2019 zirvesinde yeni bir
yaptırım kararı almasının göçmenler konusundaki işbirliği başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri
olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor (BBC,2020a,27).
Doğu Akdeniz’i “kırmızı çizgi” olarak gören Macron, “Türklerin sözden çok eylemden anlayacakları”nı
belirterek eyleme geçti. Fransa, 1959-1960 Londra ve Zürih Antlaşmalarına aykırı bir biçimde GKRY
ile anlaşarak adadaki üslere ulaşma hakkı kazandı ve Doğu Akdeniz’e savaş gemileri ve savaş uçakları
gönderdi(BBC,2020a,27).
1 -2 Ekim 2020 tarihinde toplanan Avrupa Konseyi, Zirvesi’nin Türkiye konusunda önemli kararlar
aldı. Zirve, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenin sağlanmasının ve Türkiye’yle karşılıklı çıkar esasına
dayanan işbirliğinin AB’nin stratejik çıkarı olduğu belirtilerek Türkiye’den diyaloğu iyi niyetle
sürdürmesi, AB’nin çıkarlarına aykırı olan, uluslararası hukuku ve Birlik üyesi devletlerin egemenlik
haklarını ihlal eden tek taraflı eylemlerden kaçınması istenmiştir. Avrupa Konseyi, egemenlik haklarına
saygılı olunması gereken Kıbrıs ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olduğunun altını çizmiştir
(European Council, 2020).
1 -2 Ekim 2020 tarihli Avrupa Konseyi, bir yandan, AB’nin Türkiye ve Yunanistan’ın Münhasır
Ekonomik Bölgeleri ve Kıta Sahanlıklarının sınırlamak amacıyla istikşafi görüşmelerin yeniden
başlatılmasından memnuniyet duyulduğunu açıklayarak, diğer yandan da, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
egemenlik haklarının ihlal edilmesini” şiddetle kınayarak, Türkiye’yi gelecekte uluslararası hukuku ihlal
edecek benzer eylemlerden
kaçınmaya çağırdı. Uluslararası hukuku ihlal eden eylem ve
provokasyonların yenilenmesi durumunda Birliğin ve üye devletlerinin çıkarlarını savunmak için
elindeki tüm araçları ve seçenekleri kullanacağı tehdidinde bulunmuş ve gelişmeleri yakından izleyerek
Aralık 2020 Avrupa Konseyi’nde uygun kararlar alınması kararlaştırılmıştır (European Council, 2020).
Aralık 2020 zirvesinde Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda konuşan Yunan
yurttaşı olan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, “Türkiye’ye uygulanacak
yaptırımların yalnız kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli olacağını” açıklarken, “Yunanistan’ın Türkiye
ile yaşanan sorunlarını, Türk-Yunan ilişkileri düzeyinden Türkiye-AB ilişkileri düzeyine taşıyarak
büyük bir diplomatik kazanım sağladığını da ifade ederek,(Cumhuriyet, 2020) Yunanistan’ın Türkiye
ile ilişkilerini artık Avrupa Birliği’ne hava ederek kazanç sağlamaya çalıştığı görülmektedir.
“Havuç ve sopa” stratejisini kullanacağını farklı ağızlardan ifade eden Avrupalı liderler, bu stratejiyi
zirve sonuçlarına da yansıttılar. Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik yasadığı faaliyetlerini
durdurmaya yönelik eylemler atması halinde gümrük birliğinin modernizasyonu ve ticaretin
kolaylaştırılması gibi konuları içeren pozitif bir Türkiye-AB siyasi ilişkileri gündemi başlatacağını da
ilan etmiştir. Konsey, bu kapsamda, Konsey başkanını, Komisyon başkanı ve dış ve güvenlik politikası
yüksek temsilcisinin de desteğiyle Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmak için bir teklif geliştirmeye
devam etmiştir (European Council, 2020).
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılı Türkiye ilerleme raporunu objektif ve yapıcı
olmayan ön yargılı bir rapor olarak niteleyip, Doğu Akdeniz’le ilgili bölümü de Yunan ve Rum tezlerine
dayalı olduğu için eleştirdi (BBC, 2020b). Bakanlık, "Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke
düşürmektedir. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrarına katkı sağlayan
bu yanlı ve hukuk dışı bakış açısını reddediyoruz. Dahası Yunan-Rum ikilisinin, AB-Türkiye ilişkilerini
bu raddede rehin alabilmesi, Birliği stratejik akıl ve vizyondan uzaklaştırmakta,…Türkiye, kendinin ve
Kıbrıs Türkleri'nin haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir" (Anadolu Ajansı, 2020)
ifadeleriyle raporu şiddetle eleştirdi.

Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Rezervlerinin Bulunmasıyla Türk Yunan ve GKRY İlişkileri ve
Yaşanan Sorunların Komisyon’un İlerleme Raporlarındaki Yansımaları
1998 yılı ilerleme raporu “Türkiye, muhtelif komşu ülkelerle tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuka
uygun olarak barışçı yollarla çözümlenmesine yapıcı bir katkıda bulunmalıdır.” şeklindeki ifadelerle
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’la yaşanan sorunlara ve bu sorunların barışçı yollarla
çözülmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. (1998 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, 17) .
1999 yılı Türkiye ilerleme raporunda Kıbrıs konusu başlığı altında BM Genel Sekreterinin iki toplum
lideriyle ayrı ayrı toplantılar yaptığı ifade edilmektedir (1999 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, 15-16).
Loizidou isimli Güney Kıbrıs vatandaşının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açtığı ve
Mahkemenin Türkiye aleyhine parasal tazminata hükmettiği ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Başkanı’nın Türkiye’nin Mahkeme tarafından verilen tazminatı ödemekle yükümlü olduğunu ifade
ettiği hatırlatılmaktadır (1999 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, 1999, 15-16).
2000 yılı ilerleme raporunda da Kıbrıs başlığı altında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bayan
Loizidou davasına değinilerek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin “sözleşmeye üye bir ülkenin
Mahkeme kararını yerine getirmemesi durumunun daha önce hiç görülmemiş bir şey” olduğunu ve “bu
durumun Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin söz konusu kararına uymasını talep ettiği” ifadelerinin altı çizilmiştir ( 2000 Yılı
Türkiye İlerleme Raporu, 2000,16).
2001 yılı ilerleme raporunda Türkiye’den Kıbrıs ile tam üyelik görüşmeleri tamamlanmadan önce
soruna çözüm bulmak için KKTC liderinin ikna edilmesi ve BM sürecinin yeniden başlatılması
istenmiştir ( 2001 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, 2001, 30-31).
İlerleme raporlarına “Sınır Anlaşmazlıklarının Barışçı Yollarla Halli”başlığı altında Yunanistan ile olan
anlaşmazlıklar da ilk defa 2001 yılı ilerleme raporuyla dahil edildi.Bu başlık altında Yunanistan’la
yaşanan sorunlara değinilmekte, iki ülke arasında kara mayınlarının temizlenmesi, dışişleri bakanları
arasında doğrudan telefon hattı kurulması ve tatbikatlar ilişkin takvimleri tarafların birbirine vermeleri
gibi güven artırıcı önlemler alındığı ifade edilmiştir ( 2001 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, 2001, 30-31).
2002 yılı ilerleme raporunda Avrupa Birliği, Türkiye’nin KKTC liderini Kıbrıs sorununa çözüm
bulmaya teşvike etmesini isterken, Yunanistan ile ilgili olarak da Yunanistan ile Türkiye arasında Hazar
gazının Yunanistan’a da taşınması için boru hattı inşa edilmesi amacıyla bir anlaşma imzalandığı
belirtilmiştir. İki ülke arasında ayrıca, yasadışı göçmenlerin geri kabulüne ilişkin bir anlaşma
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imzalandığı ve Ege Denizi’nde tatbikat yapılmaması gibi güven artırıcı önlemlerin alınması çabalarının
altı çizilmiştir(2002 İlerleme Raporu, 2002, 34-35).
2003 yılı ilerleme raporunda Haziran 2003’te gerçekleştirilen Selanik Zirvesi’nin Türkiye’ye ve
KKTC’ye BM Genel Sekreteri’nin adaya barış getirme çabalarının desteklenmesi, durdurulan
temasların yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunun altını çizmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin 2003
yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1998 yılı kararını 2003 yılının Ekim ayında yerine
getireceği açıklamasına yer vermiştir. Rapor son olarak, Yunanistan ile Türkiye’nin ilişkilerinde
yakınlaşmanın devam ettiği ve Yunanistan’a gaz sevki ile ilgili bir anlaşma yapıldığı da ifade
edilmiştir(2003 İlerleme Raporu, 2003, 37-38).
2004 yılı ilerleme raporunda Türkiye hükümetinin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için etkin bir çaba
içinde olduğu belirtilerek Türkiye’nin Annan Planını desteklediği ve Kıbrıs’ta eş zamanlı yapılan
referandumda Kıbrıs Türklerini “evet” demeye çağırdığının altı çizilmekte ancak, Rum tarafından kabul
görmediği için adanın bölünmüş olarak AB’ye girdiği ifade edilmiştir(2004 İlerleme Raporu, 2003,
43).Ayrıca, Türkiye’nin 2 Ekim 2004 tarihinde Ankara Antlaşması’nı Kıbrıs’a da genişleten Ek
Protokol’ü yayınladığı ve Yunanistan- Türkiye ilişkilerinde de önemli gelişmeler yaşandığının altı
çizilmiştir (2004 İlerleme Raporu, 2004, 43).
2005 yılı ilerleme raporunda Türkiye’nin 29 Temmuz 2005 tarihinde Ankara Anlaşması’nı yeni on
üyenin katılımına uyarlayan ek protokolü imzaladığı, ancak bu imzanın GKRY’yi tanıdığı anlamına
gelmediğini ifade eden bir deklarasyon yayınlamasının ardından Eylül 2005 tarihinde Avrupa Birliği’nin
bir karşı deklarasyon yayınlayarak Türkiye’nin deklarasyonunun tek taraflı olduğu, Protokolün bir
bölümünü oluşturmadığı ve son olarak Türkiye’nin yasal yükümlülükleri üzerinde hiçbir yasal etkisi
olmadığını ilan ettiğinin altı çizilmektedir (2005 İlerleme Raporu, 2005, 45).
Raporda ayrıca, Türkiye’nin GKRY’nin çeşitli uluslararası örgütlere katılımını veto etmeye devam ettiği
belirtilmiş, öte yandan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin olumlu yönde geliştiği de ifade edilmiştir. Türk
ve Yunan başbakanlarının iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının yapımını törenle başlatmalarını
örnek olarak raporlamıştır (2005 İlerleme Raporu, 2005, 46).
2006 yılı ilerleme raporu Türkiye’den Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması’nı on yeni üyeye teşmil eden
Ek Protokolü uygulaması istenmiştir. Türkiye’nin Kıbrıs gemilerine limanlarını kullandırmadığı
belirtilerek, bu kapsamda, malların serbest dolaşımı bağlamında tüm engelleri kaldırılmasının
beklendiği, bu uygulamaların gümrük birliği anlaşmasına da aykırı olduğu ifade edilmiştir. Türkiye’nin
Kıbrıs’ın çeşitli uluslararası örgütlere üyeliğini veto etmeye devam ettiği belirtilerek, Kıbrıs’ın
tanınmasının katılım sürecinin bir gerekli bir unsuru olduğunun altı çizilmiştir(2006 İlerleme Raporu,
2006, 22).
2007 yılı ilerleme raporunda Türkiye’nin Ankara Antlaşması’nı yeni on üyeye uygulamadığı
gerekçesiyle Konseyin 2006 Aralık ayında sekiz müzakere başlığında müzakerelerin açılmaması ve
hiçbir başlığın kapatılmamasını kararlaştırıldığının altı çizilmiş, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
tanıma yolunda hiçbir adım atmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Lübnan ile
imzaladığı münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmasını protesto ettiği ve bunun 1960 Garanti
Antlaşması’nı ihlal ettiği şeklinde açıklamada bulunduğu ifade edilmiştir (2007 İlerleme raporu, 2007,
24).
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2008 yılı ilerleme raporunda sekiz başlıkta müzakerelerin askıya alındığı 2006 Aralık ayındaki Zirve
kararından raporun hazırlandığı zamana kadar Ek Protokolün uygulanması konusunda herhangi bir
gelişme olmadığı, bu kapsamda,
Türkiye’den Kıbrıs’ta çözüm için somut eylemler beklendiği
belirtilmiştir. Öte yandan, Yunanistan ve Türkiye’nin ilişkilerini geliştirmeye çalıştıkları, istikşafi
görüşmelerin kırkıncı turunun 2008 yılının haziran ayında yapıldığı, Yunan Başbakanının 49 yıl sonra
2008 yılında Türkiye’yi ziyaret ettiği, ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1995 yılı karasuları
konusundaki “casus belli” kararı tehdit olarak değerlendirilerek geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir.
Son olarak, Türkiye’nin diğer komşularıyla Bulgaristan ile ilişkilerinin iyi olduğu ve Batı Balkanlarda
önemli bir rol oynamaya devam ettiği ifade edilmiştir (2008 İlerleme Raporu, 2008, 28-29).
Büyük ölçüde 2008 yılı ilerleme raporundaki ifadelerin tekrar edildiği 2009 yılı ilerleme raporunda
Türkiye’n Kıbrıs’ta çözüm konusunda çözüm için somut adımlar beklendiği, Ek Protokolün
uygulanması konusunda bir gelişme yaşanmadığı, “casus belli” tehdidinin devam ettiği belirtilerek,
rapor döneminde, Türkiye’nin GKRY için petrol arayan gemileri engellediği ve Türkiye’nin Yunan hava
sahasını pek çok defa ihlal ettiği, öte yandan, Türkiye’nin Batı Balkanlarda önemli bir rol oynamaya
devam ettiği ve Bulgaristan ile iyi ilişkiler içinde olduğu da belirtilmiştir (2009 İlerleme Raporu, 2009,
32-33).
2010 yılı ilerleme raporunda Türkiye’nin Kıbrıs’ta çözüme somut anlamda bağlılığının hayati önemde
olduğu belirtilerek, EK protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği, GKRY’den
gelen malları ve gemileri engelleyerek malların serbest dolaşımını engellediği, ayrıca, GKRY’nin
karasuları ve hava sahasını çeşitli defalar ihlal ettiği ifade edilmiştir. 2009 Aralık Zirvesi’nde alınan
“sorunların barışçıl yollardan çözümü ve iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyecek faaliyetlerden
kaçınması” çağrısı hatırlatılarak Yunanistan’ın Türkiye’nin hava sahası ve karasularını ihlal ettiği
şeklinde şikayetlerde bulunduğu rapor edilmiştir. Öte yandan, Türkiye’nin Batı Balkan ülkelerinin
Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerini desteklediği ve Batı Balkanlar’ın barış ve güvenliği için
inisiyatifler üstlendiği ifade edilmiştir (2010 İlerleme Raporu, 2010, 36-37).
2011 İlerleme raporu büyük ölçüde 2010 yılı ilerleme raporundaki ifadeleri tekrar etmiştir. Türkiye’nin
Kıbrıs’ta çözüme somut katkısının hayati önemde olduğu, ancak, 21 Eylül 2005 tarihli deklarasyon,
Aralık 2006 ve Aralık 2010 Zirve sonuçlarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği, Ek
protokolü ayrım gözetmeden tam olarak uygulamadığı, malların serbest dolaşımına engel olduğu,
GKRY’nin hava sahasını ve karasularını ihlal ettiği ifade edilmektedir. Öte yandan, “bölgesel işbirliği”
başlığı altında Türkiye’nin EUFOR ve ALTHEA gibi Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği askeri
misyonlarına, yine Bosna Hersek’teki polis misyonu olan EUPM’ye ve Kosova’daki EULEX
misyonuna katkıda bulunmaya devam ettiğinin altı çizilmektedir. Son olarak, Bulgaristan ile iyi
ilişkilerin yanı sıra Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Makedonya ile iyi ilişkiler kurduğuna dikkat
çekilmiştir (2011 İlerleme Raporu, 2011, 43-44).
2012 yılı ilerleme raporunda 2010 ve 2011 raporlarındaki konular tekrar edilmiş, bu kapsamda,
Türkiye’den Kıbrıs sorununa çözüm konusunda aktif destek beklendiği, ancak, 21 Eylül 2005 tarihli
deklarasyon, Aralık 2006 ve Aralık 2010 Zirve sonuçlarında belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmediği, GKRY’nin uluslararası örgütlere katılması üstünde vetosunun devam ettiği, Yunanistan’ın
“Türkiye’nin Meis adasına ait olduğunu iddia ettiği kıta sahanlığının bir bölümü de dahil açık denizde
petrol ve gaz arama ihalesi açmış olmasına itiraz ettiği”, Ek Protokolü ayrım yapmadan tam olarak
uygulamamaya devam ettiği, Türkiye’nin GKRY’nin dönem başkanlığı döneminde dönem
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başkanlığıyla temas kurulmaması kararı eleştirilerek, Türkeye’den Birliğin temel kurumlarından biri
olan dönem başkanlığının rolüne saygı göstermesi istenmiştir. Türkiye’nin somut katkısının hayati
önemde olduğu belirtildikten sonra, GKRY’nin aşık denizde arama ruhsatı verilmesi için ikinci tur
ihaleye çıkması ardından GKRY’nin çalışmalarına katılan şirketlere misillemede bulunacağını
açıklaması eleştirilmiştir. Birliğin üye devletlerinin doğal kaynaklarını arama ve bunlardan yararlanmayı
da kapsayan egemenlik haklarına dikkat çekilmiştir (2012 İlerleme Raporu, 2012,44-45).
2013 yılı ilerleme raporunda da büyük ölçüde 2012 yılı ilerleme raporundaki ve daha önceki raporlardaki
eleştiriler sıralanmıştır. Şöyle ki, Türkiye’nin Eylül 2005 tarihli deklarasyon, Aralık 2006 ve Aralık
2010 Zirve sonuçlarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği, GKRY’nin uluslararası
örgütlere katılımına uyguladığı veto, Ek Protokol’ün ayrım yapılmamaksızın tam olarak
uygulanmaması, Yunanistan ve GKRY’nin hava sahası ve karasularının ihlal edildiğine yönelik
şikayetleri, TBMM’nin “casusu belli” kararı eski raporlardaki gibi sıralanmıştır. Kıbrıs sorunuyla ilgili
bir gelişme olarak, Türkiye’nin Kayıp Kişiler Komitesine KKTC topraklarında bulunan askeri bir
bölgeye daha fazla giriş izni verdiği “memnuniyetle” ifade edilmiştir(2013 İlerleme Raporu, 2013, 1718).
2014 yılı ilerleme raporunda da 2013 yılı ilerleme raporunda sayılan maddeler aynen yer almıştır.
Ayrıca, “Türkiye’nin Kayıp Kişiler Komitesi’nin Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tel örgüyle çevrili bir askeri
bölgeye daha girilmesini kabul ettiği” ifade edilmiştir. Ancak, Türkiye’nin GKRY’nin “tüm Kıbrıslılar
menfaatine” münhasır ekonomik bölgesinde hidro karbon arama hakkını tehdit ettiği belirtilerek AB ve
üye devletlerinin kendi doğal kaynaklarını arama ve bunlardan yararlanma hakkı olduğu hatırlatılmıştır.
Bölgesel işbirliği kapsamında ise Türkiye’nin AB’ye üye komşu ülkelerle ilişkilerinin olumlu seyrettiği
ve Bosna Hersek ve Makedonya ile iyi ilişkileri ve bu devletlerin NATO ve AB’ye üyeliğini desteklediği
vurgulanmıştır(2014 İlerleme Raporu, 2014, 18-19).
2015 yılı ilerleme raporunda Kıbrıs’ta çözüm için iki toplum lideri arasında kapsamlı görüşmelerin
Mayıs 2015’te başlatılması kararının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken,
Türkiye’nin GKRY’nin münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon arama hakkını tehdit eden
açıklamalara ve eylemlerde bulunduğu ve Yunan ve GKRY karasularını ve hava sahasını ihlal ettiği ve
bu haklara saygı göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Son olarak, bölgesel işbirliği kapsamında,iyi
komşuluk ilişkilerinin Türkiye’nin AB sürecinin temel unsurlarından biri olduğu ifade edilerek,
Türkiye’nin diğer genişleme ülkeleri ve komşu AB ülkeleriyle ilişkilerinin iyi olduğunun altı çizilmiştir(
2015 İlerleme Raporu, 2015, 27-28).
2016 yılı ilerleme raporu, Türkiye’nin GKRY’nin münhasır ekonomik bölgesinde hidro karbon arama
ve kullanma hakkını tehdit ettiği, GKRY’nin uluslararası örgütlere üyeliğini veto ettiği gibi klasik
eleştirileri sıralanmıştır. Bölgesel işbirliği kapsamında ise Türkiye’nin komşu AB ülkeleri ve diğer
genişleme ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olduğu not edilmiştir (2016 İlerleme Raporu, 2016, 30-31)
2018 yılı ilerleme raporu, Türkiye’nin GKRY’nin hidro karbon arama çabalarını engellediği, GKRY
adına hidro karbon arayan İtalyan ENI şirketinin sondaj çalışmalarını engellediği, Birlik üyesi
devletlerin egemenliklerine saygı göstermesi gerektiğine vurgu yapıldı. Öte yandan, Türkiye’nin Kayıp
Şahıslar Komitesi’ne bütün arşivlere erişim ve askeri alanlara giriş izni vermesinin memnuniyet verici
bir gelişme olduğu, bunun yanı sıra, Türkiye’nin Ek Protokol’ü de ayrım gözetmeden tam olarak
uygulaması gerektiği belirtilmiştir (2018 Türkiye Raporu, 2018, 61).
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Rapor, “Bölgesel İşbirliği” başlığı altında Türkiye’nin komşu Birlik ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirdiği,
Batı Balkanlarla güçlü bağlarını devam ettirdiği, bu ülkelerin Avrupa Birliği’ne ve NATO’ya
üyeliklerini desteklediği, ancak komşusu olmayan Almanya Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerle
ilişkilerinin kötüye gittiği ifade edilmiştir (2018 Türkiye Raporu, 2018, 62).
2019 yılı raporu, “Türkiye’nin GKRY kıyılarında hidrokarbon araması,”Ek protokolü tam olarak
uygulamaması”, malların serbest dolaşımına engel olması, GKRY’nin uluslararası örgütlere katılımını
veto etmesi ve GKRY ve Yunanistan’ın karasuları ve hava sahalarındaki egemenliklerine saygı
göstermesi gibi önceki raporlardaki şikayetleri sıralamıştır. “Bölgesel İşbirliği” başlığı altında ise
Türkiye’nin kendisine komşu AB üyesi devletlerle iyi ilişkiler içinde olduğu, Arnavutluk, Sırbistan,
Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova ile iyi ilişkilerin sürdüğü, Avusturya, Almanya
ve Hollanda ile ilişkilerin de iyileştiği not edilmiştir (2019 Türkiye Raporu, 2019, 68-70).
2020 ilerleme raporunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında dış politika ve güvenlik politikaları
konularında önceliklerin her geçen yıl daha fazla çakıştığı ifade edilmektedir. Özellikle, Doğu
Akdeniz’de hidrokarbon arama konusu ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
(GKRY) münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon kaynaklarından yararlanma hakkını engelleyen
yasadışı eylemlerinin gerilimi artırdığı iddia edilmektedir. 1 Ekim 2020 zirvesinde Avrupa Birliği’nin
Türkiye’nin Yunanistan ve GKRY’ne karşı “yasadığı faaliyetlerini durdurma yönünde çaba harcaması
halinde Avrupa Birliği’nin ticaretin kolaylaştırılması ve Türkiye-AB gümrük birliğinin güncellenmesini
de kapsayan bir pozitif politik gündemi başlatmayı kabul ettiği hatırlatılmaktadır. Aynı zirvenin Türkiye
hakkındaki “Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerle uluslararası hukuku ihlal ederek tahriklerde bulunması
halinde Avrupa Birliği’nin kendi ve üye devletlerinin çıkarlarını savunmak için elindeki tüm araç ve
seçenekleri kullanacağı” şeklindeki kararı ve 150-200 Güney Kıbrıs yurttaşının daha Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’ye dava açtıkları hatırlatılmıştır (2020 Türkiye Raporu, 2020,10).
2020 ilerleme raporunda Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine iki araştırma ve iki sondaj
gemisi gönderdiği ve Türk donanmasının bu gemilere eşlik etmesini de Doğu Akdeniz’deki güvenliği
tehlikeye atan eylemler olarak nitelemiştir. Öte yandan, Ankara Anlaşması’nı GKRY’ne de uygulama
konusunda Türkiye’nin herhangi bir adım atmadığı, GKY’den gelen gemilerin Türkiye limanlarına
girmesine izin vermeyerek, taşımacılık kısıtlamaları ve malların serbest dolaşımı engellediği eleştirileri
yapılmıştır (2020 Türkiye Raporu, 2020,10).
Avrupa Birliği’nin AB üyesi devletlerin egemenlik haklarına saygı göstermesi konusunda pek çok kez
Türkiye’yi uyardığı belirtilerek, Türkiye ile Libya meşru hükümeti arasında Akdeniz’de yetki
alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının 2019 Kasım ayında imzalanması ve bu
anlaşmada “Akdeniz’deki Yunan adalarının egemenlik haklarının yok sayılması”nın bölgede gerilimi
artırdığı ve bu kapsamda, 2019 Aralık AB zirvesinin “Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki
eylemleri karşısında Avrupa Birliği’nin Kıbrıs ve Yunanistan’ın yanında olduğunu” ifade ettiği
hatırlatılmıştır (2020 Türkiye Raporu, 2020,10).
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarını sınırlandırma konusunda tanımadığı GKRY ile
müzakere etmeyeceğini açıklaması, bunun ancak, Kıbrıs’ta çözüm bulunduğunda mümkün olacağı ifade
edilmiştir. Maraş’ın kısmen açılması konusunda ise BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Maraş’ın
eski mukimleri dışında hiç kimsenin bölgeye yerleştirilmemesi gerektiği hatırlatılmıştır. Yunanistan ile
Türkiye arasındaki sorunlara değinilmiş ve bölgesel işbirliği kapsamında Türkiye’nin Batı Balkan
ülkeleriyle iyi ilişkilerine vurgu yapılmıştır (2020 Türkiye Raporu, 2020,68).
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2020 yılı raporu, bölgesel işbirliği, Kıbrıs ve Yunanistan ile yaşanan sorunlar bağlamındaki sorunlara
en çok yer verildiği rapor olmuştur. Dil bakımından da diğer raporlarla karşılaştırıldığında giderek daha
sert üslup kullanılmıştır.

Avrupa Parlamentosu’nun Kasım 2020 Raporunun Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki Sorunlara
Yaklaşımı
Avrupa Parlamentosu, (AP) Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerini 3’e karşı 59 çekimser ve 639 oyla
kınadı ve yaptırım çağrısında bulundu. “Türkiye tarafından yapılan yasadışı eylemlerin ardından
Maraş’ta tırmanan gerginliğe ve görüşmelerin yeniden başlatılması acil ihtiyacına ilişkin 26 Kasım 2020
tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı”nda AP, Türkiye’nin Kıbrıs’ın demografik dengesini değiştirecek
eylemlerden kaçınması gerektiğini ve Maraş’ın bir kısmının açılma kararını kınayarak, bu kararın Kıbrıs
sorununa kapsamlı bir çözüm bulma çabalarını baltalayacağı konularında uyardı. Türkiye’nin yasadışı
eylemlerine yanıt olarak sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu (European Parliament,
2020a).
AB bütçesi ve corona virüsle mücadelenin yanı sıra Türkiye’ye yaptırım konusunun da ele alınacağı 1011 Aralık 2020 tarihinde toplanacak AB Zirvesi’nden (VOA, 2020b) Türkiye’ye yönelik yaptırım
çağrısında bulunan AP’nin hukuki bağlayıcılığı bulunmayan ancak moral açıdan önemli etkiye sahip
kararında Türkiye’nin NATO müttefiki olduğu ve gerilimin azaltılmasında yapıcı bir rol oynamak
sorumluluğunda olduğu; “GaziMagusa’yı Ağustos 1974 tarihinden beri işgal altında tuttuğu”;
Gazimağusa’nın bir bölümünün Türk ordusu tarafından boşaltıldığı ve doğrudan kontrol edildiği ve
Birleşmiş Milletler’in (BM) de Maraş’ın sorumluluğunun Türkiye tarafından üstlenildiği ve bu
kapsamda 1979 Yüksek Düzeyli Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1984 tarihinde
aldığı 550 ve 1992 yılında aldığı 789 sayılı kararlara aykırı olarak Maraş’ın statüsünü değiştirmeyi
amaçlayan her türlü çabadan sorumlu olduğu kanaatinde olduğu aktarılmaktadır (European Parliament,
2020b).
Söz konusu kararda ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararının Maraş’ın sahipleri dışındaki
insanların kullanımına açılmaması ve Maraş’ın güven artırıcı bir önlem olarak, Birleşmiş Milletler Barış
Gücü kontrolü altında yasal sakinlerine devredilmesi kararına atıfta bulunarak bunun Kıbrıs sorunun
çözüm çabalarına katkıda bulunacağı ifade edilmektedir (European Parliament, 2020b).
Kıbrıs Sorununa yönelik yapılan son görüşme olan Crans Montana görüşmeleri de dahil olmak üzere
daha önce yapılan Kıbrıs sorununa yönelik bütün görüşmelerde Kıbrıs sorununa yönelik iki kesimli ve
iki toplumlu kapsamlı bir çözüm bulunduktan sonra Maraş’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne
verileceğinin kararlaştırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’ın
egemenliğine aykırı olarak tek taraflı eylemler yaptığı gerekçesiyle Maraş’ta yaptığı Maraş’ın kısmen
açılması da dahil “yasadığı eylemleri” kınadı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak
Maraş’taki herhangi bir statüko değişikliğine karşı uyardı. AP söz konusu kararla Türkiye
hükümetinden Maraş’ı kısmen açma kararını geri almaya ve adada gerilimi artıracak her türlü tek taraflı
eylemlerden kaçınmaya çağırdı (European Parliament, 2020b).
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SONUÇ
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının kullanımı ve Kıbrıs sorunu konularında
büyük ölçüde Yunanistan ve GKRY tezlerini Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışmakta, bu amaçla zaman
zaman “havuç” zaman “sopa” araçlarını kullanarak sonuç almaya çalışmaktadır. Öte yandan,
Yunanistan ve GKRY, Türkiye ile yaşadıkları sorunları, Avrupa Birliği’ni kullanarak Birliğin Türkiye
üzerindeki etkisi yoluyla anlaşmazlıkları kendi lehine çözmeye çabalamaktadır.
Türkiye-AB ilişkilerdeki bunalım, Avrupa Komisyonu raporlarına da yansımakta, her yıl yayınlanan
raporların Kıbrıs ve Bölgesel İşbirliği başlıkları içerik ve kapsam açısından sürekli artmakta raporlarda
Türkiye’ye yapılan uyarı ve şikayetler daha da sertleşmektedir. Öyle ki son iki raporda “ilerleme” ifadesi
de kaldırılmıştır.
İlişkilerdeki gerilimi düşürmek amacıyla tek taraflı sert söylemlerde ve tek taraflı eylemlerden kaçınmak
Avrupa Birliği içindeki gerilimden kaçınan uzlaşmacı güçlerle karşılıklı işbirliği uzlaşma ön plana
çıkarılmalıdır.
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https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2007.
pdf , (02.12.2020).
2008
Yılı
İlerleme
Raporu,
(2008),
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2008.
pdf , (02.12.2020).
2009
Yılı
İlerleme
Raporu,
(2009),
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.
pdf, (02.12.2020).
2010
Yılı
İlerleme
Raporu,
(2010),
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2010.
pdf , (02.12.2020).
2011
Yılı
İlerleme
Raporu,
(2011),
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2011_ilerleme_raporu_tr.p
df , (02.12.2020).
2012 Yılı İlerleme
(02.12.2020)

Raporu,

2012,

https://www.ab.gov.tr/files/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf,

2013
Yılı
İlerleme
Raporu,
(2013),
https://www.ab.gov.tr/files/2013%20ilerleme%20raporu/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf, (02.12.2020)
2014
Yılı
İlerleme
Raporu,
https://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf (02.12.2020)

(2014),

2015
Yılı
İlerleme
Raporu,
https://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/2015_ilerleme_raporu_tr.pdf (02.12.2020)

(2015),

2016 Yılı İlerleme Raporu, (2016), https://www.ab.gov.tr/files/pub/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf ,
(02.12.2020)
2018
Türkiye
Raporu,
https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_raporlari/2018_turkiye_raporu_tr.pdf,
(02.12.2020)

(2018),

2019 Türkiye Raporu, (2019), https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu_tr.pdf , (02.12.2020)
2020
Türkiye
Raporu,
(2020),
https://www.ab.gov.tr/siteimages/trkiye_raporustrateji_belgesi_2020/turkey_report_30.10.2020.pdf ,
(02.12.2020)
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Can Facial Analysis Methods Be an Alternative and
More Effective Way for Assigning Teachers to
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Abstract
In this article, we search for the answers to the question of ‘whether facial analysis methods, can be
used as an effective method in the process of assigning teachers to the age groups they would be
teaching'.
The issue of ‘whether people are qualified for a position, whether they have proper training, skills
and experience for the positions applied for or for the positions planned for their assignment’ has
always remained crucial. Although the answers to this question in the modern world are sought in
the resumes, where we can find the education and work history of the individuals, professional life
obliges us to use some better and more effective methods by which a solid, reliable character and
behavioral tendencies are measured along with the person’s professional qualifications for a job in
almost every sector. Tests that serve this purpose are increasingly diverse and human resources (HR)
experts are trying to bring in the most suitable individuals for positions in their institutions by
developing different interview techniques.
This article brings about a completely genuine method by using the facial analysis methods to find
out person’s character and behavioral tendencies and potentials for a teaching position. The results
are obtained through traditional Chinese medicine (TCM) diagnostic methods supported and
justified by the assistance of modern neuroscience and biology findings to share with the
professionals in the education field.
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Öz
Bu makalede, ‘bireylerin bazı önemli devlet pozisyonlarına atanmasından tutun, sıradan insanların
kendilerine uygun eş arayışı gibi daha kişisel konulara kadar binlerce yıldır kullandığı ‘kadim yüz
analizi yöntemlerinin, öğretmenlerin eğitim verecekleri yaş gruplarına atanma süreçlerinde etkili bir
yöntem olarak kullanılabilir mi?’ sorusuna cevap arıyoruz.
'İnsanların bir pozisyon için nitelikli olup olmadıkları, başvurdukları pozisyonlar için veya
görevlendirilecekleri pozisyonlar için uygun eğitim, beceri ve deneyime sahip olup olmadığı' konusu
her zaman çok önemli olmuştur. Modern dünyada bu sorunun cevapları, bireylerin eğitim ve çalışma
geçmişlerini bulabileceğimiz özgeçmişlerde aranmasına rağmen, mesleki yaşama ait önemli bazı
hususlar, sağlam ve güvenilir bir karakter ve davranışsal eğilimleri olan kişileri bulabilmemiz adına
daha güçlü ve etkili yöntemler kullanmamız gerekliliğini hatırlatmaktadır. Bu amaca hizmet eden
testler giderek çeşitlenmekte ve insan kaynakları (İK) uzmanları farklı mülakat teknikleri
geliştirerek kurumlarındaki pozisyonlar için en uygun kişileri bulmaya çalışmaktadır.
Bu makale, kişinin karakterini, davranış eğilimlerini ve bir öğretim pozisyonu için potansiyellerini
bulmak için yüz analizi yöntemlerini kullanarak tamamen gerçek bir yöntem ortaya koymaktadır.
Ve buradaki sonuçlar, eğitim alanındaki profesyonellerle paylaşmak üzere modern sinirbilim ve
biyoloji bulgularının yardımıyla, geleneksel Çin tıbbı (TCM) tanı yöntemleriyle elde edildi.

Anahtar Sözcük ve Kavramlar
yüz okuma

Mian Xiang

sinir-bilim

yüz tanıma

GÇT
pedagoji
biyoloji
eğitim

kaygı ve öğrenme
karakter
iş görüşmeleri
insan kaynakları

yüz analizi
kişilik
teşhis yöntemleri
qi/çi

öğretmenlik
davranış
kişilik testleri
yinyang

wuxing/vuşing

INTRODUCTION
With this paper, we aim to bring about a completely genuine method, using the Chinese facial analysis
methods known as Mian Xiang, to find out person’s personality traits, skills and behavioral tendencies
and potentials for a teaching position.
The results and suggestions that we discuss in the paper are obtained through traditional Chinese
medicine (TCM) diagnostic methods, supported and justified by the assistance of modern neuroscience
and biology findings to share with the professionals in the education field. Having worked as pedagogue,
trainer and consultant in several sectors like security, human resources, communication, and education
in different countries for over 30 years has given me the unique opportunity to observe, asses and justify
the credibility of these traditonal methods of face analysis in both social and professional environmets
multiple times. Finally, I decided to focus more on the related scientific areas such as biology, neurology
(especially neuro-psychology, neuro-aesthetics, and neuro-law), social-psychology, criminology,
forensic psychology, and recently criminal anthropology to test the credibility of the art called Mian
Xiang with quite high hit rates in various professional situations. This article, therefore, is an initial step
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to create awareness and encourage the academia to spend time and effort in the field as I bravely claim
that this is the art and science of the future.
Earlier in China, emperors and court officials relied much on the opinions of their advisers, who were
skilled in Mian Xiang, regarding the stranger’s character, personality traits, potential, strengths, and
weaknesses. They knew from experience obtained emprically that the face serves as a mirror that records
individuals’ past, reflects their present, and forecasts their future.
The issue of ‘whether people are qualified for a position, if they have proper training, skills and
experience for the positions applied for or planned for their assignment’ has always preserved its crucial
place in education as well as other sectors. Even though the answers to this question in the modern world
are sought in the resumes, where we can find the education and work history of the individuals, crucial
variables in the education sphere, obliges us to use some better and more effective methods by which a
solid, reliable character and behavioral tendencies are measured along with the person’s professional
qualifications for a job in educational sectors. Tests that serve this purpose are quite diverse and human
resources (HR) experts are trying to bring in the most suitable individuals for positions in their
institutions by developing different interview techniques.
With the challenges we face in the 21st century, a real need to work towards a new paradigm, covering
the current educational needs has increased. Therefore, every institution operating in the field of
education has to work on meeting the demands of the socio-educational needs of the current world
through well-designed curriculums as well as tailor-made materials. Teachers, the ones to implement
these two in various learning environments, would also need to accomodate themselves to keep abreast
of the digitalized nature of educational sphere. This is why, contrary to common misevaluations, the
inevitable role of teachers would continue in the near future regardless the latest technological inventions
if they can foresee the changes and adapt accordingly in time.
Holding a diploma or another equivalent certificate enabling individuals to teach a subject has never
been enough to be a successful teacher. A teacher needs go to through some additional trainings as it is
a very dynamic profession with changing expectations depending on the age groups and other humanfactor variables in a learning environment. Therefore, teachers are expected to have extraordinarily
strong personality, understanding nature, patience, honesty, and adaptation skill. Peter Schultz’s
following quote would well reflect the importance of individuals’ having positive characteristics along
with the professional skills and qualifications:
“Hire character, train skill.”

As it is a widely accepted truth, children learn things in life by observing people as they grow up. They
watch their parents and other role model adults around them, especially their teachers after some certain
ages, noting everything they say and do. When children have positive role models to follow, they will
become responsible and caring adults, which in return will design the society in a positive way. This
very mission of each and every teacher makes the selection, training and assigning processes more and
more vital to every nation.
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Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Turkish Republic, once righteously reminded the world how
significant this issue is by saying:

“Teachers are the one and only people who save nations. A nation deprived of teachers and
educators has not yet gained the ability to make a real nation."

The responsibilty of bringing up generations to carry their nation up high has been granted to the teachers
of one country. With this liability given, every teacher needs to be educated, trained and then chosen
meticulously to teach the relevant age groups matching their true nature, skills, and personality traits.
An individual who mastered facial analysis methods, using TCM diagnosis tools, can be righteously
accepted as master of communication both in earlier times and in the present time as they are equipped
with the tools and skills to analyze individuals as to whether or not they are suitable for a particular
profession.
The aim of this paper, then, is to discuss how ancient Chinese facial analysis methods can help us to
find out person’s character, personality traits, skills, and behavioral tendencies and potentials for a
teaching position.

Part 1: Traditional Chinese Medicine and Some Related Concepts
Briefly on Traditional Chinese Medicine and Face Reading (Mian Xiang)

A Nobel Prize Winner Albert Szent-Gyorgyi once said:
‘In every culture and in every medical tradition before ours, healing was accomplished by
moving energy.’

As stated by Dr. Szent-Gyorgyi, the ancient Chinese also developed and
used traditional medicine (TCM) tools both for diagnosis and treatment
purposes, which later served as a useful tool to analyze people’s faces to
decide on their personality traits and potential skills. Physicians in China
have been using this technique of diagnosing diseases by observing and
understanding the five elements on their patients’ faces.

Mian Xiang was used much in the same purpose as practitioners of
Traditional Chinese Medicine do today in worldwide: ‘As a diagnostic
tool to determine either an existing illness or an inherent susceptibility
for particular body, mind, or spiritual ailments’.
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Individual’s body size and shape, feel, posture, gait, and movement, as well as the sounds of their voice,
laughter and cry, even their expressions, contribute to the final assessment of each person when their
face is analyzed with the methods of Mian Xiang. With the observed results noted down to create a
broader picture of the individual, the expert pays special attention to the signs of the internal organs on
their face in order to associate the facial data with the internal organ’s Yinyang and 5 element
connections so that they can find out the related root reasons and the emotional content of them.

In Traditional Chinese Medicine (TCM), there are seven emotions that affect the health of the five
internal organs:
joy, anger, worry, longing, sadness, fear, and shock

These emotions are natural reactions to external environmental stimuli and if teachers are aware of the
emotional states of their students, they can easily adjust the following step of their teaching. TCM
principles say ‘emotions affects the health of the five internal organs’ and this would certainly affect the
communication environment as well as the teaching process.

As Inb Arabi, a famous face reading expert along with his other scientific interest and studies, once
stated:
“Face is the index of mind.” – Ibn Arabi

His words are in line with what the ancient Chinese physicians and face reading experts said around
5000 years ago, claiming ‘a face is a walking resume, from which we can read their life details as well
as health conditions and personality traits’.

According to TCM principles, our face, can be observed as a display panel of much larger biological
systems to help diagnosis period, and this observation – when done using proper tools – can well guide
us through understanding the candidate teachers’ emotional states as well as their personality traits – so
as to choose the right person for the proper age group and regulate the methodology of professional
development programmes accordingly.

One of the leading figures of facial analysis techniques in the Western World, Jennifer Lamonica says:
“The face is the representation of the DNA sequencing of each human being.”

Recent criminal psychology and anthropology studies have also been focusing more and more on the
same theory that faces can be considered as a representation of person’s biology, which supports the
ancient Chinese art of face reading.
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The famous face reading expert Lillian Bridges in her well-known book ‘Face Reading in Chinese
Medicine’ states these:
“You are your face. It is your identity. You express yourself using your face, and as you
change and grow, so does your face.

The face is an external projection of your inner self and the reflection of your emotional
world. The approximately 25 square inches of the face give more information about you than
any other part of you.”

Dr. David Perret’s words would well be backing up all above theories with these words:
“Our judgements and behavioral choices are mostly based on our biology.”

The statement of Dr. Hugo Lövheim, in his ‘emotional neuro-chemistry theory’, is also clear to
understand how our facial traits can be analyzed and understood by using correct and scientifically
proven tools:
“Every emotion is associated with a specific ‘region’ and ‘chemistry’ – that is, ‘hormone’ in
the brain.”

Let’s take four of the human emotions with respect to the hormone concentration levels, and see how a
person’s biological state can effect their emotional state and reactions:
Joy

- High serotonin and dopamine, low norepinephrine2;

Sadness

- Low serotonin and dopamine, high norepinephrine;

Fear

- Low serotonin and norepinephrine, high dopamine;

Anger

- Low serotonin and high dopamine and norepinephrine;

If every emotion is associated with a specific region and hormone in the
brain, and if our judgements and behavioral choises are mostly based on
our biology, then every single emotional reflection on our face means
something regarding our feelings and thoughts. A recent research says
every 2000 frawns creates one wrinkle on our face. And the more often
an individual repeats a facial muscle to express a feeling, the more
visible and permanent the lines become on their face, just like a farm
field gets visible tracks if transports of people pass on the same trail
often.
2

Norepinephrine is an important chemical messenger found in the nervous system. It regulates affective states,
learning, memory, hormone and autonomic functions.
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Basic Traditional Chinese Medicine Concepts Used for Facial Analysis

Yinyang
Another concept the Chinese explored in Traditional Chinese medicine was Yinyang (mostly known as
Ying and Yang).
Yinyang explores the idea that everything in the universe is connected by mutual states of constant
development and change. As we find night in Yin, we find Yang on the day. The two form ‘harmoniously
equal parts’ of the same whole existence to bring about stability and equilibrium to all things around
us.

One of the first things done when a face reading expert analyzes a face is to see how well-balanced it is
in terms of yin and yang. First question asked to do that is that ‘is there symmetry between the mountains
and the valleys/and the rivers of the face?’
The mountains are the hard, sharp, and stable parts of the face, and we call them the Yang areas. The
valleys and the rivers, or the soft, fluid, rounded, and changing components of the face, are the Yin
areas.

Therefore, the hard bone structures such as the forehead, brow bones,
cheekbones, chin, and jaws are Yang. The softer cartilage features—such as
the ears and nose, which continue growing after puberty; the tissue areas such
as those padding the cheeks and chin and nose tip; and the mouth and the eyes,
which are soft and fluid—are all Yin features.
The more Yang features a person has on
their face, the more of a doer they are.
Leading, pushing the boundaries,
getting things done. If an individual has
more Yin features on their face, they are more inward, more
imaginative and contemplative, with the gift to think things
through before acting. Many people have a combination of yin
and yang faces, therefore, correct tools are needed to be used to
analyze an individual’s face.
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Wuxing (Wushing)/5 Elements
The ancient Chinese philosophers used the concept of the 5 Elements (wuxing), wood, fire, earth, metal,
and water, to explain the relationship, interaction, and ongoing change of everything in the universe.
The 5 elements concept was first used to describe the evolving cyclical seasons by dividing the year into
five phases: spring, summer, late summer, autumn, and winter, assigning each season an element that
would help to explain the nature of the seasonal changes and interactions, including the
interrelationships among seasons.
These associations were later applied to every aspect of life, whether it was physical, mental, or spiritual,
including the personal traints observed on individuals’ face and body.
In Mian Xiang, experts use the 5 elements to describe individual personality types. Human faces reflect
their dominant characteristics and traits, giving us instant awareness of their basic constitutions for
health, emotionality, and spirituality, as well as personality. It is the shapes, sizes, colors, and markings
on our faces that determine which of the 5 elements best define human nature and personality.
Becoming familiar with the emotion, color, shape, body organ, sense organ, sense, direction, climate,
season, and expression associated with each of the 5 elements enables us to see how those traits reflected
on an individual’s face, so that we can define someone’s 5 element personality type.

Part 2: Sample Face Types Studies For Defining Individuals’ Personality Traits Along
With Their Skills and Behavioral Tendencies

Yinyang Face Features for Teaching Positions in Brief
Marilyn Monroe, with her plump, soft lips and a fullness around her
eyes and her upper eyelids; her round cheeks and chin, which appear
supple, as though they have a little padding over the bone, is a perfect
example of a yin-dominant face type.
A yin-dominant face represents more inward, more imaginative and
contemplative personality, with the gift to think things through before
acting. They are usually more patient with people than a yang
personality in most cases.

These very features make yin-type people good candidates to teach at primary education as the
perception of such features by little children would mostly be positive, because yin features represent
feminine characteristics that make yin-type teachers more adorable, reliable, warm-hearted,
affectionate, and approachable like a mother.
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A yin-type personality would also be a perfect choice for a psychological guidance and councelling
position because of the same reasons stated above.

This yang-type lady is a wonderful candidate to teach at high-school level, with her long, hard nose;
wide, thin mouth; high cheek-bones, strong, hard chin, and strong brow bones.
Yang-dominant face types are most likely more of doers, leaders, and boundary pushers in order to get
things done as quick as possible.
Though their impatience and quick-temperedness wouldn’t make them the best
candidates for younger students who would be discouraged and demotivated to be
lead by such a pushy figure in their learning journey, these yang personality traits
would give them authority to set a more disciplined, concentrated classroom with
very little classroom management issues risks as they would have ‘presence’ in the
classroom environment.

James Gandolfini is a good example for a combination of both yin and yang, with his soft, wide yin
nose; thin lips that are sharp and yang; yin padding on his cheeks; a full chin; a high, hard yang forehead
with prominent brow bones; and yang ears with hard cartilage.

These facial features are better for highschool and university age groups,
though he can be a perfect primary school teacher at the same time with
his yin qualities along with his yang features. They are known with their
rare communication skills, and fatherly, kind and friendly but authoritative
personality among students and colleagues.

5 Elements Features for Teaching Positions in Brief
In this part, I would like to take wood, fire and earth elements only as this paper aims to be an initial
research in the field. According to Chinese face reading experts, a good teacher is easily spotted with
their eyebrows first, along with many other features. The eyebrows of a good teacher should be neat and
orderly, which means the eyebrow hair shouldn’t grow in different directions.
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Wood Type Face
A wood face is usually tall and thin, with a broad and high forehead, and relatively small chin. With
these features, most wood faces are either triangular or rectangular in shape, with intense gaze and strong
brow-bones. People with wood type faces often have some other corresponding facial features like
shapely noses, long ears and long eyebrows.
In Mian Xiang, wood type personality is considered to have the most
suitable features for a teaching position as they represent education and
progressive learning.
A wood type means an effective personality with great observation skills
and patience. A strong wood face displays character traits of planning and
vision, qualities of leadership, which would make them great candidates
for either high schools or primary ones.

Fire Type Face
The fire type face is usually oval, with a somewhat pointed chin. They are
known for their bright, open and sparkling eyes, and irresistible smiles.
Usually, the tips and points of all the facial features define the fire face
features: ‘the tip of the nose, the bow and ends of the lips, the outer eye
corners, the arc of the eyebrows, and the tips of the ears’. The more pointed
these tips are, the more they are considered fire type personalities.
Dimples, for example, are considered one of the fire charms, and a cleftchin is exactly a true fire type personality trait since they love attention and
entertaining.
With these qualities stated, fire type teachers are great for some certain age groups where students love
action and fun. This brings us the primary school age groups, however, the one thing fire type people
lack is ‘patience’ and this is why a fire person is better at high school level when compared to primary
school students, which in fact might mean unnecessary clashes and conflicts with both students and
colleagues. For these reasons, a PE, art, or music class is usually some of the most suitable subjects for
them to teach, other than the ages groups to discuss.
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Earth Type Face
Earth type face in the 5 element study is usually square. It might be a little
wider than it is height. Some of earth people’s prominent feature is their
distinct jaw lines; full generous mouths, and soft pads on their chins, tip
of nose, cheeks, and upper eyelids.
Earth personalities are grounded, patient, and most of the times
motherly/fatherly, making them perfect candidates for almost every age
group as they would make their students feel safer when they are around.

Part 3: Nervous System and Some Facial Traits To Use When Assigning A Teacher to A
Proper Age Group
In order to better understand the scientific background of how a Mian Xiang expert analyzes an
individual’s face, we need to briefly study the nervous system under two subtitles: 1) the somatic
nervous system, 2) the autonomic nervous system.
Being part of the nervous system, the somatic nervous system voluntarily responds to external stimuli
and that the autonomic nervous system is the part of the nervous system that involuntarily regulates
internal body functions.
The autonomic nervous system can be further subdivided into two divisions: the sympathetic nervous
system and the parasympathetic nervous system.

Even though both of these systems control the same group of body functions, they have opposite effects
on the functions that they regulate in the body:



The sympathetic nervous system prepares the body for intense physical activities and is
often referred to as ‘the fight-or-flight response’.
The parasympathetic nervous system has almost the exact opposite effect and relaxes
the body and inhibits or slows many high energy functions. The effects of the
parasympathetic nervous system can be summarized by the phrase 'rest and digest'.

Studies suggest that our brain requires about 20 percent of our body’s total oxygen. Research carried
out at the Human Cognitive Neuroscience unit at the University of Northumbria, shows that mental
performance can be greatly improved by inhaling pure oxygen.
According to Dr. Mark Moss, ‘breathing in pure oxygen for a few minutes increases the blood’s oxygen
saturation from about 98-99 per cent (in normal air) to 100 per cent, allowing us to make energy more
efficiently, and perform some tasks better.’
Scientists found that breathing supplemental oxygen significantly improved cognitive performance of
healthy adults, and this information has been used by the Mian Xiang experts for over three thousand
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years as they claim ‘the smaller and narrower the nostrils, the narrower and pointed the nose bridge and
the nose tip, the less oxygen the individual inhales, affecting the sympathetic nervous system and the
parasympathetic nervous system’.
Therefore, as teaching requires a lot of patience and understanding, an individual with a larger nose
would be more patient most of the times as they would have enough oxygen to make their nervous
system to relax (normal width is defined by using TCM measurement methods; however, the picture
below would give you an accurate measurement of nose).

Part 4: Face Perception, Human Brain and Other Indicators
Pschologist Igor Brunswick’s researches suggest that perception plays a significant role in our
communication as we meet other people.
His studies claim that our subconscious minds – for the basic security needs – look for 3 main indicators
on a face so that we can trust the person or not:
1. position of the eyes,
2. length and position of the nose,
3. and height of the mouth line,

According to Brunswick’s researches our subconscious mind reads each and every individual we
encounter- because of the human brain part called FFA (Fusiform Face Area) specialized for facial
recognition.
This research findings confirms the thousand years claim that every individual is a face reader by default
as they have a specialized brain area to recognize human faces. And another recent research says an
individual remembers around 5000 faces in a lifetime.
While reading faces around, according to Brunswick, there are two major indicators our brain looks for:
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Positive Facial Features:


high forehead;



large distance between the eyes;



position and length of the nose;



position of the mouth line

These features on a face is perceived as joyful and healthy person, which is evaluated as positive by our
subconscious mind, says Brunswick.

Negative Facial Features:
The sadness and weakness indicators, which are accepted as possible risk of negative personality traits
in terms of behavior choises as suggested by Bronswick’s research is as follows:
•

low forehead;

•

shorter distance between the eyes;

•

too long nose;

•

low mouth line;

CONCLUSION
Some prestigious companies in the human resources industry have long been using facial analysis
technology to help evaluate video interviews with job candidates. These Artificial Intelligence (AI) tools
scan facial expressions and movements, word choice, and vocal tone to generate data that help recruiters
make hiring decisions more precisely. Companies using the technology state that the tools are quite
helpful to reduce the hiring costs and improve efficiencies by speeding the screening and recruiting of
new hires.
With all the up-to-date scientific findings obtained in the field of face recognition and facial analysis
methods, empowered by Artificial Intelligence, Deep Learning and Machine Learning developments,
we can certainly start considering the practicality and possible contributions of this ancient facial
analysis of Mian Xiang in order to design a much better, more reliable and to the point tools when
assigning individuals to teach certain age groups.
Along with the diagnostic tools used in Traditional Chinese Medicine for over 3,000 years, the modern
findings on biology, neuroscience, face recognition, and cognitive functions, Mian Xiang facial analysis
methods can well prove the art as an effective tool, as it identifies individuals’ true nature, helping us
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first to recognize their inborn gifts and challenges, then other personality traits which are crucial in
educational sphere as they are the ones who hold the responsibility of preparing our children for future.
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School-students'
STEM
Outdoor-learning
experiment exploring social environmental issues in
the case of Estonia
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Abstract
Prior findings reveal students' low motivation/interest to study science by traditional (teachercentered) paradigm. However, contemporary societies need to prepare children for their key
competencies – to independently solve different problems of today and the future. STEM-learning
(as a student-centered approach) with an emphasis on multidisciplinary integration (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) and collaborative methods, can meet these shortfalls – to
motivate and engage the learners by knowledge-in-use perspective. Although STEM-related
research has found positive effects on students' development, several accompanying aspects need to
be examined: variability of type and content of multilevel learning-tasks heightening demand on
learners' executive attention – to orchestrate activities while memorizing new information;
technological and SDL skills – to flexibly employ subsequent methods (due to complex learning's
dynamic nature), also individual differences in all those aspects. To fill this gap between the
aforementioned challenges and to examine students' STEM-experience during their group-learning
scenario, we conducted an explorative case-study of scientific Outdoor-learning with 8th-9th
graders to practice students' formation of an evidence-based opinion and to make them start thinking
in scientific terms about a given real-life problem (e.g., “Environment and a new road in the
Estonian capital Tallinn”). Incorporating technical devices: mobile-learning tools, tablets, datasensors, and smartphones, the learning design aimed to facilitate the participants' exploration in
authentic outdoor-settings (gathering data according to their self-created hypotheses to be analyzed
and deducing their conceptual conclusions). We used semi-structured questionnaires about
participants’ opinions and experiences with their learning. Although the results showed very positive
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attitudes towards this kind of learning design that indeed sophisticated students´ conceptual
knowledge, we provide an overview of the problems the learners encountered performing the
Outdoor-learning activities. We also give an insight into the SDL-general cognitive load aspects that
might appear in different STEM-learning situations. We believe this study is important because it
opens up the bottlenecks of modern educational strategies that emphasize the need for
interdisciplinary science/subjects integration and implementation of the SDL approach while
encompassing a risk of cognitive overload. Thus, our work highlights important psychological
aspects little discussed so far: relations between mentally demanding progress required during the
SDL-specific cycles and school student's cognitive skills for that, and links between complex
STEM-learning design and the question of scaffolding the learners (i.e., as said by the Social
Cognitive Theory: from reciprocal external to one's internal progression). Thereby, our work can
also contribute to the SDL educational literature.
Keywords: STEM; Self-Directed Learning; Cognitive Executive Attention; Scientific Outdoorlearning; Children's Mental Overload; Scaffolding; Social Cognitive Theory.
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Çizgi Filmlerde Çocuk Katılımı

Tuğçe AKYOL1
Fatma YAYLA2

Öz
Demokrasinin en önemli bileşenlerinden biri olan katılım, yasal bir çerçeve ile belirtildiği gibi
çocukların en temel haklarından biridir. Çocuk katılımını gerçekleştirmenin amacı çocukların
kendilerini ilgilendiren ve onları etkileyen her türlü kararda söz sahibi olabilmelerini sağlamaktır.
Çocukların sahip oldukları katılım hakkını bilmeleri ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri,
gelecekteki demokratik bireylerin yetişmesi açısından önemlidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 12. maddesine göre, çocuklar kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade etme hakkına sahiptir ve bu madde çocuğun doğrudan katılım sürecini
gerektirmektedir. Daha sonraki öğretim kademeleri için kritik olan, akademik ve yaşam becerilerinin
kazanıldığı temel eğitim kademesinde çocukların katılım haklarının desteklenmesi gereklidir. Son
yıllarda çocukların farklı ortamlarda karar alma mekanizmalarında nasıl yer alacakları üzerinde
tartışıldığı ve bunun üzerine farklı içerikte çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Çocuk
katılımının uygulamaya geçirilmesinde okul ve aile ortamı önemli olmakla birlikte medya
araçlarının kullanımı da bu süreci doğrudan etkilemektedir. Bu medya araçlarından biri olan çizgi
filmler, çocuklar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Çizgi filmlerde yer alan karakterler çocuklar
için çoğu zaman birer rol modeli olmaktadır. Çizgi filmlerde geçen olaylar ve düşünce biçimleri
çocukların kişilik, sosyal-duygusal gelişimlerini etkilemektedir. Ayrıca çizgi filmler bilgilendirici
ve eğlendirici özelliklere de sahiptir. Alanyazında çizgi filmlerin değerler, toplumsal cinsiyet, şiddet,
arkadaşlık, karakter özellikleri gibi farklı unsurlar açısından incelendiği fakat çizgi filmlerde çocuk
katılımına neden yer verilmesi gerektiği üzerine bir çalışmanın henüz gerçekleştirilmediği
görülmektedir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada alanyazındaki farklı kaynaklardan
yararlanılarak, çizgi filmlerde çocuk katılımına neden yer verilmesi gerektiğinin ve çizgi filmlerdeki
mesajların çocuk katılımı açısından öneminin açıklanması amaçlanmıştır. Bu derleme çalışmasında,
çocuk katılımı ve çizgi filmler arasındaki önemli ilişki ilgili alanyazın ile birlikte incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çizgi film, katılım, Çocuk katılımı.
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Abstract
Participation, one of the most important components of democracy, is one of the most fundamental
rights of children, as indicated by a legal framework. The purpose of child participation is to ensure
that children can have a say in any decisions that concern and affect them. It is important for children
to know their right to participate and to be able to use it effectively in terms of the upbringing of
future democratic individuals. According to Article 12 of the United Nations Convention on the
Rights of the Child, children have the right to freely express their opinions on all issues concerning
them, and this article requires the child's direct accession process. Children's participation rights
should be supported at the basic level of education, which is critical for later teaching levels, where
academic and life skills are gained. In recent years, it has been seen that children have been discussed
on how to take part in decision-making mechanisms in different environments and studies have been
carried out in different contexts. While the school and family environment are important in
implementing child participation, the use of media tools directly affects this process. Cartoons,
which are one of these media tools, are often preferred by children. The characters in the cartoons
are often role models for children. The events and ways of thinking in cartoons affect the personality,
social-emotional development of children. In addition, cartoons have informative and entertaining
features. It is seen that cartoons are examined in terms of different elements such as values, gender,
violence, friendship, character characteristics, but a study on why child participation should be
included in cartoons has not yet been carried out. In this study, it is aimed to explain why child
participation should be included in cartoons and the importance of messages in cartoons in terms of
child participation. In this review study, the important relationship between child participation and
cartoons was examined together with the relevant field.
Keywords: Cartoon, participation, child participation.

1. GİRİŞ
Demokrasinin en önemli bileşenlerinden biri olan katılım, yasal bir çerçeve ile belirtildiği gibi
çocukların en temel haklarından biridir. Çocuk katılımını gerçekleştirmenin amacı çocukların
kendilerini ilgilendiren ve onları etkileyen her türlü kararda söz sahibi olabilmelerini sağlamaktır.
Çocukların sahip oldukları katılım hakkını bilmeleri ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, gelecekteki
demokratik bireylerin yetişmesi açısından önemlidir. Çocukların yaşlarının gözetilmeksizin gerek okul
öncesi eğitimlerinde gerekse daha sonraki öğretim kademeleri için kritik olan, akademik ve yaşam
becerilerinin kazanıldığı temel eğitim kademesinde çocukların katılım haklarının desteklenmesi
gereklidir.
Katılım, toplum yararının bir parçası olarak, kişilerin karar alma süreçlerinde ve etkinliklerinde aktif
olarak yer alması, bu süreçlerde, karar mercileri, uygulama ve değerlendirme süreçlerine etkin olarak
karışması olarak kabul edilmektedir (Talay, Aslan ve Belkayalı, 2010). Katılım hakkı, çocukların
kendilerini ilgilendiren konularda karar alma sürecine dâhil olan konumunda ya da çocukların
kendilerini ilgilendiren konularda karar veren şeklinde ifade edilmektedir (Alderson, 2008). Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesine göre, çocuklar kendilerini ilgilendiren her
konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir ve bu madde çocuğun doğrudan katılım
sürecini gerektirmektedir (UNICEF, 2004). Bu maddeyle birlikte çocukların hakların öznesi olan bir
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birey olduklarının kabul edilmesi ve çocukların seslerinin duyulmasını engelleyen geleneksel tutumların
değiştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Akyüz, 2013).
Çocuk katılımı, evde çocuk-ebeveyn ilişkisinden başlayan, ailenin, okulun, yakın çevrenin, ülke ve hatta
dünyanın geleceğini düşünürken hesaba katmamız gereken bir demokrasi kuralı olmalıdır (Atasü
Topçuoğlu, 2019). Katılım hakkının doğru bir şekilde uygulanması öğretmenlerin ve ebeveynlerin
çocukluk ve çocuk katılımı anlayışlarıyla ilgili olduğu gibi medya araçlarının kullanımı da bu süreci
etkilemektedir. Günümüzde kitle iletişim araçları arasında en önemli medya araçlarından biri
televizyondur. Televizyon, her yaşa hitap etme, kolay ve herkes tarafından ulaşılabilir olma ve pek çok
farklı içeriğe sahip olma açısından en etkili medya aracı olarak görülmektedir. Televizyonun en önemli
ve en çok etkilenen hedef kitlesi çocuklardır. Çocuklara yönelik hazırlanan programlarda ise dikkat
çeken çizgi filmlerdir. Çizgi filmlerin görsel ve işitsel duyulara hitap etmesi çocukları kolaylıkla
etkilemektedir (Gümüş, Adam, 2020).
Çizgi filmler çocukların düşünmesine, öğrenmesine, hayal güçlerinin gelişmesine ve kendilerini
tanıyabilmelerine olumlu katkılar sağlayabilmektedir (Berber, Anılan, Odabaş ve Alkan, 2019). Çizgi
filmin hayal mi gerçek mi olduğunu kavramada zorluk çeken çocuk için severek izlediği çizgi filmdeki
karakterler birer model rolünde olmaktadır. Çizgi filmin eğlendirici özelliğinin yanında bilgilendirici,
öğretici ve kişiliği geliştirici özelliklerinin bulunduğu da dikkate alınmalıdır.(Yağlı, 2013).
Duman, Deniz ve Kuşen (2020), okulöncesi çocukların çizgi film ve masallara yönelik tercihlerini
belirlemeye yönelik yapmış oldukları çalışmalarını 3- 6 yaş arasından 202 çocukla yürütmüşlerdir.
Araştırmanı sonucunda, çocukların çizgi filmleri masallardan daha çok sevdikleri belirlenmiştir. Ayrıca
araştırmalarında çocukların masal olarak çizgi film isimleri vermesi önemli bulgu olarak kaydedilmiştir.
Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkileri günümüzde de giderek artan bir şekilde araştırılmaktadır
(Adak Özdemir ve Ramazan, 2012). Çizgi filmlerin çocuğun davranışlarına, bilişsel ve duyuşsal
düzeylerine uygun olması ve çizgi film kahramanıyla kendilerini özdeşleştirmeleri nedenleriyle
çocuklar çizgi filmleri izlemeyi tercih etmektedir. Çocukların hem gerçek hayatta hem de çizgi filmlerde
kendileriyle ortak özelliklere sahip karakterleri model olarak belirledikleri ve benimsedikleri
görülmektedir (Oruç, Tecim, Özyürek, 2011). Bu özelliği nedeniyle iyi değerlendirilemeyen çizgi
filmler çocuklar üzerinde olumsuz davranışlara neden olmaktadırlar (Gümüş, Adam, 2020).
Çizgi filmler, gerçek ve gerçek olmayanı ayıramayan çocukların kişilik gelişimlerinde, benlik
oluşumunda büyük etkiye sahip olduğu varsayılmaktadır. Günün üç dört saatini televizyon karşısında
geçiren çocuklar için çizgi filmlerde geçen olaylar sosyal-duygusal gelişimlerini, kalıp yargılarını ve
düşünce biçimlerini etkisi altına almaktadır (Oruç, Tecim ve Özyürek, 2011). Bu yüzden çocuklar
tarafından kolaylıkla ulaşılabilen ve verdikleri mesajlar yoluyla çocuklar üzerinde önemli etkileri olan
çizgi filmlerin, çocuk katılımı açısından değerlendirilmesi önemlidir. Alanyazında çizgi filmlerin
değerler, toplumsal cinsiyet, şiddet, arkadaşlık, karakter özellikleri gibi farklı unsurlar açısından
incelendiği fakat çizgi filmlerde çocuk katılımına neden yer verilmesi gerektiği üzerine bir çalışmanın
henüz gerçekleştirilmediği görülmektedir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada alanyazındaki farklı
kaynaklardan yararlanılarak, çizgi filmlerde çocuk katılımına neden yer verilmesi gerektiğinin ve çizgi
filmlerdeki mesajların çocuk katılımı açısından öneminin açıklanması amaçlanmıştır. Bu çalışma çocuk
katılımı ve çizgi filmler arasındaki önemli ilişki ilgili alanyazın ile birlikte incelemeyi amaçlayıp, bir
derleme çalışması olarak yürütülmüştür.
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2. ÇİZGİ FİLM
Çizgi film en genel tanımıyla, “Bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini belirtecek biçimde
art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi.” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2020). Bir başka
deyişle çizgi film, bütün cansız olan karikatür, çizim, resim, kukla ve üç boyutlu nesneleri canlılarmış,
hareket ediyormuş gibi göstererek grafik ve plastik sanatlara uygulanması olarak ifade edilmektedir
(Hacıbektaşoğlu, 2014). Sinema sanatının bir kolu olarak düşünülen ve tek tek resimlerin hareket
duygusunu yaratacak şekilde filme aktarılması ile oluşturulan çizgi filmlerin tarihi oldukça eskiye
dayanmakta, 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O dönemde çizgi filmin ilk örneklerini Thaumatrope,
Zoetrope ve Praxinascope tarzı oyuncaklar resimleri hareket ediyormuş gibi gösterilerek yansıtmaktadır.
Gerçek anlamda ilk çizgi filmler ise 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve kısa süre içinde büyük bir
gelişim sergilemiştir (Pazarbaşı, 2018). Çizgi filmler, yaşamın tüm alanlarında son derece renkli ve
eğlenceli bir seyir sunmalarının yanı sıra hayal gücünde sınır tanımamaları ve yaşamın gerçekçiliğinden
ziyade hayalciliğine yönelmesi nedeniyle toplumun yoğun beğenisini kazanarak etki göstermektedir
(Kalaycı, 2015).
Çizgi filmler fantastik ve eğlenceli içerikleri ve renkli görüntüleri nedeniyle çocuklar tarafından çok
beğenilmekte ve ilgiyle izlenmektedir (Temel ve diğ., 2014). Yapılan araştırmalar çizgi filmlerin
çocukların seyrettikleri yayınlar arasında ilk sırada yer aldığını ortaya koymaktadır (Erdoğan, 2010;
Temel ve diğ., 2014). Çizgi filmler, hayal gücünü desteklemek amacıyla rengi ve sesi kullanarak
gönderilmek istenen iletinin daha sevimli hale gelmesini, daha etkin bir öğrenme olmasını sağlamaktadır
(Güneş, 2010). Böylece çizgi filmler çocukları eğlendirirken etkisine altına almaktadır. Çocuklar çizgi
filmdeki olayları içselleştirerek çizgi filmlerdeki olay ve karakterle bir bütün olmaktadır (Özen, 2015).
Çizgi filmler üzerine yapılan çalışmalar çocukların kendilerini sevdikleri çizgi film karakterleriyle
özdeşleştirdiklerini, zihinlerini çizgi filmde sunulanlarla şekillendirdiklerini ortaya koymaktadır
(Eskandari 2007; Kılcı 2009). Çizgi filmin eğlendirici yanının yanında eğitici özelliğinin olduğu da
kabul edilmektedir. Hareket ve davranışların kazandırılmasında oldukça etkili olan çizgi film kültür
aktarımının yapılmasında da büyük rol oynamaktadır. Yazılı olarak vermekte zorlanılan kültürel
değerler yerli çizgi filmler aracılığıyla çocuklara kolayca aktarılmaktadır (Yağlı, 2013). Çocuklar
seçtikleri çizgi film kahramanlarının davranış ve hareketlerini günlük yaşamlarında, oyunlarında
kullanmaya başlamaktadır. Çizgi film karakterinin tüm özelliklerini olduğu gibi alabilmektedir (Kalem,
2019). Çizgi filmlerin hangi türde olursa olsun çocuk ve gelişimi üzerinde olumlu ya da olumsuz bir
etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla televizyon ve internet gibi iletişim araçları kadar çocukların
yaşamında yeri olan çizgi filmlerin gelişimsel etkileri, çocukların gerçeklik algılarını nasıl etkilediği
konusunda farklı yaş gruplarında çocuklarla araştırmalar yapılması önem kazanmaktadır (Parlakyıldız,
2019). Çizgi filmlerin toplumsal eğitim bakımından incelendiğinde de birçok faydasının olduğu
görülmektedir. Bireylere birçok konu, bilgi, olay ve değerler eğitimi çizgi filmler aracılığıyla aktarılır.
Çizgi filmlerin eğitim dönemindeki bir amacı, çocukların kişiliklerinde görülen davranışları belirli
yönde kontrol edebilmek ve şekillendirmektir. Televizyon aracılığıyla yayımlanan çizgi filmlerin,
çocukların eğitim sürecindeki okuma ve kavrama düzeylerine katkı sağladığı, ustaca yapılmış
illüstrasyonların kültürlerin kavranarak gelecek nesillere aktarımına katkı sağladığı savunulmaktadır
(Karakuş, 2016). Çizgi filmlerin anlatı üstünlüğü eğlenceden, propagandaya ve eğitime kadar birçok
farklı alanda eser üretmesini sağlamış ve çocuklar üzerinde etkileri göstermiştir (Kaba, 2014).
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3. ÇOCUK KATILIMI
Katılım, kamu yararının bir parçası olarak, bireylerin karar alma süreçlerinde ve etkinliklerde yer alması,
bu süreçlerde etkili olması, karar mekanizmalarına, uygulama ve değerlendirme süreçlerine etkin
müdahalelerde bulunmasıdır. Katılım çocukların kendileri üzerinde etkili olabilecek kararlar ve
eylemlerde yer alma gücünün ve kapasitelerinin geliştirilmesidir (UNICEF, 2009). Demokratik
toplumlarda çocuklar toplumun paydaşıdır; bu nedenle çocuklara, kendini ilgilendiren konularda
görüşlerini ifade etme, yayma, görüşünün dikkate alınmasını ve geri bildirimde bulunulmasını talep
etme hakkı tanınmalıdır (Erdoğan, 2010). Çocuğun katılım hakkının sağlanabilmesi, çocuğun yaşına
uygun bilgi sahibi olmasına, yaratıcı düşünceleri olan çocukların girişimleri için olanak yaratılmasına
ve çocuğun yaşı, koşulları, kökeni, yetenekleri ve diğer faktörler düşünülmeksizin eşit muamele
görmesine bağlıdır (Şahin ve Polat, 2012).
Katılım, ailede sevgi ve birey olarak değer görme ile başlar. Çocuklar gelişip ilişki kurdukları bireylerin
sayısı arttıkça ailenin ötesinde çeşitli toplumsal kurumlar ile etkileşim içine girmeye başlarlar. Çocuklar
komşu ve akrabalarla, yaşadıkları mahalledeki kreşle, anaokuluyla, toplum merkezi, sanat ve kültür
grupları gibi çeşitli kuruluş ve gruplarla ilişki kurarlar (Atasü Topçuoğlu, 2019). Çocuğun katılım hakkı
ailede; alternatif bakım sistemlerinde; idari işlemlerde; adli ve cezai adli işlemlerde; tıbbi bakımda;
eğitimde ve okulda; oyun, dinlenme, spor ve kültürel etkinliklerde; işyerinde; şiddet durumlarında;
önleme stratejilerinin geliştirilmesinde; göçmenlik ve sığınma işlemlerinde; acil durumlarda ve tüm
ulusal ve uluslararası ortamlarda dikkate alınmalıdır (Şahin ve Polat, 2012).
Son yıllarda çocukların kamusal alana katılımlarını sağlamak için çok etkileyici çalışmalar yapılmakta
ve çocukların bütün bu ortamlara ve durumlara katılımlarına fırsat sağlamak için eşit yatırım yapılması
gerektiği vurgulanmaktadır (Şallı İdare, 2018). Madde 13 çocuğun düşüncesini özgür bir şekilde ülke
sınırlarına bağlı olmaksızın açıklama hakkına sahip olduğunu; düşüncesini yazılı, sözlü, basılı veya
sanatsal biçimde ya da çocuğun seçeceği başka bir araçla açıklayabileceğini, yine bu yollarla bilgi
edinebileceğini içermektedir (UNICEF, 2004). Ayrıca Sözleşme’nin 17. Maddesi çocuğun medyaya
katılım hakkıyla ilgili olan bir maddedir. Bu maddeye göre: “Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının
önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki esenliği ile bedensel ve zihinsel
sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini
sağlarlar” (ÇHS, 2004).
Yetişkinler tarafından çocuklar, henüz gelişimini tamamlamamış ya da temel kavrama, iletişim kurma
ve seçim yapma kapasitesi açısından henüz olgunlaşmamış bireyler olarak algılanmaktadır. Bu algı,
çocukların katılım hakkını kullanılmasında bir takım engelleri beraberinde getirmektedir (Erbay, 2013).
Aslında çocuklar hayata her zaman bir şekilde katılırlar, kimi zaman gönüllü olarak ve kendi fikirlerini
ifade ederek, kimi zaman gönülsüz olarak ya da zorla ya da susarak, saklanarak katılırlar. Katılım, taraf
olma, paydaş olma, seyirci olma, aktif eyleyici olma, fikir verme, pazarlık etme, taviz verme gibi farklı
çeşitlerde olabilmektedir. Katılımın her şekli olumlu da olmayabilir (Atasü Topçuoğlu, 2019).
Çocukların topluma ve kararlara katılımlarının nasıl destekleneceği konusu son yıllarda büyük ilgi
görmektedir. Çocukların katılımını desteklemek çeşitli nedenlerle önemli görülebilir (Buğday ve
Küçükoğlu, 2017). Landsdown (2005)’a göre, çocukların yeteneklerinin en üst seviyelere çıkabilmesi
ve katılım potansiyellerinin güçlenmesi için aile içerisinde, okulda, hastanelerde, mahkemelerde, yerel
topluluklarda, yerel ve milli siyasal toplantılarda, kendi hayatları hakkında karar alma sürecinde
sorumluluk kazanabilecekleri çevreler hazırlanmalıdır (Zorbay Varol, 2019).
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4. ÇİZGİ FİLMLERDE İŞLENEN KONULAR
Çocuklarla yapılan araştırmalar incelendiğinde bunların başında çizgi filmler gelmektedir ve çizgi
filmler içinde bulundurduğu görsel şölen ve eğlence unsurları ile çocukların dikkatlerini çekmektedir.
Özellikle çocukların kendilerini çizgi film programındaki olumlu ve olumsuz karakterlerin yerine
koymaları buna bir örnektir. Bu durum çocuklarda davranış değişikliklerine yol açabilmektedir
(Erdoğan, 2010). Alan yazın incelendiğinde çizgi filmlerin şiddet, kültürel aktarımı, toplumsal cinsiyet,
arkadaşlık gibi farklı unsurlar açısından ele alınmıştır.
Kara (2019) çizgi filmlerin ilköğretim öğrencilerinin karakter gelişimi üzerine etkilerini araştırmıştır.
Çalışmasında, çizgi filmlerden öğrencilerin duygusal olarak etkilendiği ve bilgi öğrenimi
gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu tespitten hareketle çocukların yaşları itibarıyla ve dönem
şartlarından kaynaklı olarak bazı sosyal, eğlence ve düşsel ihtiyaçlarını çizgi filmlerden karşıladığı
sonucuna ulaşılmaktadır. Katfar (2019) araştırmasında çizgi filmlerdeki baskın kişilik özelliklerinin
çocuklar üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmasını ilkokul 3. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam
30 öğrenciyle yürütmüştür. Çalışmanın sonucunda çizgi filmin çocukların sosyal ilişkilerine,
karakterlerine yönelik tutumlarına ve çizgi filme yönelik algıları belirlenmiştir. Çocukların ilgili çizgi
filmde kendileriyle en çok özdeşleştirdiği karakter, lider karakteri olduğu, baskın karakterin şiddet
içerikli davranışlarda etkilendiği, dil edinimine olumlu etkisinin olmasının yanında olumsuz olarak argo
içerik ifade kullanımına yol açtığı belirlenmiştir. Kaşka (2020) çizgi filmlerde sosyal öğrenme kuramı
üzerinden arkadaşlık iletilerini incelemek amacıyla yaptığı çalışmasında verilen mesajların çoğunlukla
olumlu yönde iletiler olduğu, bunun yanında olumsuz iletilere de rastlandığına ulaşmıştır. Deniz (2019)
yerli yapım çizgi filmlerde toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği başlıklı çalışmasında, anne, baba ve çocuk
karakterlerinin yer aldığı ulusal tematik çocuk kanallarda yayınlanan çizgi filmleri toplumsal cinsiyet
eşitliği açısından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada Biz İkimiz, Canım Kardeşim, Kral Şakir ve
Neşeli Dünyam çizgi filmlerine ait toplam 83 bölüm içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Sonuç
olarak yerli yapım çizgi filmlerde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yeniden üretildiği ortaya
koyulmuştur. Bu durum çizgi film izleyicisi çocukların cinsiyete dair kalıp yargıları çizgi filmler
aracılığıyla pekiştirmeleri ve ataerkil yapıya dâhil olmaları üzerinden yorumlanmıştır. Çoşkunçay
(2019), İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları üzerine çizgi filmlerin etkisinin
olup olmadığını belirlemeyi amaçlayan çalışmasında öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının
öğrencilerin farklı değişkenler üzerinde farkı olup olmadığını incelemiştir. Araştırmanın sonucuna göre
katılımcıların ders çalışma alışkanlıkları; cinsiyete, çizgi film izleyip izlememe durumlarına ve günde
kaç saat çizgi film izlediklerine göre farklılık göstermektedir ve çizgi film izleyen öğrencilerin
izlemeyen öğrencilere oranla ders çalışma alışkanlıkları ölçeğinden daha fazla puan aldığına
ulaşılmıştır. Yeniçeri (2020), araştırmasında çizgi filmlerde yer alan bilgi aktarımını tespit etmek için
İstanbul Muhafızları çizgi filmi araştırma konusu olarak seçilmiş çizgi filmin öğreticilik yanının tespiti
ortaya konulmaya amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda çizgi filmin, öğreticilik faaliyeti çocukların
isteklerini yerinde karşılamış ve öğreticiliğin çizgi filmlerde de etkili bir şekilde yapılabileceğini
göstermiştir. Ayrıca incelenen çizgi filmin çocukların eğlenerek kendi kültürünü ve tarihini tanıma
fırsatı verdiğini sonucuna ulaşılmıştır. Bülbün Aktı (2014) çalışmasında TRT çocuk kanalında okul
öncesi yaş grubuna yönelik çizgi dizileri çocuk hakları açısından incelemiştir. Araştırmanın sonucunda
incelenen çizgi filmlerde katılım hakkına yer verildiği ancak bütün çizgi filmlerde katılım haklarına
ilişkin maddelerin tamamına yer verilmediğine çocuk katılım hakkının çizgi filmlerde en az yer verilen
ikinci haklar olduğuna ulaşılmıştır.
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5. ÇİZGİ FİLM VE ÇOCUK KATILIMI
Katılım hakkı “bir kişinin ve kişinin yaşadığı topluluğun yaşantısını etkileyen kararların kişi tarafından
süreç içinde paylaşılması” olarak tanımlanmaktadır (Şahin ve Polat, 2012). Kendi görüşlerini oluşturma
yeteneğine sahip çocuğa, kendisini ilgilendiren, etkileyen her türlü duruma karşı özgürce ifade ve
çocuğun görüşlerine yaşına ve olgunluğuna uygun olarak gereken önem ve özenin gösterilmesi
beklenmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun gündelik konulara ve yaşamsal kararlara katılımını
sınırlayan veya bütünüyle engelleyen anlayışlar üzerinde durulmaktadır. Herhangi bir ayrım
gözetilmeksizin bütün çocukların görüşlerini oluşturma ve dile getirme yetisine sahip olduğu ve
çocuğun dahil olduğu tüm ortam ve süreçlerde bu hakkının korunması ve güvenceye alınmasının
gerekliliği vurgulanmaktadır (ÇHS, 2009). Bu hakların etkili bir şekilde gerçekleşmesi ise küçük
yaşlardan itibaren çocukların katılım haklarının yaşatılması ile mümkündür (Erbay, 2013). Çocukların
farklı ortamlarda topluma ve kararlara katılım haklarının nasıl sağlanacağı konusu son yıllarda büyük
ilgi görmektedir. Katılım hakkının doğru bir şekilde uygulanması öğretmenlerin çocukluk ve çocuk
katılımı anlayışlarıyla ilgili olduğu gibi medya araçlarının kullanımı da bu süreci etkilemektedir.
Çizgi filmlerin eğlendiriciliği ve dikkat çekiciliği çocuklar tarafından sevilmesinde etkili olmuştur.
Özellikle çocuklar, çizgi filmlerin konusundan, karakterlerinden farkında olmasalar da etkilenmekte ve
rol model olarak almaktadırlar. Çocuklar, izledikleri konuşmaların ve sözlerin büyük kısmını, tutum ve
davranışları taklit ederek öğrenmektedirler. Çizgi filmlerin çocuklar üzerinde bıraktığı kalıcı etkiler
ortaya araştırılmalar tarafından ortaya koyulmuştur. Çizgi filmlerde çocuklara katılım haklarını nasıl
kullanabileceğini öğretebilme açısından bu konulara duyarlı bir şekilde hazırlanmalıdır (Buğday ve
Küçükoğlu, 2017).
Demokratik bir gelecek adına çocukların katılım haklarına sahip olmaları ve aktif bir şekilde katılmaları
çok büyük önem taşımaktadır. Bir birey olan çocukların hayatın her yerinde katılımları sağlanmalı ve
fikirlerine değer verilmelidir. Başta ebeveynler ve eğitimciler olmak üzere özellikle günümüzde insanlar
üzerinde büyük etkiye sahip medya araçlarının çocuk katılım haklarını yansıtmaları gereklidir. Bu
nedenle medya araçlarında özellikle çocuklar tarafından en çok tercih edilen çizgi filmlerinde yer alan
karakterler, ortam özellikleri, sosyal ve kültürel ilişkiler ile çocuk katılımına ilişkin verilen mesajların
incelenmesinin gerekli olduğu ve önemli olduğu düşünülmektedir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Eğitim günümüz dünyasında yaş, yer ya da zamana ihtiyaç duymayan bir olgudur. Teknolojinin geldiği
düzey hiç şüphesiz eğitimi de etkilemiştir. Bilmeden ya da bilerek pek çok eğitim unsuru hayatımıza
girmekte ve bizi eğitmektedir (Arslan, 2016). Eğitim artık sadece aile ve okulla sınırlı kalmamış
teknolojik gelişmeler ışığında medya araçları ile de gerçekleşmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte en
etkili medya aracı olan televizyonun kullanımı artmış, televizyonsuz ev kalmamıştır. Çocukların
zamanlarının büyük kısmını televizyon programları ve çizgi filmlerle geçirdiği çalışmalarla ortaya
çıkarılmıştır. Çizgi film programları içinde bulundurduğu görsel şölen ve eğlence unsurları ile
çocukların dikkatlerini çekmektedir. Özellikle çocukların kendilerini çizgi film programındaki olumlu
veya olumsuz karakterlerin yerine koymaları buna bir örnektir. Bu durum çocuklarda davranış
değişikliklerine yol açabilmektedir (Erdoğan, 2010).
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Bu çalışmanın sonucunda alan yazın incelendiğinde çizgi filmlerde çocuk katılımını belirlemeye yönelik
bir çalışmanın henüz gerçekleştirilmediği belirlenmiştir. Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkisi göz
önünde bulundurularak çocuk haklarının temel haklarından biri olan katılım hakkına ilişkin davranış ve
ifadelerin çocuklar üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Çizgi filmler aracılığıyla Türkiye’de katılım
hakkına dair bakış açısının ne olduğu ve çocukların bu hakları kazanma durumunun araştırılması önem
taşımaktadır. Bunun yanında çocukların yaşlarına bakılmaksızın kendilerini ilgilendiren her durumda
görüşlerinin alınması ve fikirlerine değer verilmesine ilişkin mesajın çizgi filmler aracılığıyla
verilebileceği düşünülmektedir.
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Native Kurdish Teenage Learners' Language Shift
from English to Kurdish in Learning the Target
Language; A Case of High School Students with
Samples

Mehmet Veysi BABAYİĞİT1

Abstract
Language shift generally occurs almost within all bilinguals or multi-linguals at the first stages of
language learning. Language shift is never a simple or direct process; hence, it cannot be predicted
easily during a conversation. It is generally considered as language transfer or language replacement
in a period of time; however, it sometimes takes places in foreign language classes for instant replies
as learners do not feel secure to answer in the target language. The aim of this study is to investigate
some language shifts from English to Kurdish in English classes. This study illustrates some samples
taken place at a high school in the south east of Turkey. All of the students in these samples are
bilinguals of Kurdish and Turkish language; in other words, Kurdish is their native language and
Turkish is their second acquired language. They are fluent in both languages. The current study also
seeks the reasons why most of Kurdish native language students prefer Kurdish language for
language shift instead of Turkish. In addition, it is investigated to find out whether they may be any
drawbacks for learning English as a second language due to choosing language shift from English
to Kurdish. The results of the study revealed that many Kurdish native students especially the ones
living in rural places prefer language shift from English to Kurdish since they feel more secured,
relax and intellectual. Also, it is found that being stuck to language shift impedes students’ language
learning skills as they are not open to new structures and vocabulary. It may be more sensible to get
awareness towards learning multiple language for high school students.
Keywords: Language Shift, Kurdish, English, Bilingualism
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INTRODUCTION
People are social beings and they always require communication which takes place via language
(Babayigit, 2020). As people use multiple languages, they sometimes come up with various indications
from different languages which can be regarded as Language shift. It generally occurs almost within all
bilinguals or multi-linguals at the first stages of language learning that is why it can be claimed that it is
rather ordinary that language shift includes bilingualism and there is a shift towards bilingualism to
monolingualism or vice versa (Bhatia & Ritchie, 2014).
Besides, language shift is never a simple or direct process; hence, it cannot be predicted easily during a
conversation. It is very common to have language shift in multicultural or multilingual communities. In
many bilingual and multilingual communities, language practices or communicative skills can be
regarded as code-specific products of two or more than two languages; hence, cases of many functional
differentiation codes may occur in creole settings or many other situations of language contact (Garrett,
2004 & Thomason, 2001). This paper seeks native Kurdish teenage learners' language shift from English
to Kurdish in learning the target language. In other words, the students’ ages are from 14 to 17, all study
in a high school and are bilingual of Kurdish and Turkish languages. They learn English as a foreign
language at school and these samples occur during those classes.

Language Shift versus Code-Switching
There are various and similar definitions of language shift. To start with, Ravindranath (2009) claims
that Language shift is the process by which a speech community in a contact situation (i.e. consisting of
bilingual speakers) gradually stops using one of its two languages in favor of the other. In terms of
pedagogic register, language shift may have the process to scaffold the teaching/learning activity, to
enact teacher/learner relations, or to present the sources of meanings. Also, Language shift is regarded
as a process in which children acquire or use some codes in order to engage in some specific practices
(Garret, 2005).
Code-switching which is a quite normal and widespread form of bilingual interaction has been employed
within language shift in many bilingual or multilingual classes. Code-switching can be defined as the
process of shifting from one linguistic code (a language or dialect) to another, depending on the social
context or conversational setting. In classroom, adopting the codes is rather affluent since Cummins and
Swain (1986) state that students may show progress in the target language when code-switching is used
in the classroom. Language shift within code-switching can occur in many types such as Equivalence,
Floor-holding, Metalanguage, Reiteration, Group membership, Conflict control etc. (Elridge, 1996).

What are the reasons for code-switching of the language shift?
There are many facts, situations or reasons adopted by teachers, students or societies to use codeswitching of language shift while speaking more than two languages in many multilingual cultures.
These are the followings;
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The common factors of language shift are mostly regarded to be social.
Because students are not aware of the distinction between acquisition and learning.







Students feel more secured, relaxed and intellectual when they shift from English to Kurdish.
Learners can express their emotions in a certain language more clearly.
Learners sometimes may feel discomfort while defining something in another language. Willis
(1981) claims that “'If the students start speaking in their own language without your permission
. . . it generally means that something is wrong with the lesson.” That’s why it may be concluded
that students are unwilling in some perspective and wish to use their native languages.
Learners may be unconscious while conducting the shift.

FINDINGS
The following classroom real samples illustrate some basic shifts during English classes at a high school
in a province of the south east of Turkey, and these shifts are all from English to Kurdish. The interactive
samples below indicate the classroom interactions between teacher and student.

Sample 1:
T : Good morning.
S: Rojbaş mamoste, Çawa yî?
T: English, please.
S: Kurdish, welleh Englîsh tune ye.
T: Let’s try again

Sample 2:
T : Okey, Ahmet. What’s this?
S: This is Xalê Îdrîs…
T: Ne diyorsun, English please.
S: Ben English bilmiyor.
T: Ok, Where are you from?
S: Ez nizanim.

Sample 3:
T : Hi, what is your name?
S: Xoce, bi Îngîlîzî nizanim navê xwe bijim.
T: ok, what---- is---- your---- name? My name is Ali. Li dû min dubare bike
S: My name is Hamza.
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T: Thank you
S: (nodding)

Sample 4:
T : Hi, Ayşe. What is this in English? ( pointing the window)
S: Ew pace ye.
T: English please.
S: Ez nizanim.
T: Ok, this is a window.
S: Temam.

Sample 5:
T : Oh, Ömer. Why are you late?
S: I am sorry, I am late, mamoste.
T: Ok, Why?
S: Bus, …mmm. I miss…. Û ez ranebûm.
T: Excuse me?
S: Ranebûm….. No sleep.

Sample 6:
S1 : Where were you yesterday?
S2: Bisekne, Ez ê bipirsim ( Wait, I will ask), …. Where were you ?

Sample 7:
T : What did you have for breakfast today?
S: I had cheese, olive , tomato…. Û ez bijim…. ( I say)….jam and cucumber.
T: Ok, What did you drink?
S: I drink aw û tea. (water and tea)
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CONCLUSION
In conclusion, the findings revealed that some bilingual learners employ code-switching as a language
shift in learning the target language. When learners adopt language shift strategies, they feel more
comfortable, secure and relax. Being stuck to language shift may impede students’ language learning
skills as they are not open to new structures and vocabulary. It may be more sensible to get awareness
towards learning multiple languages for high school students.
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Tahsin Yücel’in “Alıntı Ustası” Öyküsü Üzerinde
Bir Okuma
A Reading on Tahsin Yücel's Story “Alinti Ustasi”
Cafer GARİPER1
Yasemin BAYRAKTAR2

Öz
Tahsin Yücel, Golyan Devrimi adıyla anti-ütopya özelliği gösteren öykülerini kitaplaştırır.
2008’de yayımlanan bu öykü koleksiyonunda yazar, Hayristan adlı bir ülkede yaşanan hayatın
çeşitli görünüş şekillerini sergileme yoluna gider. Olay örgüsü, daha çok sosyal hayat ve siyasî
iktidar çevresinde kurgulanan öykülerin her birinde Hayristan’ın sosyal ve siyasi hayatının bir
tarafı anlatılır. Kolaycılığın, basitliğin, ön kabullerin yaygın olduğu Hayristan, Orta Doğu
ülkelerine özgü özellikler taşır. Kitapta değişik sosyal ve siyasal konuları ele alan birbirinden
farklı on dört öykü bulunmaktadır. Bunlardan “Alıntı Ustası”, gazete yazarlığı konusuna
ayrılmıştır. Ülkenin en büyük gazetesinin patronunun fıkralara düşkün bir eczacıyı gazete
yazarlığına özendirmesi, gazetesinde köşe yazarlığı yaptırması, eczacının yazma yeteneği
olmadığı hâlde fıkralardan oluşan gazete yazılarıyla ülkenin öne çıkan gazete yazarına
dönüşmesi alaysı bir dille öyküleştirilir. Bu yolla Hayristan’ın insanlarının sıradanlığı, meslek
formasyonu anlayışının oluşmamışlığı, kişilerin kendilerini kabul ettirmelerinin kolaylığı gibi
birçok özellik dikkatlere sunulur.
Anahtar kelimeler: Tahsin Yücel, Golyan Devrimi, anti-ütopya, “Alıntı ustası”.

Abstract
Tahsin Yücel has compiled his anti-utopian stories under the name Golyan Devrimi. In this
collection of stories published in 2008, the author sets out to exhibit the various aspects of life
in a country called Hayristan. One side of Hayristan's social and political life is told in each of
the stories, which are constructed around the plot, mostly social life and political power.
Hayristan, where simplicity and preconceptions are common, has features specific to Middle
Eastern countries. The book contains fourteen different stories dealing with different social and
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political subjects. Of these, “Alıntı Ustası” is devoted to the subject of journalism. The boss of
the country's largest newspaper who is fond of anecdotes, encourages a pharmacist to be a
newspaper writer, and writing in his newspaper. Although the pharmacist has not the ability to
write he transforms into the country's prominent newspaper writer in the subject anecdotes,
which is narrated in a mocking language. In this way, many features such as the ordinariness of
Hayristan's people, the lack of professional formation understanding, and the ease of people's
self-acceptance are presented to attention.
Keywords: Tahsin Yücel, Golyan Devrimi, anti-utopia, “Alıntı ustası”.

Tahsin Yücel, 2006 yılında Can Yayınları tarafından yayımlanan Gökdelen adlı anti-ütopik romanından
sonra Golyan Devrimi adıyla anti-ütopik hikâyelerini kitaplaştırır. 2008’de yayımlanan bu kitapta yer
alan öykülerinde yazar, Hayristan adlı hayalî bir ülkede yaşanan hayatın işleyişini ve açmazlarını güç
ve iktidar çevresinde kurgulama yoluna gider. Öyküler okunup tamamlandığında Hayristan’ın politik
ve sosyal hayatından etik değerlerine, sıradan insanlarından aydınlarına, basından üniversiteye, günlük
yaşama şekillerinden önemli devlet işlerine kadar birçok yönden manzaranın tamamlandığı görülür.
Kimi yazarlar, bu öykü koleksiyonuna roman kavramı çevresinde yaklaşmayı yeğler. Nitekim Sevim
Akten, “Golyan Devrimi’nde ön kapakta ve üçüncü sayfada öykü türü vurgulanır ancak kitap bittiğinde
anlatı yerlemlerinin bütünlük sergilemesi nedeniyle okur bir roman okuduğunun ayrımına varır” (Akten,
2012: 12 ) dese de Tahsin Yücel’in bu kitabında yer alan birbirinden farklı on dört öykü, aynı ülkenin
farklı hayat sahnelerini dikkatlere sunmaları bakımından birbirini tamamlayıcı şekilde düzenlenmiştir.
Bu tamamlayıcılık sebebiyle Golyan Devrimi, bir roman algılanmaya müsait olmakla birlikte roman
olarak değerlendirilmemelidir. Her öykü, organik bir bütünün parçası olarak alınmalıdır. Her bir öyküyle
anlatıcı, Hayristan Cumhuriyeti’nin bir başka yönünü gözler önüne serme yoluna gider. Nitekim Tahsin
Yücel de kitabın başında yer alan “Zorunlu Bir Açıklama”da ortaya koyduğu öykü koleksiyonunun
edebi tür çerçevesinde romanla öykü arasındaki tekinsizliğini görmüş olacak ki, yerini belirlemek için,
“şimdi bakıyorum da her öykü bir öyküden çok, varsayımsal bir romanın herhangi bir parçası gibi
görünüyor, her öykü ‘Ben yarım ve başarısız öyküyüm’, diyor” (Yücel 2008: 11) ifadesine başvurur.
Golyan Devrimi’nin yayımlanması üzerine Sanat Cephesi dergisinin Ekim 2008 sayısında Filiz Ateş’e
röportaj veren Tahsin Yücel, yazdığı metin koleksiyonunun “olumsuz ütopya” olduğunu ifade eder.
Röportajın başında Golyan adı üzerine söylenenler ilginçtir:
“Golyan, Erich von Holst adındaki bilim adamının üzerinde araştırma yaptığı bir balık türü.
Bu araştırmada, golyan balıklarından birinin beyninin, sürüde birlikteliği sağlayan ön kısmı
çıkarılıyor ve sonra bu balık türdeşlerinin arasına bırakılıyor. Yarım beyinli balığın sürüyü
rahatlıkla bırakıp, başka bir yöne gidebildiği gözleniyor. Ayrıca diğer balıklar da hangi yöne
gittiğini bilmeyen yarım akıllı balığı, sürü halinde takip ediyorlar.” (Yücel, 2008b:
https://haber.sol.org.tr/kultur-sanat-medya/tahsin-yucel-ile-golyan-devrimi-uzerine-haberi6461).
Golyan Devrimi öykü koleksiyonunu ve koleksiyonun içerisindeki “Alıntı ustası” öyküsünü bu
bağlamda golyan balığı metaforu etrafında okumak ve anlamlandırmak gerekir. Sürü psikolojisini alaycı
bir dille eleştiren yazarın iki yüz yetmiş iki sayfadan oluşan Golyan Devrimi’nde “Tarih ve talih”,
“Başkanlar ve kadınlar”, “Büyük ikili”, “Nature ve culture”, “Yeni düzen”, “Düşeş”, “Yükselme
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biçemleri”, “Yüksel ki yerin”, “Dönüştürü”, “Alıntı ustası”, “Baba”, “Kule”, “Golyan devrimi”,
“Dönüş” başlıklı öyküler yer alır. Bu çalışmada adı geçen öykülerden “Alıntı ustası” üzerinde bir okuma
yapılacaktır.
Golyan Devrimi’nde yer alan öykülerin olay örgüsü, belirgin olmayan bir zaman ve mekânda geçer
(Diken, 2010: 40). Bu durum ütopyaların ve anti-ütopyaların genel özelliğidir. Yazar, gerçeklik duygusu
vermek için öykü dizisinin başına “Zorunlu bir açıklama” başlığıyla öykülerin yazılış sürecini gösteren
bir yazı koyar. Postmodern metinlerin kuruluşunda başvurulan tekniklerden biri olan anlatılanların bir
kurgu olduğunu ifadeye yönelik anlam taşıyan bu metin, Thomas More’un Ütopya adlı eserinin başında
yer alan onun “Antwerpli arkadaşı Peter Giles’e yazdığı mektubu ve eserin ilk bölümünü çağrıştırır”
(Diken, 2010: 40).
Dünyada ilk örneklerine Platon’dan itibaren rastlanan, 1516’da Thomas More’un eseri Utopia’nın
yazılmasıyla yaygınlık kazanmaya başlayan ve ideal bir yaşama alanı sunan ütopyaya karşılık, yaşanan,
daha çok da ileride yaşanacak hayatın olumsuzluklarını gösterme ilkesi üzerine kurulan anti-ütopya,
insanların karşılaşabileceği olumsuz dünyanın kurgusudur. Anti-ütopya, insanın/ insanların mutlu, ideal,
mükemmel bir yaşama alanına çıkacağı varsayımının karşısında olumsuzluklarla dolu bir yaşama
alanının ve dünyanın insanları beklemekte olduğunu kurgulamasıyla ütopyanın tam tersidir. Bu
özelliğinden dolayı ütopyanın karşıtı anlamına gelen anti-ütopya, karşı ütopya, distopya, kara ütopya
şeklinde de adlandırılır. Yeryüzü cehennemleri ya da karabasanlar olarak da tanımlanan ve insanın
mutluluk arayışında hayallerinin kanatlandığı ütopyanın karşısında yaşanmak istenmeyecek bir dünya
tasarımı göstermesiyle anti-ütopya, onu dengeler. Anti-ütopyalar, ülkelerin, insanlığın sürüklenmekte
olduğu olumsuz yaşama şekillerini yahut insanlığı bekleyen tehlikeleri öngören kurmaca metinlerdir.
Buna göre “[k]lâsik ütopyalar, mevcut toplum düzenine eleştiri olarak doğar, anti-ütopyalar ise bu
eleştirel yapıda doğan ütopyaların eleştirisi şeklinde varlık kazanır” (Küçükcoşkun 2006: 20).
“Alıntı ustası”, basit bir yapıya sahiptir. Yazarlık mesleğinin ironisi üzerine kurulan “Dönüştürü”
öyküsüyle benzerlik gösteren ve bir bakıma onun devamı olan öyküde, yazarlığı hiç düşünmeyen fıkra
tutkunu bir gencin bu tutkusu sebebiyle eczacılıktan gazete yazarlığına doığru sürüklenişi, ülkenin en
büyük gazetesinin başyazarı oluşu, şöhreti, çeşitli ortamlarda gazete patronu tarafından “dahi” olarak
sunuluşu ve onun yazı yazma, daha doğru söyleyişle yazamama uğraşı konu edinilir.
Çağdaş edebiyat teorilerinin de işin içine karıştırıldığı öykü, vülgarize edilmiş metinlerarasılık
bilgileriyle başlar:
“Şöyle bir düşünecek olursak, yeni yeni dillenmeye başladığımız günlerden ölüm döşeğinde
son sözlerimizi mırıldandığımız dakikalara kadar en azından yüzde doksan oranında alıntılarla
konuştuğumuz söylenebilir. Günlük yaşamda arkadaşlarımızla karşılaştığımız ya da onlardan
ayrıldığımız anlarda dilimizin ucuna gelen sıradan sözcükleri düşünelim, bizden önce
milyonlarca insanın milyarlarca kez kullandığı beylik mi beylik kalıplardır hepsi, biz de soluk
alır gibi düşünmeden, rahat yineleriz bunları, yani, bir anlamda alıntı yaparız. (…) yaşam
deneyimi bir öykünmeler toplamıdır, özgünlükse çok az insanı ilgilendiren uzak ve bulanık
bir düş. Evet, böyle, kendileri hep tersini söyleseler, hatta hep tersine inansalar bile, insanların
sorunu özgün olmak değildir hiçbir zaman, olsa olsa daha düzgün, daha açık, daha akılcı, daha
etkili bir biçimde yinelemek, yani, bir kez daha, alıntılamaktır. Ancak, eski bir alışkanlık
sonucu, kimi bilim ve düşün adamları başkalarının sözlerini tümden kendilerinin olduğunu
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sandıkları sözlerden bir ‘tırnakla’ ayırmaya özen gösterirler. (…) Ama tırnak içine almadıkları
tüm sözler yüzde yüz kendi özgün sözleri midir?” (Yücel, 2008: 178-179).
Fransa’da yapılan alıntıların, “alıntılıyorum” kelimesiyle açıkça belirtilmesine karşılık Hayristan’da
böyle bir bilgilendirmeye başvurulmadığı, kişilerin alıntıları alt alta sıraladığı, kimi zaman alıntı
olduğunu gizleyerek kendisininmiş gibi gösterme yoluna gittiği ifade edilir. Anlatıcı, Hayristan’da
yapılan alıntıların Fransa’nın ve İngiltere’nin üç, dört hatta beş katı olduğunu söyler. Bu giriş,
Hayristan’da yaşayan insanların yazı konusundaki serbest tutumunu, etik değerlerden yoksunluğunu,
özgün görüş üretmekteki yetersizliğini, ülkenin gelişmemiş, sıradan bir ülke olduğunu sezdirmeye
yönelik anlam kazanır.
Üstte yer alan cümleler ve ifadeler, anlatılacak olaylar dizisi için hazırlık mahiyeti taşır. Nitekim anlatıcı,
geniş perspektiften başladığı anlatımda bakış açısında odaklama tekniğine giderek sözü ülkenin ünlü
gazete yazarı Kasım Elkerim’e getirir. Öykü, Kasım Elkerim örneği üzerinden Hayristan’ın basın
dünyasının iç yüzünü sergilemeye yönelik yapı kazanır. Kasım Elkerim, lise öğreniminin ilk yılından
itibaren “İngiliz, Fransız, Alman, Türk, Acem, Hayristani, Hint, Çin, Japon vb. fıkralarını toplayıp
bunları benzerlerine az rastlanır bir titizlikle, kökenlerine ve izleklerine göre sınıflandırıp her birine bir
numara vererek kara kaplı deftere –daha doğrusu defterlere- geçirir” (Yücel, 2008: 180). Derslerden
artakalan zamanını fıkralara ayırır. Önceleri kendi kendine okuyup gülerken zamanla onların isteği
üzerine sınıf arkadaşlarına ve çevresindeki insanlara da fıkra okumayı alışkanlık hâline getirir. Birden
üç bine kadar izleklerine göre sınıflandırdığı bu fıkralar arasında ayrım gözetmediği için dinleyicilerden
herhangi bir sayı isteyerek bu sayıya denk düşen fıkrayı okur, çoğu zaman da ezbere bildiği için anlatır.
Babasının dayatmasıyla eczacılık fakültesinde okuyan Kasım Elkerim’in liseden arkadaşı, gazete
patronu Muhsin Eltayyar’ın tek oğlu Ali Hüsrev, onu yemeğe davet eder. Yemekte aile mensuplarından
aldığı sayıların denk düştüğü fıkraları okuyan Kasım Elkerim, ülkenin en zengin gazete patronu Muhsin
Eltayyar’ın gazetede köşe yazarlığı teklifiyle karşılaşır. Üstelik Muhsin Eltayyar, ona “eczacılıktan
kazanacağının en az üç, dört katını kazanacağını belirt”ir (Yücel, 2008: ). Daha önce yazarlığı,
gazeteciliği aklından bile geçirmeyen Kasım Elkerim’e Hayristan’da yazarlığın kolay olduğunu,
fıkralarla yatıp kalkan bir insanın bunun da üstesinden geleceğini söyleyen Muhsin Eltayyar, ona nasıl
yazılar yazacağının bilgisini de verir. Buna göre,
“Kasım siyasal olayları, özellikle de başbakanla bakanlarının demeçlerini ve etkinliklerini
inceleyecek ve, haftada üç gün, bunlardan birinin bir sözünü ya da edimini en az iki, en çok üç
fıkra aracılığıyla ‘hafiften, yani fazla acıtmadan’ alaya alacaktı. Daha açık bir deyişle, onun yazar
etkinliği fıkraları birer ikişer tümceyle seçilmiş demeç ya da olaya bağlayarak bunların
gülünçlüğünü sergilemek olacaktı, Hayristan politikacılarının hemen hepsi fıkralık olduğuna göre
de bundan daha kolay ve etkili bir yazı biçimi düşünülemezdi” (Yücel, 2008: 178-179).
Kasım Elkerim, bu işte başarılı olamayacağı düşüncesiyle kabul etmek istemese de Muhsin Eltayyar’ın
ve aile bireylerinin baskıya varan ısrarı üzerine yazmayı deneyeceğini söyler, bir hafta kadar yazma
uğraşına girişir. Fıkraları bir araya getirmesine, her duruma göre birkaç fıkra bulmasına rağmen kendine
ait tek kelime yazamaz. Babasının isteği üzerine arkadaşı Kasım Elkerim’i yoklamaya gelen Ali Hüsrev,
onun bu işi beceremediğini söylemesine rağmen masada kâğıtlara kaydedilmiş fıkraları alıp babasına
götürür. Ali Hüsrev’in bu ziyaretinden bir süre sonra kapısına gönderilen özel araçla gazeteye davet
edilen Kasım Elkerim, alayla karşılaşacağını düşünürken fıkra derlemelerinin beğenildiğini, her birinin
bir kişiye veya olaya, başkanın, başbakanın, bakanların veya patronların sözlerine ve edimlerine
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gönderme yaptığının görüldüğünü öğrenir. Yüksek bir maaş teklif edilerek başbakanın ve bakanların
sözlerini ve edimlerini yansıtan fıkralar yazması konusunda anlaşmaya varılır.
Kasım Elkerim, gazete patronu Muhsin Eltayyar’ın istediği gibi, birlikte belirledikleri “Ayna” başlığı
altında yazmaya başladıktan birkaç hafta içinde okuyucular tarafından beğenilir ve ülkenin en ünlü
kişilerinden biri oluverir (Yücel 2008: 188). Fıkralara kendinden hiçbir şey ekleyemeyen Kasım
Elkerim’in yaptığı iş, yalnızca siyasi duruma, şartlara kişilere uygun fıkraları bulup alt alta sıralamaktır.
Fıkraların kişi ve olaylarla bağını anlamayanlar gülmekte, anlayanlar ise çeşitli çıkarımlarda
bulunmaktadır. Böyle bir yazma yöntemi, onun şöhretini yaygınlaştırdığı gibi Hilal gazetesinin baskı
sayısını da artırır. Gazete patronu Muhsin Eltayyar tarafından çeşitli toplantılarda “dahi” olarak
nitelenen Kasım Elkerim, iki yılı aşan şöhretin getirdiği bıkkınlığı yaşar, yazarlığı bıraktığını açıklayan
bir yazıyla basın dünyasından çekilmek isterse de patronu onu bırakmaz.
Gazete yazarlığını bırakma kararından vazgeçirilen Kasım Elkerim, gençlik tutkusu olan fıkralardan
uzaklaşır. Bir zamanlar tek meşguliyeti olan fıkralar onun için köşe yazılarında kullandığı komik metin
parçalarına dönüşür. Kendisine yeni bir uğraş arayan Kasım Elkerim, fıkralar yerine dünyanın öne çıkan
düşünür ve yazarlarına yönelir. Platon, Montaigne, Descartes, Nietzsche, Shakespeare, Dante,
Machiavelli, Cervantes, Kant, Racine, Goethe, Balzac, Dostoyevski, Marx gibi filozofları ve yazarları
okuyup onlardan çeşitli sözleri, fıkraları kaydettiği gibi defterlere kaydeder. Konferans vermek için
davetli olduğu üniversitede konferans için toplanan dinleyicilere önce René Descartes’in
“Düşünüyorum o hâlde varım” sözünü çağrıştıran “Düşünmek ve var olmak” başlıklı yedi sayfa on üç
satırdan oluşan bir metin dağıtır. Dağıtılan metin karşısında salonda bulunan öğrencilerde ve öğretim
üyelerinde memnuniyetsizlikler belirirse de Kasım Elkerim, kürsüden ünlü düşünür ve yazarların
sözlerini okumaya başladığında herkesin ilgisi üzerinde toplanır. Bu ilgi, konuşma bittiğinde hayranlığa
dönüşür. Kasım Elkerim, bir tür kolaj olan konuşmasıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Fakat
bu durumu eski bir arkadaşının kendisine ait hiçbir söz söylemediği şeklinde eleştirisi bozar gibi olursa
da, o arkadaşı, sürüleşmiş hayran dinleyici kitlesi tarafından dışarıya atılır. Kasım Elkerim’i konuşma
yapması için üniversiteye davet eden Profesör Elbasri, teşekkür konuşmasında ülkenin en büyük
düşünürünü üniversitelerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtir (Yücel, 2008: 195). Böylece
Kasım Elkerim, başkalarından alınmış sözlerin alt alta sıralanmasından oluşan konuşmasıyla ülkenin en
büyük düşünürü ilan edilmiş olur.
Ülkenin öne çıkan bilim adamları, profesörleri, öğrenci kitlesi tarafından hayranlıkla karşılanan
konuşması üzerine Kasım Elkerim, kendinde bulduğu özgüvenle yazılarını lise yıllarında topladığı
fıkralar üzerine kurmak yerine, dünyaca ünlü düşünürler ve öne çıkan sanat adamlarının düşünce ve
sanat ürünleri üzerine kurmak isteğine kapılır. Gazete patronu Muhsin Eltayyar tarafından bu düşüncesi
tereddütle karşılansa da, bu yolu dener ve sürü psikolojisiyle hareket eden insanlar, derleme fıkraları
kabullendikleri gibi anlamasalar da derleme felsefeyi de kabullenirler. Kasım Elkerim, kolaj üzerine
kurulan sözde felsefî ve edebî metinlerde kendisine ait cümlelere yer vermeden hayran kitlesini
genişletmeyi başarır. Artık o, ülkenin öne çıkan düşünürü olarak görülmeye başlanır. Onun yazılarından
hareketle hacimli kitaplar yazılır, üniversitelerde tezler yapılır.
Bir süre sonra başarının sıktığı Kasım Elkerim, ikinci kez yazı tarzında değişikliğe gider. Bu defa
“başkan Elcabir’e karşı çıkan ve yakında yapılacağı umulan başkanlık seçimlerine katılması kesinleşmiş
bulunan eski başbakanlardan Elsait’in eski söylevlerinden alınmış tümcelerin çoğunlukta olduğu
Ayna’lar yazmaya giriş”ir (Yücel, 2008: 199). Bu yazılarla da okuyucularını hem şaşırtmayı hem de
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etkilemeyi başarır. Okur kitlesi ilk defa Kasım Elkerim’in kendi cümleleriyle yazdığı yahut kaynaklarını
gizlediği düşüncesine kapılır. Eski başbakanlardan Elsait bile söz konusu yazıların üç yıl önce verdiği
demeçlerden aktarıldığı ayrımına varamaz. Konuyu bir lise öğrencisi çözer. Eski başbakanlardan Elsait,
söz konusu cümleleri yabancı bir kaynaktan almış, Kasım Elkerim de ondan aktarmıştır. Herkes seçimi
Elsait’in kazanacağını, Kasım Elkerim’in Hayristan’ın ulusal eğitim bakanı olacağını düşünürken hiç
beklenmedik şekilde bir darbeyle başkanlık koltuğuna Tümgeneral Haydar Elzuhuri oturur. Kasım
Elkerim de “yıllar yılı kitap ve sözcük karıştırmak zorunda” kalır (Yücel, 2008: 200).
Bu öykü, Hayristan’ın ve insanlarının, içinde bulunduğu durumu, basın dünyasını merkeze alarak
gösterme yolunu seçer. Buna göre Hayristan’da yaşayan insanlar için şunlar söylenebilir:
-

basittirler,
sıradandırlar,
kolaycıdırlar,
sürü psikolojisine sahiptirler,
dışarıdan gelecek etkiye açıktırlar,
hafızaları zayıftır,
çabuk karar verip değiştirebilirler,
başarıları, gerçek başarı değildir,
her şeyi başkasından, özellikle Batı’dan alırlar,
hemen her çalışma ve çaba sahtedir, aşırmadır,
basın dünyası açmaz içindedir,
şöhrete kavuşmak kolaydır,
üniversiteler, üniversite olmaktan uzaktır,
gerçek bilim adamı yoktur,
felsefî ve bilimsel derinliğe sahip değildirler,
asılla kopyayı ayıracak zihin gücünden mahrumdurlar,
çelişkiler içindedirler,
yönlendirmeye ve güdülmeye hazırdırlar.

Bu maddeler çoğaltılabilir. Bütün bunlar, ülkenin içinde bulunduğu durumu göstermeye yönelik alaysı,
ilginç bir anlatımla sunulur. Anti-ütopya kurgusu olması da göz önünde bulundurulduğunda öykünün
sonunda, adına uygun şekilde, Tümgeneral Haydar Elzuhuri’nin beklenmedik bir sırada ortaya çıkıp
birden bire darbe yaparak başkanlık koltuğuna oturması öyküyü daha da ilgi çekici kılar. Hiç ilgisi ve
yeterliği yokken Kasım Elkerim’in gazete yazarı olması ve birkaç haftada şöhrete kavuşması gibi, ülke
yönetimine bir generalin el koyması da aniden olur. Bütün bunlar Hayristan’ın istikrarlı, düzenli,
demokratik bir yaşama alanı kuramadığını, ülke hayatında beklenmedik gelişmelerin, tesadüflerin ve
keyfi uygulamaların geçerli olduğunu gösterir. Nitekim Kasım Elkerim’i ülkenin en ünlü gazetecisi
konumuna yükselten de bir gazete patronunun oğluyla lise yıllarında arkadaş olması, arkadaşının
davetlisi olarak gazete patronunun evine yemeğe gittiğinde anlattığı fıkraların gazete patronu ve aile
bireyleri tarafından beğenilmesidir.
Tahsin Yücel, metaforik düzlemde kurguladığı ülkeyi, Hayristan adından başlayarak bir Orta Doğu
ülkesi olarak kodlama yoluna gider. Öyküde, kişi adlarının önüne konan “el” harf-i tarifi, ülkeyi Arap
dünyasına yaklaştırsa da aslında bir Arap ülkesinin değil, Araplaşmış ya da Araplığa özenen bir ülkenin
görünümü sergilenir. Bu noktada Hayristan’ın metaforik düzlemde Türkiye’ye gönderme yaptığı
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çıkarımında bulunmak güç değildir. Nitekim “Yazar” imzasıyla kitabın başına konan “Zorunlu Bir
Açıklama”da ironik bir dille şunlar söylenir:
“(…) tüm bu öykülerde anlatılmaya çalışılan insanların ve olayların bizim ülkemizin
insanlarına ve bizim ülkemizde yaşanan olaylara hiç mi hiç benzememelerini benim kusurum
olarak değerlendirirseniz, yüzde yüz yanılırsınız. Bunca yıllık gözlemlerime dayanarak
söylüyorum: Hayristan Cumhuriyeti’nin yöneticileri de yazarları da, sokaktaki insanları da,
kadınları ve çocukları da benzemez bizimkilere, hiç ama hiç benzemez” (Yücel 2008: 11).
Yazar, Golyan Devrimi’nin yayımlanmasından sonra verdiği bir röportajda “Golyan Devrimi'nde ise,
Hayristan başka bir ülke, buraya hiç benzemiyor diyoruz önsözünde ama aslında çıkış noktamız bu
ülke.” (Yücel, 2008b: https://haber.sol.org.tr/kultur-sanat-medya/tahsin-yucel-ile-golyan-devrimiuzerine-haberi-6461) deme ihtiyacı duyar. 2000’li yılların başında Türkiye’nin Arap dünyasına doğru
yönelmesi, yazarı, Türkiye’den hareketle Golyan Devrimi öykü koleksiyonunu yazmaya yöneltmiş
olmalıdır. Anti-ütopyaların olumsuz bir yaşama alanını, daha çok da gelecekte yaşanacak olumsuz bir
dünya düzenini/ düzensizliğini göstermek üzere şekillendiği düşünülürse, anlatıcının, Arap dünyasına
yaklaşmanın ileride nasıl bir ülke manzarasına yol açabileceğinin görüntüsünü sergilemek isteği içinde
olduğu sonucu çıkarılabilir.
Hayristan, çelişkileriyle sergilenir. Adlarının başında Arapça “el” takısı bulunmasına rağmen Kasım
Elkerim’in okuduğu, alıntı yaptığı filozof ve yazarların tamamı Batılıdır. Eski başbakanlardan Elsait’in
konuşmalarında aşırmada bulunduğu kaynak da Batılı bir yazarın kitabıdır. Bu da bir Orta Doğu ülkesi
olmaya, Araplaşmaya doğru giderken bile ülkenin zihinsel olarak Batı’nın hegemonyası altında
olduğunu göstermesi yanında Daryush Shayegan’ın yaralı bilinç kelime grubuyla ifade ettiği kültürel
travmayı sergileyen bir yapı gösterir. Shayegan’ın ifadesiyle “Batı-dışı uygarlıklar iki paradigmanın
zamanını yaşamaktadırlar: kendi paradigmaları ve büyük bilimsel devrimlerden doğan paradigma
(Foucault’nun deyişiyle modern épistème)” (Shayegan, 1991: 58). Hayristan da, bütün yufkalığıyla
birlikte, bu ikili paradigma arasında kalmışlığı yaşar. Bu sebeple ülke kendisi olamayan, kendilik
bilincini kaybetmiş, gerekli kültürel arka plandan yoksun, köksüz, sürüleşmiş sıradan insanlardan oluşan
topluluk durumundadır.
Buraya kadar anlatılanlardan çıkan sonuç, anti-ütopya olarak kurgulanan Golyan Devrimi’nde yer alan
ve birbiriyle organik bağı olan on dört öykünün her biri Hayristan’ın bir tarafının aydınlanmasını sağlar.
Golyan Devrimi’ndeki on dört öyküden biri olan “Alıntı ustası” adlı metaforik öyküde basın dünyası
merkeze alınır. Basın ve gazetecilik etrafında ülkedeki akademik çevrenin niteliksizliği; sanat, felsefe
ve bilimden yoksunluğu ortaya konur. Doğu-Batı arasında sıkışmış, sıradan, basit insanlardan oluşan
bir ülkenin basın dünyası üzerinden alaysı bir söylemle içinde bulunduğu şartlar dikkatlere sunulur.
Buna göre kişiler asıl çalışma alanlarının dışında kısa sürede yükselebilmekte, özgün düşünceler ortaya
koymadan şöhrete ulaşabilmekte, kolajla ve/ veya intihalle büyük yazar konumuna yükselebilmektedir.
Ülkenin ve insanların hayatı üzerinde tesadüflerin ve beklenmedik gelişmelerin etkili olduğu
görülmektedir. Kitapta yer alan diğer öykülerde olduğu gibi, “Alıntı ustası”nda da sıradan, basit,
sürüleşmiş, yönlendirmeye ve güdülmeye hazır insanların öyküsü anlatılır. Sıradan, basit, golyan balığı
gibi sürüleşmiş insanların yaşadığı Hayristan’da seçkinler arasında sayılması gereken gazete patronu
da, yazarlar da, okuyucular da, akademisyenler de, ülkenin yöneticileri de sıradan, basit ve sürüleşmiş
kişilerden oluşur. Genelde Golyan Devrimi’nde, özelde “Alıntı ustası”nda Hayristan’ın sıradan, basit,
sürüleşmiş insanlardan oluşması; gelişmiş bir halk kitlesinin olmaması sebebiyle kısır döngünün ve
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açmazın içinde olduğunun mesajı çıkarılabilir. Golyan balıklarının yarım akıllarıyla bile bir sürüyü
peşinden sürükleyebilme davranışını ortaya koyması, gazeteci Kasım Elkerim’in kitlelerin hayranlığını
kazanmasıyla ilişkilendirilebilir. Tahsin Yücel’in eleştiriyi ironiyle ve mizahi anlayışla harmanladığı bu
öykü koleksiyonuyla gelişmiş halk kitlesinin olmadığı bir ülkede, sağlıklı yaşama alanının
kurulamayacağı, insanların güç ve iktidar baskısı altında sürüleşeceği argümanından hareket ettiği
sonucu çıkarılabilir.

KAYNAKÇA
Akten, Sevim. (2012). “Tahsin Yücel’in Kurmaca Yapıtlarının Başlıkları”. Sekizinci Uluslararası
Frankofoni Kongresi. Tekirdağ 16-18 Mayıs, s. 6-14.
Diken, Servet. (2010). “Tahsin Yücel’in Karşı Ütopya Anlatısı: Golyan Devrimi”. Türkoloji Kültürü.
C. 3. S. 6. s. 35-44.
Küçükcoşkun, Yasemin. (2006). 1980-2005 Dönemi Türk Edebiyatında Topik Romanlar ve Ütopyanın
Kurgusu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta.
Shayegan, Daryush. (1991). Yaralı Bilinç. İstanbul: Metis Yayınları.
Yücel, Tahsin. (2008a). Golyan Devrimi. İstanbul: Can Yayınları.
Yücel, Tahsin. (2008b). “Tahsin Yücel ile Golyan Devrimi Üzerine”. Röportaj: Filiz Ateş.
https://haber.sol.org.tr/kultur-sanat-medya/tahsin-yucel-ile-golyan-devrimi-uzerine-haberi-6461
erişim: 25. 11. 2020.

130

Postawy konsumentów na rynku
odzieżowym, od fast fashion do slow
fashion

Arkadiusz ULĄŻKA1

1

Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, POLAND

131

132

133

134

135

136

137

138

The Eastern Gaze in Arab Travel Literature: An
Examination of the Ethnographic Works of AlMasʻūdī
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Abstract
This study focuses on Abul Hassan Al-Masʻūdī who was an Arab historian, geographer, and traveler.
A polymath in nature, Al-Masʻūdī was one of the most significant early Arab ethnographers as he
documented the geography, customs, traditions, and religious beliefs of peoples in the many Islamic
and non-Islamic countries he passed in his travels. He read extensively existing travelogues, and
supplemented them with his own impressions and first hand experiences as he wrote his travel
literature. Al-Masʻūdī had a global interest that reached as far as Africa, India, and China. He
became famous for his pioneering ethnographic descriptions that combined history and scientific
geography. This study will explore one of Al-Masʻūdī's well-known travel books entitled Murūj
Aldhahab wa ma'adin aljawhar (The Meadows of Gold and Mines of Gems) and show how it differs
from the Western colonial gaze in European ethnographic studies. The study concludes with
findings that reveal how unique the Eastern ethnographic descriptions of various geographic areas
are and how different their purposes were when compared to Western travel literature.
Keywords: Al-Masʻūdī; East; Ethnography; Travel literature; West

1

Prof. Dr., Anthropology Department, Faculty of Archaeology and Anthropology, Yarmouk University, Irbid,
JORDAN

139

Matematik Öğretmenlerinin ve Kaynaştırma
Öğrencilerinin Destek Eğitimi Uygulamasına İlişkin
Görüşlerinin İncelenmesi

Analysis of the Opinions of Mathematics Teachers and Mainstreamed Students on
Resource Room Implementation

Elmas ELİÇE ÇETİNÖZ1
Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR2
Ahu UZUN3

Öz
Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye’de özel eğitime verilen önem gittikçe artmaktadır.
Bu kapsamda, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerden
ayrıştırılarak eğitim verilmesi anlayışı değişmektedir. Öğrencilerin akranları ile birlikte eğitim
almaları görüşüne dayalı kaynaştırma eğitimi ön plana çıkmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının
en önemli unsurlarından birisinin de destek eğitim odaları olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın
amacı, ortaokullarda görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin ve kaynaştırma
öğrencilerinin destek eğitim odası uygulamasına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu
araştırmada nitel yaklaşım esas alınmıştır. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Bartın, Bursa ve İzmir illerinde bulunan
birer ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını altı ortaokul matematik öğretmeni
ve dokuz kaynaştırma öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçilmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı
olarak, ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odasında gerçekleştirilen matematik
eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla dokuz açık uçlu sorudan oluşan öğretmen
görüşme formu hazırlanmıştır. Kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odasında gerçekleştirilen
matematik eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla sekiz açık uçlu sorudan oluşan
öğrenci görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, ortaokul matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerin tamamının
okullarında destek eğitim odasının bulunmadığını belirttikleri görülmüştür. Öğretmen ve öğrenci
görüşleri incelendiğinde, destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik derslerinin boş
olan herhangi bir sınıfta, matematik zümre odasında veya kütüphanede gerçekleştirildiği
görülmektedir. Öğretmenlerin nerdeyse tamamı, destek eğitim odası uygulaması kapsamında
derslerin gerçekleştirildiği ortamın uygun ve yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler
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destek eğitimi odasındaki materyallerin yeterli olduğunu belirtirken bazıları da materyallerin mevcut
olmadığını ve yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tamamına yakınının destek eğitim
odası uygulamasının öğrenciye olumlu etkisi olduğunu belirttikleri görülmüştür. Benzer şekilde
kaynaştırma öğrencilerinin çoğu, destek eğitim odası uygulamasının özgüvenlerini olumlu
etkilediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bazı kaynaştırma öğrencileri destek eğitim odası uygulaması
ile matematik başarılarının arttığını dile getirmişlerdir. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bir
diğeri de öğretmenlerin destek eğitim odasında çoğunlukla anlatım, soru cevap, materyal kullanımı
gibi yöntem ve teknikleri tercih etmeleridir. Bu sonuçlar doğrultusunda, özel eğitimde destek eğitim
odalarının gittikçe yaygınlaşan bir uygulama olmasına rağmen, destek eğitim odalarının fiziksel
koşullarının yetersiz olduğu ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma öğrencisi, matematik öğretmeni

Abstract
The importance given to special education in the Turkey has increased in conjunction with the
developments in recent years. In this context, the way of the education of the students with special
needs in separate schools or classrooms has changed. The idea that the students with special needs
should be educated with their peers in the same classrooms, which is called inclusion, has become
widespread. Resource room is one of the elements of inclusive education and has practiced within
school settings. The aim of this study is to examine the opinions of middle school mathematics
teachers and mainstreamed students on resource room implementation. This study was based on
qualitative research approach. In this context, the case study method was used. The research was
carried out in one secondary school in each of Bartın, Bursa and Izmir provinces in the spring
semester of the 2019-2020 academic year. The participants of the study are six middle school
mathematics teachers and nine mainstreamed students. Easily accessible sampling method, one of
the purposeful sampling methods, was used in the selection of the study group. In this study, as a
data collection tool, a teacher interview form consisting of nine open-ended questions was prepared
in order to determine the opinions of middle school mathematics teachers about mathematics
education in the resource room. A student interview form consisting of eight open-ended questions
was prepared in order to determine the opinions of the mainstreamed students about mathematics
education in the resource room. Content analysis technique was used in data analysis. As a result of
the study, it was seen that all middle school mathematics teachers and students stated that there is
no resource room in their schools. When the opinions of teachers and students are examined, it is
seen that within the scope of the resource room application, mathematics lessons are held in any
empty classroom, mathematics group room or library. Almost all of the teachers stated that the
environment in which the lessons were held within the scope of the resource room implementation
was not suitable and sufficient. While some teachers stated that the materials were sufficient in the
environment where they performed the resource room training, others stated that the materials were
not available and insufficient. It was observed that almost all of the teachers stated that the resource
room implementation had a positive effect on the students. Similarly, most of the mainstreamed
students stated that the resource room implementation positively affected their self-confidence. In
addition, some mainstreamed students stated that their mathematics achievement increased with
resource room implementation. Another of the results of the research is that teachers mostly prefer
methods and techniques such as expression method, question-answer, and material usage in resource
room. In line with results showed that although the place of resource rooms in special education
has gained importance, the physical conditions of the resource rooms are insufficent and need to
be improved.
Keywords: Special education, resource room, mainstreamed student, mathematics teacher.
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1.GİRİŞ
Eğitim süreci sonunda özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılabilmesi için bu sürecin en uygun
şekilde tasarlanması gerekmektedir (Babaoğlan & Yılmaz, 2010). Özel gereksinimli bireylere sunulan
eğitim hizmetleri, Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin yaşıtlarından ayrı olarak eğitim aldıkları özel
eğitim kurumlarında ya da özel gereksinimli bireylerle normal bireylerin eğitim gördüğü kaynaştırma
yoluyla eğitim uygulaması şeklinde gerçekleştirilmektedir (Güven, 2011). Geçmişte kaynaştırma
anlayışı, özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıflarına yerleştirilmeleri olarak düşünülürken,
yeni kaynaştırma anlayışı ise özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıfında öğretmenin
sorumluluğunda eğitim alması, gerektiğinde özel eğitim öğretmeninden veya başka uzmanlardan ek
destek sağlanması ve destek odasında eğitim almasını ifade etmektedir (Altun, 2016). Kargın,
Güldenoğlu ve Şahin (2010), kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren
öğrencilerin fiziksel birlikteliğinin yanında ek düzenlemeler de gerektirdiğini belirtmişlerdir. Bunlar;
öğrenci ve öğretmenlere sunulan destek özel eğitim hizmetleri, fiziksel alt yapı düzenlemeleri, materyal
ve donanım destekleri şeklinde sıralanmaktadır. Kaynaştırmanın başarıya ulaşması için hem öğretmene
hem de öğrenciye destek hizmetlerinin sunulması gerekmektedir (Ünay, 2012). Kaynaştırma raporu olan
bir öğrenciye destek hizmeti sunulmadan yapılan öğretim ve öğrencinin sadece genel eğitim sınıfına
yerleştirilmesi, öğretmenin ne yapacağını bilmeden kaynaştırma öğrencisine sınıftaki diğer öğrencilerle
aynı eğitimi vermeye çalışmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kaynaştırma eğitimi için ayrıca destek
odası eğitimi hizmetleri verilmektedir (Kale & Demir, 2017). Destek odası eğitiminin amacı, özel
eğitime gereksinim duyan öğrencilerin akranları ile etkileşimini engelleyen sosyal, davranışsal ve
akademik sorunlarını en az düzeye indirmektir (Talas ve diğ., 2016). Kaynaştırma eğitiminin destek
hizmetleri olmaksızın uygulanması hem sınıf öğretmenine hem kaynaştırma öğrencisine hem de normal
gelişim gösteren öğrencilere çeşitli zorluklar yaşatabilmektedir (Batu, 2000). Kaynaştırma eğitiminden
kaynaklı ortaya çıkan sorunlar arasında öğrencilerin okula ve sınıfa uyumu noktasında zorluklar
yaşaması yer alırken okulun fiziksel imkânları ve öğretmenlerin konu ile ilgili donanımının yetersiz
kalması, öğretmenlerin süreci istenilen ölçüde sahiplenememesi ve ailelerin ilgisinin düşük düzeyde
kalması kaynaştırma eğitiminin başarı düzeyini olumsuz etkileyen hususlar olarak değerlendirilebilir
(Demir & Usta, 2019). Ayrıca Berkant ve Atılgan’ın (2017) öğretmenlerle yaptığı çalışmanın bulguları
arasında kaynaştırma uygulamalarında yaşadıkları sorunlara ilişkin en çok uzlaştıkları çözüm önerisi
olarak kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek eğitim odasının sağlanması yer almaktadır.
Kaynaştırma uygulamalarının en az sorunla yürütülebilmesi için her okul bünyesinde bir destek eğitim
odasına gereksinim vardır. Öğrencilere bu destek sağlanmadığı takdirde, öğrencilerin genel sınıf
ortamında alacağı eğitimle kaynaştırma ile ulaşılmak istenen amaçlara ulaşmanın mümkün olmayacağı
bir gerçektir (Tunalı Erkan, 2018).
Akay, Uzuner ve Girgin, (2014) ve Çağlar (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, destek eğitim
odası uygulamalarına katılan öğrencilerin özellikle akademik, sosyal ve iletişimsel becerilerinin
gelişimine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca destek eğitim odalarında özel gereksinimli
öğrencilerin potansiyelleri açığa çıkarılıp yaratıcılık, liderlik ve akademik alanlardaki yetenekleri
geliştirilerek kendilerini gerçekleştirmeleri sağlanabilmektedir (Demir & Avcu, 2018). Alanyazın
incelendiğinde benzer şekilde destek eğitim odası uygulamasının yararlarına ilişkin pek çok araştırmaya
(Kale ve Demir, 2017; Öpengin, 2018; Semiz, 2018; Talas vd., 2016) rastlanmaktadır. Bu kapsamda
destek eğitim odası uygulamasına yönelik araştırmalara bakıldığında destek odası eğitiminin özel
gereksinimli öğrencilerin akademik başarılarını da geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır
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(Akay, 2011, 2015; Hacısalihoğlu-Karadeniz, Akar, & Şen, 2015; Ünal, 2008; Ünay 2015). Öğrencilerin
hem okul ortamında başarılı olabilmeleri hem de toplumsal yaşama uyum sağlayabilmeleri için
öğrenmesi gereken beceriler vardır (Erbaş, 2008). Bu becerilerinin içerisinde yer alan matematiksel
kavram ve becerilerinin öğretimi, matematiğin özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarını
kolaylaştırdığı için önemli alanlardan biri olarak görülmektedir (Çay & Yıkmış, 2020). Dolayısıyla özel
gereksinimli öğrencilerin matematiksel kavram ve becerilerini öğrenmeleri gerekmektedir (Karabulut
& Tavil, 2016).
Türkiye’de destek eğitim odasında gerçekleştirilen matematik eğitimine ilişkin araştırmalar
incelendiğinde sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Örneğin Ünay (2012), bireysel destek
eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları ve öz yeterlilik algıları üzerindeki etkililiğini
ortaya koymak amacıyla yaptığı araştırmasında, kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim odasında
verilen eğitimin öğrencilerin matematik başarılarını ve performans düzeylerini yükselttiği sonucuna
ulaşmıştır. Diğer taraftan Ünay’ın (2015) çalışmasında, destek eğitim odasındaki eğitimin matematik
başarısı üzerindeki etkililiği incelenmiş olup, destek eğitim odasında verilen matematik eğitiminin genel
eğitim sınıfına göre öğrencilerin matematik başarılarını anlamlı ölçüde arttırdığı bulunmuştur. Bakan
(2017) yedinci sınıfta öğrenim gören bir kaynaştırma öğrencisiyle gerçekleştirdiği çalışmasında nokta
belirleme tekniğiyle destek eğitim odasında yapılan öğretimin, öğrencinin matematik başarısı ve öz
yeterlik algı düzeyine etkisi olduğunu belirtmiştir. Destek eğitim odasında eğitim alan ilkokulda
öğrenim gören öğrenciler için STEM`e dayalı materyaller geliştirmeyi amaçlayan Kalkan ve Eroğlu
(2017), öğrencilerin çalışmalardan keyif aldıkları, aktif ve düzenli katılım gösterdikleri ve çalışmalarına
evde de devam ettikleri sonuçlarına ulaşmıştır. Kale ve Demir’in (2017), destek eğitim odası
uygulamasının Türkçe ve Matematik derslerindeki öğrenci başarı düzeylerine etkisini incelediği
çalışmasında, destek odası eğitiminin öğrenci başarısını arttırmada etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Destek odası eğitiminin matematik dersinde öğencinin başarısına etkisi dikkate alınırsa, destek eğitimi
odasında matematik dersi veren öğretmenlerin ve bu eğitimi alan öğrencilerin görüşlerinin alınması
önem arz etmektedir. Alanyazın incelendiğinde, destek eğitim odası uygulamasına yönelik öğretmen
görüşlerinin incelendiği sınırlı sayıda araştırmaya rastlandığı, bu araştırmaların da ortaöğretim (Tunalı
Erkan, 2018) ve ilkokul kademesinde (Öpengin, 2018) yürütüldüğü görülmektedir. Bu kapsamda destek
eğitim odasında en çok çalışılan derslerden birinin matematik (Ünay, 2012) olduğu dikkate alınırsa bu
araştırmada ortaokul kademesinde destek eğitim odalarında gerçekleştirilen matematik dersleri
hakkında öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen
sonuçların, eksikliklerin belirlenmesinde yol göstermesi ve bu eksikliklerin giderilmesine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle çalışmanın problemi ve alt problemler aşağıda
sunulmuştur.

1.1. Çalışmanın Problemi
Bu çalışmanın problemi “Destek eğitim odasında verilen matematik eğitimine ilişkin ortaokul
matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerin görüşleri nedir?” olarak belirlenmiştir.
1. Destek eğitim odasında matematik dersi veren ortaokul matematik öğretmenlerinin
görüşleri nelerdir?
2. Destek eğitim odasında matematik dersi alan kaynaştırma öğrencilerinin görüşleri
nelerdir?
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2. YÖNTEM
Bu çalışmada ortaokullarda görev yapan matematik öğretmenlerinin ve kaynaştırma öğrencilerinin
destek eğitim odası uygulaması kapsamında yapılan matematik derslerine yönelik görüşlerinin
incelenmesi amaçlandığından nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili araştırma yaparken o konunun
“ne kadar” veya “ne kadar iyi” olduğunu öğrenmekten çok daha geniş bir bakış açısı elde etmek isterler
(Büyüköztürk, vd., 2015). Araştırma durum çalışmasının durum analizi türüne uygun olarak yapılmıştır.
Durum analizi, bir olay ve durumun farklı bakış açıları açısından incelenmesiyle gerçekleştirilir (Ersoy,
2016).
2.1. Çalışma Grubu
Çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Bartın, Bursa ve İzmir illerinde bulunan birer
ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını altı ortaokul matematik öğretmeni ve dokuz
kaynaştırma öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçilmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın etiği gereği
katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Araştırmanın katılımcılarını oluşturan ortaokul matematik
öğretmenlerine Ö1’den Ö6’ya kadar, kaynaştırma öğrencilerine K1’den K9’ya kadar kodlar verilmiştir.
Araştırmanın katılımcılarını oluşturan ortaokul matematik öğretmenlerinin ve kaynaştırma
öğrencilerinin bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubunu Oluşturan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin ve Kaynaştırma
Öğrencilerinin Demografik Bilgileri
Öğretmen
Kodları

Yaş

Cinsiyet

İl

Meslek Yılı

Destek Eğitim
Odası
Tecrübesi

Ö1

37

Bay

Bartın

17

1

Ö2

30

Bayan

Bursa

5

1

Ö3

30

Bayan

Bursa

5

1

Ö4

31

Bayan

Bursa

5

2

Ö5

23

Bayan

İzmir

1

1

Ö6

27

Bayan

İzmir

6

2

Öğrenci
Kodları

Yaş

Cinsiyet

İl

Sınıf Düzeyi

Öğrenci
Kodları

K1

11

Kız

Bursa

6

K1

K2

13

Kız

Bursa

7

K2

K3

11

Erkek

Bursa

5

K3

K4

11

Kız

Bursa

5

K4

K5

12

Kız

Bursa

6

K5
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K6

11

Erkek

Bursa

6

K6

K7

11

Kız

Bartın

6

K7

K8

12

Kız

Bartın

6

K8

K9

11

Erkek

Bartın

5

K9

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odasında
gerçekleştirilen matematik eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla dokuz açık uçlu sorudan
oluşan öğretmen görüşme formu hazırlanmıştır. Kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odasında
gerçekleştirilen matematik eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla sekiz açık uçlu sorudan
oluşan öğrenci görüşme formu hazırlanmıştır. Bir ortaokul matematik öğretmeni ile yapılan pilot
çalışma sonucunda bir soruda anlatım bozukluğu olduğu sonucuna ulaşılmış ve gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Hazırlanan öğrenci görüşme formu için bir kaynaştırma öğrencisiyle yapılan pilot çalışma
sonucunda ise iki sorunun benzerlik göstermesi nedeniyle gerekli düzenlemeler yapılarak soru sayısı
yediye düşürülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, katılımcıların istedikleri ortamlarda yürütülmüş
olup, 25-40 dakikalık süre içerisinde bireysel olarak yürütülmüştür.
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde veriler daha detaylı bir şekilde
incelenir ve betimsel yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar keşfedilir (Yıldırım & Şimşek,
2011). Araştırmacılar tarafından araştırmanın verileri incelenip kodlamalar yapılmıştır. Ayrıca
çalışmanın güvenirliği açısından katılımcı teyidi tekniğine başvurularak bazı katılımcıların görüşlerine
ilişkin çıkarılan kodlarla ilgili görüş alınmıştır. Kodlama güvenirliği için iki araştırmacı tarafından Miles
ve Huberman’ın (1994) uyuşma hesabı kullanılarak hesaplanmıştır ve kodlama güvenirliği yüzdesi %95
bulunmuştur. Geriye kalan %5’lik fark için uzman görüşü alınarak tam bir uzlaşmaya varılmıştır.

3. BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde destek eğitim odasında gerçekleştirilen matematik eğitimine ilişkin öğretmen ve öğrenci
görüşlerinden elde edilen verilere ilişkin kategoriler ve kodlar tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca
katılımcıların görüşlerine ilişkin doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
3.1. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Gerçekleştirilen Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri
Tablo 2’de ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odası kapsamında matematik derslerinin
gerçekleştirildiği ortama yönelik görüşlerine ilişkin kategoriler ve kodlar verilmiştir.
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Tablo 2. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Matematik Derslerinin Gerçekleştirildiği Ortama Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategori

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Destek eğitim odasının
olmaması

Uygun/Yeterli

Ö1

%16,7

Uygun değil/Yeterli değil

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5,Ö6

%83,3

Ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik derslerinin
gerçekleştirildiği ortama yönelik görüşleri incelendiğinde ortaokul matematik öğretmenlerinin %83,3’ü
destek eğitim odasının olmadığını belirtmiştir. Sadece bir öğretmen destek eğitim odasının olmadığını
belirtmesine rağmen, ders verdiği ortamın uygun/yeterli olduğunu dile getirmiştir. Bununla ilgili olarak
Ö1‘in destek eğitim odası eğitiminin gerçekleştiği ortama yönelik görüşüne Şekil 1’de aynen yer
verilmiştir.

Şekil 1. Ö1 kodlu öğretmenin destek eğitim odası eğitiminin verildiği ortama yönelik görüşü

Diğer taraftan olumsuz görüş belirten Ö6 kodlu matematik öğretmeni, gerçekleştirilen görüşmede şu
şekilde bir açıklama yapmıştır:
Ö6 : “Ortam hiçbir şekilde uygun değil, böyle bir sınıfımız dahi yok ne yazık ki. Ben öğrencilerimle boş
olan bir sınıfta ders yapıyorum bu öğrenciler için ayrı bir sınıf ortamının olması gerektiğini ve içinde
gelişimlerini destekleyecek materyallerin olması gerektiğini düşünüyorum. Elimden geldiğinde kendim
evden materyal getiriyor ve daha somut şekilde anlatmaya çalışıyorum.”
Ö6 kodlu öğretmenin ifadesi incelendiğinde, katılımcının okulda destek eğitim odasının
böyle bir odaya ihtiyaç duyduğunu hatta gereken materyallerle donatılması gerektiğini
görülmektedir. Tablo 3’te ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odası
kapsamında matematik eğitimini gerçekleştirdiği ortamda bulunan materyallere yönelik
ilişkin kategoriler ve kodlar verilmiştir.
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olmadığını,
ifade ettiği
uygulaması
görüşlerine

Tablo 3. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Matematik Eğitiminin Gerçekleştirildiği Ortamda Bulunan Materyallere Yönelik Görüşlerine İlişkin
Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Materyallerin olması

Uygun/Yeterli

Ö2, Ö3

%33,3

Uygun değil/Yeterli değil

Ö4

%16,7

Uygun/Yeterli

Ö6

%16,7

Uygun değil/Yeterli değil

Ö1,Ö5

%33,3

Materyallerin olmaması

Tablo 3 incelendiğinde, ortaokul matematik öğretmenlerinin %50’si destek eğitim odası eğitimini
gerçekleştirdiği ortamda materyallerin olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ortaokul matematik
öğretmenlerinden %50’si destek eğitim odası eğitiminin gerçekleştirildiği ortamın materyal bakımından
uygun/yeterli olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda farklı görüş belirten Ö3 ve Ö4 kodlu matematik
öğretmenlerinin görüşlerine Şekil 2 ve Şekil 3’te yer verilmiştir.

Şekil 2. Ö3 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik eğitiminin
gerçekleştirildiği ortamda bulunan materyallere yönelik görüşü

Şekil 3. Ö4 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik eğitiminin
gerçekleştirildiği ortamda bulunan materyallere yönelik görüşü
Materyallerin olmadığını dile getiren Ö1 kodlu öğretmenin ifadesi ise şu şekildedir:
Ö1 : “Materyal olarak zenginleştirilmiş, akıllı tahtası mevcut bir sınıf ortamına ihtiyaç duymaktayız.”
Ö3 kodlu öğretmenin ifadesi incelendiğinde, öğretmenin destek eğitim odasında gerçekleştirilen
matematik derslerinde uygun materyallerin sağlandığını dile getirdiği görülmektedir. Diğer taraftan Ö1
ve Ö4 kodlu öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde, öğretmenlerin destek eğitimi odasında materyal
bakımından zenginleştirilmiş öğrenme ortamı olması gerektiğini ifade ettikleri görülmektedir. Tablo
4’te ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odasında gerçekleştirdikleri matematik eğitimi
esnasında ortamda başka insanların olmasına yönelik görüşlerine ilişkin kategoriler ve kodlar
verilmiştir.
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Tablo 4. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Gerçekleştirilen Matematik Dersleri Esnasında Ortamda Başka Bireylerin Olmasına Yönelik
Görüşlerine İlişkin Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzde

Ders esnasında ortamda
başka bireylerin olması

Öğretmeni/öğrenciyi olumsuz
etkilemesi

Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

%66,7

Ders esnasında ortamda
başka bireylerin
olmaması

Öğretmeni/öğrenciyi olumsuz
etkileyecek başka bireylerin
olmaması

Ö1, Ö2,

%33,3

Tablo 4 incelendiğinde ortaokul matematik öğretmenlerinin %66,7’si ders esnasında ortamda başka
bireylerin olduğunu ve bu durumun öğretmeni/öğrenciyi olumsuz etkilediğini belirttiği görülmektedir.
Bu kapsamda Ö4 kodlu ortaokul matematik öğretmeninin görüşlerine Şekil 4’te yer verilmiştir.

Şekil 4. Ö3 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
eğitimi esnasında başka bireylerin olmasına ilişkin görüşü
Ayrıca Ö4 kodlu öğretmenle gerçekleştirilen görüşmede öğretmenin destek eğitim odası uygulaması
kapsamında gerçekleştirilen matematik eğitimi esnasında başka bireylerin olmasıyla ilgili aşağıdaki
açıklaması da öğretmenin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu açıkça göstermektedir.
Ö4: “Başka branşların olmaması tabi ki de daha iyi olurdu. Benim dikkatimi dağıtıyor. Farklı
branşlarda öğretmen ve öğrenciyle bir araya geliyoruz. Sıkıntı oluyor…”
Tablo 5’te ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odasında gerçekleştirilen matematik
eğitiminin öğrenciye etkisi üzerine görüşlerine ait kategoriler ve kodlara yer verilmiştir.
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Tablo 5. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Gerçekleştirilen Matematik Derslerinin Öğrenciye Etkisine İlişkin Görüşlerine Ait Kategoriler ve
Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Öğrenciye etkisinin

Öğrencinin başarısını arttırması

Ö1, Ö2, Ö4

%49,9

olması

Öğrencinin özgüvenini arttırması

Ö3

%16,7

Öğrencinin günlük hayat ihtiyaçlarını
karşılamasına yardımcı olması

Ö5

%16,7

Öğrenci üzerinde olumlu bir etkinin
olmaması

Ö6

%16,7

Öğrenciye etkisi
olmaması

Tablo 5’e göre ortaokul matematik öğretmenlerinin %83,3’ü destek eğitim odasında gerçekleştirilen
matematik eğitiminin öğrenciye olumlu etkisi olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda Ö 3 ve Ö5 kodlu
öğretmenlerin görüşlerine Şekil 5 ve Şekil 6’da yer verilmiştir.

Şekil 5. Ö3 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
eğitiminin öğrenciye etkisine yönelik görüşü

Şekil 6. Ö5 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
eğitiminin öğrenciye etkisine yönelik görüşü
Yukarıdaki alıntılar incelendiğinde, öğretmenlerin destek eğitim odası uygulamasının öğrencilere farklı
açılardan olumlu etkisi olduğunu dile getirdikleri görülmüştür. Tablo 6’da ortaokul matematik
öğretmenlerinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerine
öğrencilerinin istekli olarak katılımını sağlamak için yaptıklarına yönelik görüşlerine ilişkin kategori ve
kodlara yer verilmiştir.
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Tablo 6. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Gerçekleştirilen Matematik Derslerine Öğrencinin/Öğrencilerin İstekli Olarak Katılımını Sağlamak
İçin Yaptıklarına Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategori

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Öğrencinin istekli olarak
derse katılmasını
sağlamak için yapılanlar

Teşvik edici ve pekiştirici
konuşmalar yapılması

Ö1, Ö3

%100

Dersi eğlenceli hale getirilmesi

Ö6

Ders düzeyinde değişim
yapılması

Ö2, Ö5

Öğrenciye çikolata, şeker vb.
verilmesi

Ö4

Tablo 6’ya göre öğretmenlerin tamamının öğrencilerinin destek eğitim odasında gerçekleştirilen
derslere istekli olarak katılmaları için farklı yollar kullandıkları görülmektedir. Bununla ilgili olarak Ö4
kodlu öğretmenin ifadelerinden bazı alıntılar Şekil 7’de aynen verilmiştir.

Şekil 7. Ö4 kodlu öğretmenin, öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen
matematik derslerine istekli olarak katılımını sağlamak için yaptıklarına yönelik görüşü
Şekil 7 incelendiğinde, Ö4‘ün öğrencilerin derse katılımını sağlamak için çikolata, şeker vb. pekiştireç
verdiği görülmektedir.
Tablo 7. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Gerçekleştirilen Matematik Eğitiminde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşlerine Ait
Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Derslerde kullanılan
öğretim yöntem ve
teknikleri

Anlatım

Ö1, Ö4, Ö6

%100

Soru cevap

Ö1, Ö4, Ö5, Ö6

Modelleme

Ö3
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Günlük hayat ile
ilişkilendirme

Ö3

Materyal kullanımı

Ö1, Ö2, Ö5, Ö6

Beyin fırtınası

Ö5

Tablo 7’ye göre destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerinde
ortaokul matematik öğretmenlerinin tamamı kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerden
bahsetmişlerdir. Bu kapsamda Ö2 kodlu öğretmenin görüşüne Şekil 8’de yer verilmiştir.

Şekil 8. Ö2 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
eğitiminde kullanıldığı yöntem ve tekniklere yönelik görüşü

Ö2 kodlu öğretmenin görüşü incelendiğinde, öğretmenin görsel videolar, somut objeler kullanarak
öğrencide bilgiyi kalıcı hale getirmeye çalıştığı görülmektedir. Ayrıca Ö3 kodlu öğretmen ile yapılan
görüşmede, öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinde kullandığı yöntem ve tekniklere yönelik ifadesine yer verilmiştir.
Ö3: “Genellikle modellemelerden ve çokça soru çözerek, günlük hayattaki örneklerden faydalanarak
dersi işliyorum.”
Ö3 kodlu öğretmenin ifadesi incelendiğinde, öğretmenin soru çözerek, modellemeden yararlanarak ve
günlük hayatla ilişkilendirme yaparak ders anlattığı görülmektedir.
Tablo 8. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Gerçekleştirilen Matematik Derslerine Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesinde İhtiyaç
Duyulanlara İlişkin Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Eğitimin faaliyetlerinin
düzenlenmesinde ihtiyaç
duyulan durumlar

Uygun materyallerin olması

Ö1, Ö2, Ö4

%50

Ders sayısının arttırılması

Ö3, Ö5

%33,3

Eğitim düzeninde değişiklikler
yapılması

Ö6

%16,7
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Tablo 8 incelendiğinde, ortaokul matematik öğretmenlerinin %50’si, destek eğitim odasında
gerçekleştirilen matematik eğitiminde materyale ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda
öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerde Ö2 ve Ö6 kodlu öğretmelerin eğitim faaliyetlerinin
düzenlemesinde ihtiyaçlarına yönelik ifadelerine yer verilmiştir.
Ö2: “Her öğrencinin seviyesine uygun ayrı ayrı materyallerin arttırılması eğitim odasının zenginliği
açısından uygun olacağını düşünmekteyim.”
Ö6: ”Kaynaştırma öğrencilerimiz için okul saatleri çok uzun. Bu öğrencileri 7 saat okulda tutmak, 40
dakika sınıfta oturmasını beklemek ve çoğunluğa göre ders anlatıp onların anlamasını beklemek
haksızlık. Fakat bir yandan da dersin akışında onların seviyesine uygun onlarla bire bir ilgilenmek çok
zor bu öğrencilerimizin her birinin günün belli saatini geçirebilecekleri, gelişimlerine uygun oyun,
materyal ve öğretmenin olduğu bir sınıf olması gerektiğini düşünüyorum.”
Ö6 kodlu öğretmenin ifadesi incelendiğinde, Ö6 kodlu öğretmenin eğitim düzeninde değişiklikler
yapılması gerektiğini belirttiği görülmektedir. Tablo 9’da ortaokul matematik öğretmenlerinin destek
eğitim odasında gerçekleştirilen matematik eğitiminin düzenlenmesinde aldığı destekler kategoriler ve
kodlar halinde verilmiştir.
Tablo 9. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Gerçekleştirilen Matematik Derslerinin Düzenlenmesinde Aldığı Desteklere Yönelik Görüşlerine Ait
Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Destek alınması

Okul yönetimi

Ö1, Ö2

%100

Rehberlik Araştırma Merkezi

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4

Öğrencinin Ailesi

Ö1, Ö2, Ö3

Öğretmenler

Ö5, Ö6

Tablo 9 incelendiğinde, ortaokul matematik öğretmenlerinin tamamının destek eğitim odası uygulaması
kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerinin düzenlenmesinde destek aldığı görülmektedir. Bu
kapsamda Ö2 ve Ö6 kodlu ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odası uygulaması
kapsamında gerçekleştirilen matematik eğitiminin düzenlenmesinde aldıkları desteklere yönelik
görüşlerine yer Şekil 9 ve Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 9. Ö2 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
eğitiminin düzenlenmesinde aldığı desteklere yönelik görüşü
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Şekil 10. Ö6 kodlu öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
eğitiminin düzenlenmesinde aldığı desteklere yönelik görüşü
Yukarıdaki alıntılardan görüldüğü üzere öğretmenler destek eğitim odası kapsamında farklı birimlerden
destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 10’da ortaokul matematik öğretmenlerinin destek eğitim odası
uygulaması kapsamında matematik eğitimi alan öğrenciye/öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim
programının hazırlanmasında yaşadıkları zorluklara yönelik görüşlerine ait kategoriler ve kodlar
verilmiştir.
Tablo 10. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında
Matematik Eğitimi Alan Öğrenciye/Öğrencilere Yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının
Hazırlanmasında Yaşadıkları Zorluklara Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğretmen
Kodları

Yüzdeler

Zorluk yaşanması

Öğrencinin seviyesinin bilinmemesi

Ö3, Ö6

%33,3

Öğrenciye uygun ölçütlerin
belirlenememesi

Ö1, Ö2

%33,3

Tecrübe eksikliği

Ö5

%16,7

Herhangi bir zorluk yaşanmaması

Ö4

%16,7

Zorluk yaşanmaması

Tablo 10’a göre ortaokul matematik öğretmenlerinin %83,3’ü bireyselleştirilmiş eğitim programı
hazırlarken zorluk yaşadığını belirtmiştir. Ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşleri göz önüne
alındığında bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanırken yaşanan zorluklar “öğrencinin seviyesinin
bilinmemesi”, ”öğrenciye uygun ölçütlerin belirlenememesi” ve “tecrübe eksikliği” olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda Ö3 kodlu öğretmeninin ifadesine Şekil 11’de aynen yer verilmiştir.

Şekil 11. Ö3 kodlu öğretmenin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamaya yönelik görüşü
Ö3 kodlu öğretmenin ifadesi incelendiğinde öğrencinin olması gereken seviyeden daha düşük seviyede
olması bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlarken zorluk yaşanmasının sebepleri arasındadır.
Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin destek eğitim odası tecrübesinin bir veya iki yıl olmasına
rağmen sadece mesleğin ilk yılında olan Ö5 kodlu ortaokul matematik öğretmeni bireyselleştirilmiş
eğitim programı hazırlama sürecinde yaşadığı zorluğun tecrübe eksikliğinden kaynaklandığını
belirtmiştir. Ö5 kodlu öğretmenin Şekil 12’deki açıklaması bunu açıkça göstermektedir.
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Şekil 12. Ö5 kodlu öğretmenin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamaya yönelik görüşü
3.2. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odasında Gerçekleştirilen Matematik Eğitimine
İlişkin Görüşleri
Tablo 11’de kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen
eğitime yönelik görüşlerine ait kategoriler ve kodlar verilmiştir.
Tablo 11. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilen
Eğitime Yönelik Görüşlerine İlişkin Kategoriler ve Kodlar
Kategori

Kodlar

Öğrenci Kodları

Yüzdeler

Katkı sağlaması

Değerli hissettirmesi

K2

%11,2

Başarıyı arttırması

K1,K3,K4,K6,K8
K9

%66,6

Derse olan tutumu olumlu
etkilemesi

K5, K7

%22,2

Tablo 11 incelendiğinde öğrencilerin tamamının destek eğitim odası uygulaması kapsamında
gerçekleştirilen eğitime yönelik olumlu görüş belirttikleri görülmektedir. Bu kapsamda K 6 kodlu
öğrencinin ifadesine Şekil 13’te aynen verilmiştir.

Şekil 13. K6 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
eğitimine yönelik görüşleri
Şekil 13’teki alıntıdan görüldüğü üzere, öğrenci destek eğitim odasının matematik başarısına olumlu
etkisi olduğunu dile getirmiştir. Tablo 12’de kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası uygulaması
kapsamında matematik derslerinin gerçekleştirdiği ortama yönelik görüşlerine ait kategoriler ve kodlar
verilmiştir.
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Tablo 12. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında Matematik
Derslerinin Gerçekleştirildiği Ortama Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategori

Kodlar

Öğrenci Kodları

Yüzde

Destek eğitim odasının
olmaması

Uygun/Yeterli

K1,K2,K3,K4,K5,
K6, K7, K8, K9

%100

Tablo 12’ye göre öğrencilerin tamamı destek eğitim odasının olmadığının belirtmesine rağmen destek
eğitimi aldıkları ortamı uygun ve/veya yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu duruma örnek olarak
K3 kodlu öğrencinin ifadesine Şekil 14’te yer verilmiştir.

Şekil 14. K3 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik eğitiminin
gerçekleştirildiği ortama yönelik görüşleri

K7 ve K8 kodlu öğrencilerle yapılan görüşmelerde destek eğitim odası uygulaması kapsamında
matematik eğitiminin gerçekleştirildiği ortama yönelik ifadeleri şu şekildedir:
K7: “Biz destek eğitimini matematik zümre odasında yapıyoruz. Destek eğitim odası bize uygun.”
K8: “Matematik derslerini zümre odasında yapıyoruz. Dikkat dağıtıcı faktörler bulunmadığı için uygun.”
K3, K7 ve K8 kodlu öğrencilerin ifadeleri incelendiğinde destek eğitim odası uygulaması kapsamında
matematik derslerinin kütüphanede ve matematik zümre odasında gerçekleştiği görülmektedir. Tablo
13’te kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen
matematik derslerinde materyal kullanımına yönelik görüşlerine ait kategoriler ve kodlar verilmiştir.
Tablo 13. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında Matematik
Derslerinin Gerçekleştirildiği Ortamda Bulunan Materyallere Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve
Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğrenci Kodları Yüzde

Materyallerin
kullanılması

Defter

K1, K2, K3, K4, K6 %55,5

Kitap

K2

Materyallerin
kullanılmaması

Herhangi bir materyal
kullanılmaması

K5, K7, K8, K9
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%44,5

Tablo 13 incelendiğinde öğrencilerin %55,5’nin destek eğitim odası uygulaması kapsamında
gerçekleştirilen matematik derslerinde materyal kullanıldığını belirttikleri ve bu materyallerin defter,
kitap olarak açıkladıkları görülmüştür. Bununla ilgili olarak K1 ve K2 kodlu öğrencilerin ifadelerine
Şekil 15 ve Şekil 16’da yer verilmiştir.

Şekil 15. K1 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinde yapılan öğretim etkinliklerine yönelik görüşleri

Şekil 16. K2 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinde yapılan öğretim etkinliklerine yönelik görüşleri

Bu alıntılar incelendiğinde, öğrencilerin aslında materyalden ziyade ders araç gereç kullandıkları
görülmektedir. Defter ve kitap şeklinde açıklama yapan öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilere
bu araçlar dışında somut materyaller (kesir şeffaf kartları, geometri şeritleri vb.) ya da öğretmenin farklı
bir materyal kullanıp kullanmadıkları sorulmuş ve görüşme sonucunda öğrencilerden “kullanmıyorlar”
şeklinde cevap alınmıştır. Bu açıklamaya dayalı olarak öğrenciler materyal kullanılıyor şeklinde
açıklama yapsalar da görüşme neticesinde materyal kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Tablo 14’te
kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinde başka insanların olmasına yönelik görüşlerine ait kategoriler ve kodlar verilmiştir.
Tablo 14. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilen
Matematik Dersleri Esnasında Ortamda Başka İnsanların Olmasına Yönelik Görüşlerine Ait
Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğrenci Kodları

Yüzde

Ders esnasında ortamda
başka bireylerin olması

Dikkat dağıtması

K1, K3, K4,

%33,3

Başarıyı olumsuz etkilemesi

K6

%11,2

Etkilememesi

K2, K7

%22,2

Ders esnasında ortamda
başka bireylerin
olmaması

Öğretmeni/öğrenciyi
etkileyecek başka
olmaması

olumsuz K5, K8, K9
bireylerin

%33,3

Tablo 14 incelendiğinde öğrencilerin %66,7’si, destek eğitim odası uygulaması kapsamında
gerçekleştirilen matematik dersleri esnasında, ortamda başka insanların olduğunu belirtmişlerdir.
Öğrencilerin %33,3’ü ders esnasında başka insanların olmasının dikkatlerini dağıttığını belirtirken,
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%11,2’si ise başarısını düşürdüğünü belirtmiştir. Bu kapsamda K1 ve K3 kodlu öğrencilerin ifadelerine
Şekil 17 ve Şekil 18’de yer verilmiştir.

Şekil 17. K1 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik eğitiminin
gerçekleştirildiği ortamda başka insanların olmasına yönelik görüşleri

Şekil 18. K3 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik eğitiminin
gerçekleştirildiği ortama yönelik görüşleri

Yukarıdaki alıntılardan görüldüğü üzere destek eğitimi odasında bireylerin olması K 1’i olumsuz
etkilerken, K3 ‘ü etkilememektedir. Tablo 15’te kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası
uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerinin etkisine yönelik görüşlerine ait
kategoriler ve kodlar verilmiştir. Tablo 15’te Tablo 11’deki bulgulardan farklı olarak genel olarak
verilen eğitimden ziyade özellikle matematik dersi açısından etkisine ilişkin bulgular yer almaktadır.

Tablo 15. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilen
Matematik Derslerinin Etkisine İlişkin Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategori

Kodlar

Matematik dersine katkı Matematik başarısını arttırması
sağlaması
Özgüveni olumlu etkilemesi

Öğrenci Kodları

Yüzde

K1, K2, K6, K7

%44,4

K3, K4, K5, K8, K9 %55,6

Tablo 15 incelendiğinde öğrencilerin %55,6’sı destek eğitim odasında yapılan matematik derslerinin
özgüvenlerine olumlu etkisi olduğunu, %44,4’ü ise matematik başarısını arttırdığını belirtmektedir. Bu
kapsamda K1 ve K3 kodlu öğrencilerin ifadeleri Şekil 19 ve Şekil 20’de verilmiştir.

Şekil 19. K1 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinin etkisine yönelik görüşleri
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Şekil 20. K3 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinin etkisine yönelik görüşleri

Yukarıdaki alıntılardan görüldüğü üzere, her iki öğrenci de destek eğitim odası uygulamasının kendileri
için faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 16’da kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası
uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerine sürekli ve istekli katılımlarına yönelik
görüşlerine ait kategoriler ve kodlar verilmiştir.
Tablo 16. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odası Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilen
Matematik Derslerine Sürekli ve İstekli Katılımlarına Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategori

Kodlar

Öğrenci Kodları Yüzde

Destek eğitim odası
uygulamasına katılımın
sürekli olması

İstekli katılım

K1, K2, K3, K4,
K5, K6, K7, K9

%83,3

İsteksiz katılım

K8

%16,7

Tablo 16 incelendiğinde kaynaştırma öğrencilerinin tamamının destek eğitim odası uygulaması
kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerine sürekli olarak katıldıkları görülmektedir. Öğrencilerin
%83,3’ü destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerine istekli
katılım gösterirken, bir öğrencinin isteksiz katılım gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda K8 kodlu öğrencinin görüşüne Şekil 21’de yer verilmiştir.

Şekil 21. K8 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerine sürekli ve isteksiz katılmasına ilişkin görüşleri
K8 kodlu öğrenci derslerden geri kalmamak için destek eğitim odası uygulaması kapsamında
gerçekleştirilen matematik derslerine gittiğini belirtmiştir. Görüşmede öğrenci özellikle istekli
katılmadığını mecbur katılım gösterdiğini dile getirmiştir. Tablo 17’de kaynaştırma öğrencilerinin
destek eğitim odasında gerçekleştirilen öğretim etkinliklerine yönelik görüşlerine ait kategoriler ve
kodlar verilmiştir.
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Tablo 17. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odasında Gerçekleştirilen Matematik
Derslerinde Yapılan Öğretim Etkinliklerine Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğrenci Kodları Yüzde

Öğretim etkinliklerinin
belirtilmesi

Soru cevap

K1, K6, K9

Modelleme

K1, K6

Oyun oynama

K2, K3, K4

Öğretim etkinliklerinin
belirtilmemesi

Görüşün belirtilmemesi

K5, K7, K8

%33,3

Öğretim etkinliklerinin
kazandırdıklarının
belirtilmesi

Çarpım tablosunu ezberleme

K5

%11,1

Toplama, çıkarma ve çarpma
becerilerini kazanma

K7

%11,1

Öğretim etkinliklerinin
kazandırdıklarının
belirtilmemesi

Görüşün belirtilmemesi

K1, K2,K3 K4, K6,
K8, K9

%77,8

%66,7

Tablo 17’ye göre öğrencilerin %66,7’si destek eğitim odasında gerçekleştirilen matematik derslerinde
yapılan etkinlikleri, %22,2’si ise yapılan etkinlikler sonucunda kazandıkları becerileri belirtmiştir.
Geriye kalan öğrenciler ise görüş belirtmemişlerdir. Bu kapsamda K 6 ve K7 kodlu öğrencilerin
ifadelerine Şekil 22 ve Şekil 23’te yer verilmiştir.

Şekil 22. K6 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinde yapılan öğretim etkinliklerine yönelik görüşleri

Şekil 23. K6 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinde yapılan öğretim etkinliklerine yönelik görüşleri
Tablo 18’de kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odasında gerçekleştirilen matematik derslerinin
uygulama şekline yönelik görüşlerine ait kategoriler ve kodlar verilmiştir.
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Tablo 18. Kaynaştırma Öğrencilerinin Destek Eğitim Odasında Gerçekleştirilen Matematik Derslerinin
Uygulama Şekli ve Saatine Yönelik Görüşlerine Ait Kategoriler ve Kodlar
Kategoriler

Kodlar

Öğrenci Kodları Yüzde

Matematik dersleriyle
aynı zaman diliminde
uygulamanın yapılması

Matematik derslerinin işlendiği
zaman diliminde destek eğitimi
odası uygulamanın yapılması ve
sürenin yetersiz olması

K7, K8,

%22,2

Farklı branş dersleriyle
aynı zaman diliminde
uygulamanın yapılması

Farklı branş derslerinin işlendiği
zaman diliminde destek eğitimi
odası uygulamanın yapılması ve
sürenin yetersiz olması

K1, K2, K3, K4,
K5, K6, K9

%77,8

Tablo 18 incelendiğinde öğrencilerin %77,8’inin sınıflarında farklı branş dersi yapılırken destek eğitim
odasında gerçekleştirilen matematik derslerinin yapıldığını belirttiği görülmektedir. Bu kapsamda K9
kodlu öğrencinin ifadesine Şekil 24’te yer verilmiştir.

Şekil 24. K9 kodlu öğrencinin destek eğitim odası uygulaması kapsamında matematik derslerinin
uygulama şekline yönelik görüşleri

Şekil 24’te görüldüğü üzere öğrenci, matematik dersi dışında dersleri olduğu zaman bu uygulamadan
faydalandığını dile getirmiştir. K9 ile yapılan görüşmede öğrenci uygulama süresinin yetersiz oluşuna
vurgu yaparak, bu uygulamadan dolayı diğer derslerinden geri kaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde
diğer öğrenciler de görüşmelerde özellikle uygulama saatinin yeterli olmadığına ve destek eğitimi
alırken diğer derslerden geri kaldıklarını dile getirmişlerdir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin ve kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası
uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerine yönelik görüşleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu kapsamda ortaokul matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerin tamamının okullarında
destek eğitim odasının bulunmadığını belirttikleri görülmüştür. Yazıcıoğlu’nun (2020), destek eğitim
odaları için okulların yeterli fiziki koşullara sahip olmadığını, destek eğitim odalarında yürütülen eğitim
hizmetlerinin planlanmasında mevzuat dışı farklı uygulamaların olduğunu dile getirmesi bu sonucu
desteklemektedir. Benzer şekilde Talas ve diğerleri (2016), 24 okulun dokuzunda destek eğitim odasının
bulunmadığını belirtmişlerdir. Öğretmen ve öğrenci görüşleri incelendiğinde, destek eğitim odası
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uygulaması kapsamında matematik derslerinin boş olan herhangi bir sınıfta, matematik zümre odasında
veya kütüphanede gerçekleştirildiği görülmektedir. Çalışmanın bu sonucu, Akay, Uzuner ve Girgin’in
(2014) destek eğitim odası uygulaması kapsamında derslerin uygun ortamda gerçekleştirilmediği
sonucuyla benzerlik göstermektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu destek eğitim odası uygulaması
kapsamında derslerin gerçekleştirildiği ortamın uygun/yeterli olmadığını belirtmiş olup sadece bir
öğretmen uygun/yeterli olduğunu belirtmiştir. Bu öğretmen, yeterli bulmasının sebebi olarak matematik
zümre odasında matematik araç gereçlerinin olmasını göstermiştir. Kaynaştırma öğrencilerinin görüşleri
incelendiğinde de destek eğitim odası olmamasına rağmen hepsinin matematik derslerinin
gerçekleştirildiği yerin uygun/yeterli olduğunu ifade etmeleri de dikkat çeken sonuçlardan bir diğeridir.
Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin, bazıları ders sayısının arttırılması gerektiğini, bazıları da
eğitim düzeninde değişiklikler yapılması ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde uygun materyallere
ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Tunalı Erkan (2018) çalışmasında materyallerin
yetersiz olmasının destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen derslerde öğretmenlerin
yaşadığı sorunların arasında olduğunu belirtmiştir. Literatür incelendiğinde de pek çok araştırmacının
benzer sorunları dile getirdikleri görülmüş, başlıca sorunlar arasında destek eğitim odalarının fiziksel
koşullarının uygun olmaması, materyal ve donanım eksikliği şeklinde ifade ettikleri görülmüştür (Dalga
Aydın, 2019; Kış, 2013; Nar, 2017; Nar & Tortop, 2017; Talas vd., 2016). Ayrıca kaynaştırma
öğrencilerinin çoğunun materyal olarak defter ve kitabı göstermesi de destek eğitim odasında
materyallerin yetersiz olduğunu açıkça göstermektedir. Aynı şekilde Semiz (2018), destek eğitim odası
uygulamasında sadece defter, kitap gibi ders araç gereçlerinin kullandığını belirtmiştir.
Araştırma sonuçlarından bir diğeri, öğretmenlerin yarısından fazlasının, destek eğitim odası uygulaması
esnasında bireylerin olmasının öğrenciyi ve/veya öğretmeni olumsuz etkilediğini dile getirmeleridir.
Kaynaştırma öğrencilerinin çoğunun da benzer görüşte bulunarak dikkatlerini ve başarılarını olumsuz
etkilediğini söylemeleri, destek eğitim odalarında uygulama yapılırken bu duruma dikkat edilmesi
gerektiğini ortaya koymaktadır. Diğer sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunun destek eğitim
odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik derslerinin öğrenciye olumlu etkisi olduğunu
ifade etmişlerdir. Öğrencilerin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen matematik
derslerinin olumlu etkisi olarak öz güvenlerini ve başarılarını arttırdıklarını belirtmeleri destek eğitimi
uygulamasının gerekli olduğunu göstermektedir. Destek eğitim odası uygulaması kapsamında
gerçekleştirilen matematik derslerinin öğrenciye katkı sağladığı, öğrenciyi önemli hissettirdiği (Kaptan,
2019; Sayan, 2019; Tunalı Erkan, 2018;) ve öğrencinin matematik başarısını arttırdığı (Ünay, 2015;
Kale ve Demir, 2017) şeklinde araştırmaların olması, bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir. Bu
doğrultuda destek eğitim odasında gerçekleştirilen derslerin öğrenciye olumlu etkileri olduğu
söylenebilir.
Araştırma sonuçları incelendiğinde, ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri de, öğretmenlerin öğrencileri
destek eğitimi odası uygulamasına katılmaları için farklı yollar denemeleridir. Öğrencilerin derse
katılmalarına ilişkin motivasyonları dikkate alındığında, sadece bir öğrenci isteksiz katıldığını dile
getirmiştir. Pesen’in (2019) çalışmasında, öğretmenlerin destek eğitim odası uygulamasında en çok
karşılaştıkları sorunlar arasında öğrencinin motivasyon eksikliğini dile getirmesi de öğretmenlerin bu
konu üzerinde önemle durmaları gerektiğinin bir göstergesidir. Araştırmada öğretmenler, öğrencilerin
katılımlarını arttırmak için teşvik edici ve pekiştirici konuşmalar yapma, dersi eğlenceli hale getirme,
öğrenciye çikolata, şeker verme şeklinde uygulama yaptıklarını dile getirmişlerdir. Bu sonuca benzer
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olarak Dalga Aydın (2019) öğretmenlerin öğretim sürecinde öğrencinin motivasyonunu sağlamak ve
öğrenciyi ödüllendirmek için nesnel, etkinlik, yiyecek ve sosyal pekiştireçleri kullandıklarını
belirtmişlerdir. Öğrenci görüşleri dikkate alındığında bu uygulamaların yeterli olduğu söylenebilir.
Öğretmenler, derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri arasında çoğunlukla anlatım, soru
cevap ve materyal kullanımını ifade etmişlerdir. Literatür incelendiğinde de, benzer sonuçlara
rastlanıldığı ve öğretmenlerin genellikle anlatım ve soru cevap yöntemini kullandıkları görülmektedir
(Dalga Aydın, 2019; Pesen, 2019; Talas vd., 2016). Ayrıca Hacısalihoğlu ve diğerlerinin (2015)
kaynaştırma uygulamaları sürecinde matematik öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun öğretmen
merkezli yöntemleri kullanmaları sonucunu tespit etmesi, çalışmanın sonucuyla benzerlik
göstermektedir. Sadece bir öğretmenin destek eğitim odası uygulaması kapsamında gerçekleştirilen
matematik derslerinde günlük hayat ile ilişkilendirme ve modellemeden yararlandığı görülmektedir. Bu
doğrultuda, öğretmenlerin pedagojik alan bilgisi bileşenlerinden özellikle strateji bilgilerini
(kaynaştırma öğrencilerine özgü yöntem ve teknikleri kullanma) geliştirmeleri ve öğrencilere fiziki
koşulları ile materyallerle zenginleştirilmiş asıl destek odalarında eğitim vermelerinin gerekli olduğu
düşünülmektedir.
Öğretmenlerin destek aldığı birimlere ilişkin sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin genel olarak okul
yönetiminden, rehberlik ve araştırma merkezlerinden, öğrencinin ailesinden ve öğretmenlerden destek
aldığı görülmektedir. Demir ve Avcu’nun (2018) çalışmasında, destek eğitim odasında görev alan
öğretmenlerin diğer öğretmenler, rehberlik servisi ve okul idaresi ile iletişim halinde olması gerektiğini
savunması, öğretmenlerin destek aldıkları birimlerin uygun olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde
Gök ve Erbaş’ın (2011) öğretmenlerle yürüttüğü çalışmasında öğretmenlerin, kaynaştırma eğitiminin
başarılı olmasında, kaynaştırma öğrencisinin ailesinin ve özel eğitim merkezlerinin önemli rolü
olduğunu vurgulaması, bu sonucu doğrular niteliktedir.
Öğretmenlerin yaşadıkları zorluklara ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenler yaşadıkları zorluklar
arasında öğrencinin seviyesinin bilinmemesi, öğrenciye uygun ölçütlerin belirlenememesi ve tecrübe
eksikliği olarak belirtmişlerdir. Çalışmanın bu sonucu Şekercioğlu (2010) çalışmasının öğretmenlerin
bireysel eğitim programlarını hazırlama ve uygulamada sorun yaşadıkları sonucuyla benzerlik
göstermektedir. Alanyazında yer alan birçok çalışma, öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim
programının hazırlanmasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. (Çimen
Öztürk & Eratay, 2010; Şekerci, 2010;Tekin Ersan, & Ata, 2018). Destek eğitimi odasının uygulama
şekli ve ders saatine ilişkin kaynaştırma öğrencilerinin görüşleri incelendiğinde, öğrenciler matematik
ya da farklı branş dersleriyle aynı zaman diliminde destek eğitimi aldıklarını ifade etmişlerdir.
Görüşmelerde bazı öğrenciler, bu durumdan rahatsız olduklarını ve diğer derslerden geride kaldıklarını
belirtmişlerdir. Bu sonuç, Öpengin (2018) çalışma sonucuyla örtüşmektedir. Öpengin, öğrencilerin
destek eğitim odasına gittikleri ders saatlerinde sınıfta işlenen derslerden geri kaldıklarını ortaya
çıkarmıştır. Bu doğrultuda destek eğitim odası uygulama şeklinin düzenlenmesi ve öğrencilerin
derslerinin çakışmadığı farklı zaman dilimlerinde yürütülmesinin öğrencilerin diğer derslerden geri
kalmaması adına önemli olduğu düşünülmektedir.
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Learning English as a Foreign Language: An
Exploration of Students’ Anxiety and coping
strategies

Tahira KALSOOM1
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Abstract
Present research was designed to discuss in detail the foreign language learning anxiety and coping strategies used
by students. Anxiety while learning English as a foreign language is causing fatal effects on student’s performance.
Aim of this research was to see those problems in a more comprehensive and resolving manner in order to highlight
different causes and effects related to foreign language learning anxiety. The objective of this study was to explore
the different levels of anxiety in case of learning English as a foreign language. It also aimed to see the affect of
gender on level of anxiety regarding learning EFL. Descriptive method of research was used to get in-depth
information regarding the phenomenon understudy. Sample was selected conveniently from secondary schools
situated in Lahore city. Questionnaire was administered in order to get true picture of foreign language anxiety in
a wider perspective. It was found that foreign language anxiety have many levels to be discussed and taken under
consideration seriously as they have a direct effect on the educational performance of students which cannot be
ignored at any cost. It is recommended that English should be taught in more natural and implicit manners to
overcome learners’ anxiety.
Key words: Learning, Foreign, Language, Anxiety, Secondary Level

1

Research and Evaluation Department, Lahore College for Women University, Lahore PAKISTAN. E-mail:
tahira.kalsoom@lcwu.edu.pk
2

Assistant Professor Dr., Research and Evaluation Department, Lahore College for Women University, Lahore
PAKISTAN. E-mail: dr.khanam.wattoo@gmail.com
3

Assistant Professor Dr., Research and Evaluation Department, Lahore College for Women University, Lahore
PAKISTAN. E-mail: Sadaf.jaben@gmail.com

166

İlkokul Çocuklarına Yönelik Çocuk
Kitaplarında Çocuk Katılımı

Children Participation In Children’s Books For Primary School Children
Tuğçe AKYOL1
Havva ERDEM2

Öz
Çocuk katılımının sağlanmasına yardımcı olan etkili araçlardan biri çocuk kitaplarıdır. Bu nedenle
bu çalışmada, ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanan çocuk kitaplarında çocuk katılımına yer
verilme durumunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini 2019-2020
eğitim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi ve
Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokulların kitaplığında bulunan
ilkokul çocuk kitapları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim öğretim
yılında Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi ve Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne bağlı ilkokulların kitaplığında bulunan Türkçe basılmış yerli ve yabancı 100 ilkokul
çocuk kitabı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Akyol (2019) tarafından geliştirilen “Çocuk
Katılımını İnceleme Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Araştırmada veriler doküman incelemesi ile
toplanmış olup, kitaplar kontrol listesine göre incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin
analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 17.0 programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, ilkokul çocuk kitaplarında en fazla
işbirlikçi katılıma, en az ise danışmacı katılıma yer verildiğini göstermiştir. Ayrıca incelenen ilkokul
çocuk kitaplarında katılımın niteliklerine göre en fazla gönüllü, en az ise eğitim ile desteklenen;
farklı ortamlarda katılım durumuna göre ise en çok ailede, en az ise resmi kurumlarda
gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ülkemizde ilkokul
çocuklarına yönelik hazırlanan çocuk kitaplarında katılım hakkının ve çocuk haklarının
incelenmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katılım, katılım hakkı, ilkokul çocuk kitapları
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Abstract
One of the most important and effective tools for child participation is children's books. Therefore,
in this study, it is aimed to examine the situation of including child participation in children's books
prepared for primary school children. The study universe of the research was carried out in 20192020 academic year by Afyon Kocatepe University Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Library and
Afyonkarahisar provincial center constitute primary school children's books in the library of primary
schools affiliated to the Directorate of National Education. The sample of the research was carried
out in the 2019-2020 academic year by Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Library and Afyonkarahisar
city center constitute 100 local and foreign primary school children's books published in Turkish in
the library of primary schools affiliated to the Directorate of National Education. The "Child
Participation Examination Checklist" developed by Akyol (2019) was used as data collection tool.
In the research, the data were collected by document analysis, and the books were examined
according to the checklist. Content analysis was used in the analysis of the data obtained from the
research. The data obtained from the research were analyzed using the SPSS 17.0 program. The
findings obtained from the study showed that primary school children's books include collaborative
participation the most and consultant participation is the least. In addition, in the examined primary
school children's books, according to the qualifications of participation, volunteers are the most
volunteers and the least supported by education; According to the participation status in different
settings, it was determined that it was mostly carried out in families and least in official institutions.
According to the results obtained from the research, it is thought that it will contribute to the studies
for examining the right to participate and children's rights in children's books prepared for primary
school children in our country.
Keywords: Participation, participation rights, primary school children's books

1.GİRİŞ
Her bireyin doğumundan itibaren yaşamı içinde sahip olduğu birçok hakkı vardır. Bireylerin bu hakları
öğrenmesinde ve yaşamlarına etki edebilmesinde en kritik dönem çocukluk dönemidir. Bu dönemde
bireylerin sahip olduğu haklar çocuk hakları başlığı altında özelleştirilerek verilmektedir. Çocuk hakları,
Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır. Bu haklar ayrımcılığın önlenmesi, çocuğun
yüksek yararı, yaşama -gelişme hakkı ve çocuk katılımı olmak üzere dört temel ilkeye dayanmaktadır.
Bu bağlamda çocukların haklarını en iyi şekilde öğrenmeleri ve günlük yaşamlarında uygulayabilmeleri
beklenmektedir. Çocukların bu haklarını öğrenebilecekleri en önemli yer ise eğitim kurumlarıdır. Çocuk
haklarını çocuklara kazandırması gereken kişi eğitim kurumlarında öğretmenlere düşmektedir.
Öğretmenlerin çocuk haklarına dair bilgi düzeylerinin yeterli olması ve bu hakları çocuklara aktarmada
kullanacağı araç ve gereçleri iyi tanımaları gereklidir (Kaya, 2011). Çocuk katılımı, çocukların kendi
yaşamını ya da bağlı olduğu bireyleri etkileyen durumlarda karar alma sürecine katılmalarıdır (Yüksel
ve Yazıcı, 2019). Çocuğun gelişen yeteneklerine göre görüşlerini ifade etme ve etkinliklere katılma
hakkını tanımanın çocuk, aile ve toplum için birçok yararı bulunmaktadır (Committee on the Rights of
the Child, Report on the forty-third session, 2006). Çocukların kendilerini ilgilendiren durumlarda karar
almaları, bu kararlara saygı duyulma hakkı olarak nitelendirilen katılım hakkı kavramına ilk kez Çocuk
Hakları Sözleşmesinde yer verilmiştir. Aynı zamanda Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların kendi
yaşamlarını ilgilendiren kararları almada aktif bireyler olarak görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Kısaca katılım hakkı, çocuğun aile ve toplumda aktif bir rol elde etmesi, kendini bir birey olarak
yetiştirmesi gibi haklardır. (Lansdown, 2005).
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Kendini bir birey olarak yetiştirmede okul öncesi dönemden çocukluk döneminin sonuna kadar
çocuklara katılım hakkının verilmesinde hem bir öğretim etkinliği hem bir materyal olarak çocuk
edebiyatı türlerinin önemi büyüktür (Sever, 2008). Alaçayır (2012) çalışmasında çocukların hareketli
karakterlerle oluşturulmuş öykülerdeki kahramanlarla hayatı deneyimlediğini ifade etmiştir. Özer
(2006) hikâye kitaplarının çocuklar üzerinde daha etkili ve nitelikli hale gelebilmesi için çocukların
gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini belirtmiştir. Biçimsel olarak dilin doğru
kullanılmasının haricinde resimlerden faydalanılması gerekmektedir. Aynı zamanda çocukların
görüşlerine saygı gösterilmesi, başkalarına saygı duymaları gerektiğini de öğrenmelerini sağlayacaktır
(Lansdown, 2001). Kiefer ve diğerleri (2007) eğitim etkinlikleri arasında önemli ve büyük bir yeri olan
okuma etkinliklerinin, eğlendirirken öğreten, düşündüren ve sorgulatan özelliğiyle önemli bir yere sahip
olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle eğitimde çocuk katılımının verilmesinde çocuk kitaplarının büyük
bir yeri vardır.
İlkokul dönemi çocuklarına ait birçok özellik, onlara verilmek istenen her türlü kazanımda ve etkinlikte
kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle ilkokul çocuklarının özelliklerinin bilinmesi ve bu özelliklere göre
ürünler ortaya koyulması önemli ve gereklidir. İlkokul dönemi çocuklarında; dil gelişiminin hızlandığı,
mantıksal düşünme, zaman, mekân, boyut gibi kavramların oluştuğu, aile dışında öğretmen ve arkadaş
çevresinin oluştuğu, kendi değerlerini oluşturmaya başladığı, eleştirel düşüncenin arttığı gözlemlenen
özellikler arasındadır (Dursunoğlu, 2007). Çocuk, ilkokula başlamasıyla birlikte okumayı öğrenir ve
öğrenmeyi tamamlamanın hemen ardından kitap okumaya yönelir. İlkokul döneminde çocuk, hem
okuma-yazma becerisinin gelişimine katkı sağlayacak hem de düşünerek aklındaki sorulara cevap
verecek, ona yeni bilgiler sunacak kitaplara ihtiyaç duyar. Bu dönemde çocukların okumayı
öğrenmesiyle öğretmenlerin ya da ailelerin seçmiş olduğu kitapların niteliği önemli ve ileride kitap
okuma alışkınlığını kazanmış bir birey olmalarında büyük bir sorumluluktur. (Sever, 2008). Çocuğun
kitapla karşılaşması hem duyarak öğrendiği sözcükleri görerek tanımasını, hem de duymadığı sözcükleri
görerek öğrenmesini sağlar. Bu durum çocuğun düşünmeyi öğrenmeye başladığını göstermektedir.
(Gönen, 1988). Bu nedenle çocuk katılımının verilmesinde ilkokul çocuk kitaplarının rolü dikkate
alınmalıdır.
Alanyazın incelendiğinde farklı kaynaklarda çocuk haklarının araştırma konusu olduğu görülmektedir
(Akyol, 2019; Gurbetoğlu, 2007; Karaman Kepenekçi & Aslan, 2011; Karaman Kepenekçi, 2010;
Merey, 2012; Nayır, Kepenekçi Karaman, 2011; Türkyılmaz & Kuş, 2014; Yıldız, 2017; Pembegül,
2019; Buğday & Küçükoğlu, 2017). Yapılan araştırmalardan yola çıkılarak bu çalışmada, ilkokul
dönemi çocuk kitaplarında çocuk katılımına yer verilmesinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan
araştırma, çocuk kitapları üzerine çalışan akademisyen, yazar, çizer ve yayıncıların çalışmalarına katkı
sağlayacağı; bu alanla ilgilenen öğretmenlere ve ailelere kitaplarda çocuk katılımına yer verilme durumu
hakkında bilgiler sağlayacaktır.

2. YÖNTEM
Bu araştırmada ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanan çocuk kitaplarında çocuk katılımına yer verilme
durumunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla araştırma da tarama modeli kullanılmıştır.
Tarama modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak
için evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır
(Karasar, 2010).
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Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini 2019-2020 eğitim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr.
Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi ve Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
ilkokulların kitaplığında bulunan ilkokul çocuk kitapları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini,
2019-2020 eğitim öğretim yılında Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi ve Afyonkarahisar il
merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokulların kitaplığında bulunan Türkçe basılmış yerli ve
yabancı 100 ilkokul çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu, amaçsal örnekleme
yöntemi olan ölçüt örneklemeyle belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme yönteminde örneklem, önceden
belirlenen ölçütlere göre oluşturulur (Patton, 2005; Merriam, 2009). Araştırma da incelenen kitapların
“7-10 yaş grubuna yönelik hazırlanmış olması” ve katılım süreçlerinin incelenebilmesi için kitaplarda
“en az iki karakterin olması” ölçütleri üzerinde durulmuştur.

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Akyol (2019) tarafından geliştirilen “Çocuk Katılımını İnceleme
Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Kontrol listesi iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, kitapla ilgili
genel bilgilerden, ikinci bölüm ise çocuk katılımı ile ilgili bileşenlerden oluşmaktadır. Kontrol listesinin
birinci bölümünde, kitabın türü, yayınevi, yayın yılı gibi genel özellikler yer almaktadır. İkinci bölümde
ise katılım türleri ile ilgili üç, katılımın nitelikleri ile ilgili dokuz, katılım hakkı ile ilgili maddelerin yer
aldığı dört ve farklı ortamlarda katılım ile ilgili altı madde olmak üzere toplam 22 madde yer almaktadır.
İlkokul çocuk kitaplarındaki metinlerde geçen ifadelerden yola çıkılarak kitaplarda belirlenen kontrol
listesindeki her bir maddenin karşılığı kontrol listesine “Var”, tespit edilmeyen her bir maddenin
karşılığı ise kontrol listesine “Yok” olarak kaydedilmektedir.

Veri Toplama Süreci
Araştırmada veriler, doküman incelemesi ile toplanmıştır. Doküman incelemesiyle araştırma konusuna
yönelik yazılı ve görsel materyaller incelenmektedir. Veri kaynağı olarak değerlendirilen, önceden
belirlenmiş her türlü belgenin incelemesi doküman incelemesi olarak tanımlanmaktadır (Ocak, 2019).
Çalışma grubundaki ilkokul çocuk kitapları, Ocak 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında araştırmacılar
tarafından dönüşümlü olarak okunup incelenmiştir. Her ilkokul çocuk kitabının künye bilgileri “Çocuk
Katılımını İnceleme Kontrol Listesi” nin birinci bölümüne kaydedildikten sonra kontrol listesinin ikinci
bölümünde yer alan maddelere göre incelenmiştir.

Verilerin Analizi
İlkokul çocuk kitaplarından elde edilen veriler betimsel içerik analizi ile analiz edilmiştir. Betimsel
içerik analizi ile kitap, gazete, roman, tarihsel belge ve dergi gibi dokümanlar analiz edilebilmektedir
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(Stemler, 2001). İlkokul çocuk kitaplarındaki çocuk katılımı, Akyol (2019) tarafından geliştirilen
kontrol listesine göre
değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri SPSS 17.0 istatistik
paket programı ile hesaplanmış, tablo ve grafik halinde sunulmuştur. kitaplarındaki çocuk katılımı,
Akyol (2019) tarafından geliştirilen kontrol listesine göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen
verilerin frekans ve yüzde değerleri SPSS 17.0 istatistik paket programı ile hesaplanmış, tablo ve grafik
halinde sunulmuştur.

BULGULAR
Bu araştırmadan elde edilen bulgular, aşağıda tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur.
İlkokul çocuk kitaplarının yıllara göre frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1 ve Şekil 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İlkokul Çocuk Kitaplarının Yıllara Göre Dağılımı.
Yıl

f

%

2003

1

1

2004

1

1

2009

1

1

2010

3

3

2011

4

4

2012

4

4

2013

3

3

2014

5

5

2015

16

16

2016

5

5

2017

9

9

2018

14

14

2019

24

24

Belirtilmeyen

10

10

Toplam

100

100

Tablo 1 incelendiğinde çalışmada yer alan kitapların en fazla 2019 (%24) yılına en az 2003, 2004 ve
2009 (%1) yıllarına ait olduğu görülmektedir.
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Şekil 1. Yıllara göre dağılım
İlkokul çocuk kitaplarında yer alan katılım türlerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2 ve Şekil 2’de
verilmiştir.

Tablo 2. İlkokul Çocuk Kitaplarında Katılım Türlerinin Dağılımı.
Katılım Türleri

f

%

Danışmacı

7

8.8

İşbirlikçi

39

48.7

Çocuk liderliğinde

34

42.5

Toplam

80

100

Tablo 2 incelendiğinde ilkokul çocuk kitaplarında danışmacı %8.8, işbirlikçi %48.7 ve çocuk
liderliğinde %42.5 katılıma yer verildiği görülmektedir. İlkokul çocuk kitaplarında en fazla işbirlikçi,
en az ise danışmacı katılıma yer verildiği görülmektedir.

Danışmacı
İşbirlikçi
Çocuk liderliğinde

Şekil 2. Katılım Türlerinin Dağılımı.

İlkokul çocuk kitaplarında katılım türlerinin gerçekleştirildiği yerlere göre frekans ve yüzde dağılımları
Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. İlkokul Çocuk Kitaplarında Katılım Türlerinin Gerçekleştirildiği Yerlere Göre Dağılımı.
Ailede
Katılım Türleri

Eğitim

Sosyal

Sağlık

Toplumsal

kurumları

ortamlar

kurumları

yaşam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Danışmacı

4

9.5

1

25

2

14.2

-

-

-

-

İşbirlikçi

23 54.7 -

-

5

35.8

-

-

11

61.1

Çocuk liderliğinde

15 35.8 3

75

7

50

-

-

7

38.9

Toplam

42 100

100

14

100

-

-

18

100

4

Tablo 3 incelendiğinde ilkokul çocuk kitaplarında, ailede; danışmacı (%9.5), işbirlikçi (%54.7) ve çocuk
liderliğinde (%35.8), eğitim kurumlarında; danışmacı %25, çocuk liderliğinde %75, sosyal ortamlarda;
danışmacı (%14.2), işbirlikçi(%35.8), çocuk liderliğinde (%50), sağlık kurumlarında; hiçbir katılım türü
görülmemiştir, toplumsal yaşamda; işbirlikçi (%61.1), çocuk liderliğinde (%38.9) katılıma yer verildiği
görülmektedir.
Tablo 3’e göre, ilkokul çocuk kitaplarında işbirlikçi katılıma en çok ailede ve sosyal ortamlarda, çocuk
liderliğinde katılımın en çok sosyal ortamlarda, danışmacı katılımın ise en çok eğitim kurumlarında yer
verildiği belirlenmiştir.

İlkokul çocuk kitaplarında yer alan katılımın niteliklerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 4 ve Şekil
3’de verilmiştir.
Tablo 4. İlkokul Çocuk Kitaplarında Katılımın Niteliklerinin Dağılımı.
Katılımın Nitelikleri

f

%

İlgili

27

13.5

Gönüllü

56

28

Saydam ve bilgilendirici

6

3

Saygılı

39

19.5

Güvenli ve risklere duyarlı

7

3.5

İçermeci

30

15

Çocuk Dostu

30

15

Eğitim ile desteklenen

5

2.5

Hesap verebilir

-

-

200

100

Toplam
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Tablo 4 incelendiğinde ilkokul çocuk kitaplarında katılımın ilgili (%13.5), gönüllü (%28), saydam ve
bilgilendirici (%3), saygılı (%19.5), güvenli ve risklere duyarlı (%3.5), içermeci (%15), çocuk dostu
(%15), eğitim ile desteklenen (%2.5) niteliklerine yer verilirken; hesap verebilir niteliklerine hiç yer
verilmediği görülmektedir. Tablo 4’e göre, ilkokul çocuk kitaplarında en çok saygılı, en az ise eğitim
ile desteklenen niteliklerine yer verildiği görülmektedir.
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Şekil 3. Katılımın Niteliklerinin Dağılımı

İlkokul çocuk kitaplarında farklı ortamlara göre katılımın frekans ve yüzde dağılımları Tablo 5 ve Şekil
4’de gösterilmiştir.
Tablo 5. İlkokul Çocuk Kitaplarında Farklı Ortamlara Göre Katılımın Dağılımı.
Farklı ortamlar

f

%

Sosyal alanlarda

20

24.1

Ailede

42

50.6

Okulda

-

-

Sağlık hizmetlerinde

-

-

Yerel topluluklarda

16

19.2

Diğer resmi
kurumlarda

5

6.1

Toplam

83

100

Tablo 5 incelendiğinde ilkokul çocuk kitaplarında katılımın sosyal alanlarda (%24.1), ailede (%50.6),
yerel topluluklarda (%19.2) ve diğer resmi kurumlarda (%6.1) gerçekleştiği; okulda ve sağlık
hizmetlerinde ise katılımın gerçekleşmediği görülmektedir. Tablo 5’e göre katılımın en çok ailede, en
az ise diğer resmi kurumlarda gerçekleştiği söylenebilir.
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Şekil 4. Farklı Ortamlara Göre Katılımın Dağılımı

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
İlkokul çocuk kitaplarında, katılım türlerinden en fazla işbirlikçi katılıma, en az ise danışmacı katılıma
yer verildiği görülmektedir. İlkokul çocuk kitaplarında yer alan danışmacı katılım türüne en fazla ailede,
en az ise sağlık kurumları ve toplumsal yaşamda yer verildiği görülmektedir. İşbirlikçi katılım türüne
en fazla ailede, en az ise eğitim kurumları ve sağlık kurumlarında yer verildiği; çocuk liderliğinde
katılım türüne ise en fazla ailede, en az sağlık kurumlarında yer verildiği sonuçlar arasında yer
almaktadır. İlkokul çocuk kitaplarında, en fazla gönüllü, en az ise hesap verebilir katılım niteliklerine
yer verildiği; en fazla ailelerde, en az ise okulda ve sağlık hizmetlerinde katılıma yer verildiği
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çocuklara kısa zamanda farklı olaylarla karşılaşmasını sağlayarak bu olaylardan deneyimler
kazanmasını ve bakış açısı oluşturmalarını sağlayan çocuk kitapları, tüm önemli faydalarıyla birlikte
çocuk hakları eğitiminde de kullanılacak önemli bir araçtır (Türkyılmaz ve Kuş, 2014). Bu noktada
araştırmanın amacıyla bağlantılı olarak ilkokul çocuk kitaplarında çocuk haklarına ne düzeyde yer
verildiği önemli bir konudur. Karaman Kepenekci (2010), Türkiye’de çocuklara önerilen 100 Temel
Eser listesindeki kitaplarda çocuk haklarına ne düzeyde yer verildiğini belirlemek amacıyla yapmış
olduğu çalışmasında, kitaplarda çocukların gelişimsel ve yaşamsal haklarına, katılım ve korunma
haklarından daha çok yer verildiğini tespit etmiştir. Karaman Kepenekçi ve Aslan (2011), okulöncesi
dönem çocuklarına yönelik kitaplarda çocuk haklarına yer verilme düzeyinin belirlemek amacıyla
gerçekleştirdikleri çalışmada, çocukların gelişimsel ve yaşamsal hakları ile ilgili anlatımlara daha çok;
katılım ve korunma hakları ile ilgili anlatımlara ise daha az yer verildiği tespit edilmiştir. Aslan ve
Doğan Güldenoğlu (2018), Türkiye’de çocuk edebiyatı adı altında çok satılan kitapların çocuk haklarını
ne düzeyde ve nasıl yansıttığını belirlemek amacıyla yapmış oldukları çalışmada, kitaplarda, en çok
çocuğun gelişimsel haklarına ve özellikle gelişim haklarıyla ilgili olumlu ifadelere yer verilmiştir.
Çalışmada genel sonuç olarak, çocuğun yaşamsal ve gelişimsel haklarına daha çok, katılım ve korunma
haklarına ise daha az yer verildiği görülmüştür. Sarı (2019) çocuk kütüphanelerinde yer alan, okul öncesi
çocuk kitaplarının, çocuk haklarına yer verme durumunu belirlemek amacıyla yapmış olduğu çalışmada,
İncelenen 200 kitaptan, 92 kitapta herhangi bir hak maddesine yer verilmediği, 108 kitapta ise, sırasıyla
gelişimsel, yaşamsal, korunma ve katılım hakkına yer verildiği tespit edilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilkokul çocuklarına yönelik çocuk kitaplarında
danışmacı ve çocuk liderliğinde katılım türlerine de yer verilebilir. Yayınlanan ilkokul çocuklarına
yönelik kitaplarda yer alan katılım türleri, katılımın nitelikleri, farklı ortamlarda katılım dikkate alınarak
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çocuk kitabı yazarları ve çizerleri, çocuk kitapları hazırlayan yayınevleri, katılım süreçlerini içeren
ilkokul çocuk kitaplarının kaleme alınması konusunda teşvik edilmelidir. İlkokul çocuklarına yönelik
hazırlanan, katılım süreçlerini ele alan kitapların yayınlanmasından önce her yayınevinde kitapları
değerlendirmek üzere ilkokul öğretmenlerinin ve alan uzmanlarının yer aldığı bilimsel komisyonlar
oluşturulabilir.
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Kazak Folklor Derleme Çalışmaları ve Derleme
Sorunları

Nazym SHUINSHINA META1

Abstract
1920 yıllarının ilk dönemlerinde Kazak Halk Eğitim Destek Hizmeti, Kazak Bölgesini Araştırma
Derneği, Kazak Bilimsel ve Araştırma Derneği gibi birkaç kurumların çalışmaları yürütülmüştür.
Kazak halkının kültürünü, tarihini, etnografyasını araştırarak ve derlenmiş halk edebiyatı
örneklerini inceleyerek bilimsel seferler düzenlenmiştir.
Folklor derleme çalışmasının geniş kapsamlı programı 1920 yılların ilk yarısındaki Jetisu, Sırdariya
seferlerinin çalışmalarından sonra ele alınmıştır. Bu programı oluşturmada A.Divayev önemli
katkıda bulunmuştur. Bu sefere katılan araştırmacılara yön göstererek folklorun bütün türlerini
derlemede büyük önderlik göstermiştir. Dolayısıyla, derlemeciler Kazak halk şiirlerinin bütün
türlerini yazıya geçirmişlerdir.
XX.Yüzyılın 20-30 yıllarında yeni yönetim devlet başına geçtiğinde halka eğitim vermek amacıyla
eğitim ve bilim çalışmaları her yönden gelişmeye başlamıştır. Halkımızın yaşam tarzı, örf ve
adetleri, gelenek-görenekleri, geçmişten bugüne kadar süren yaşam tarihinin seceresi denmeye
uygun görülen, ulusal estetiğin eleğinden geçerek nesilden nesile, asırlardan asırlara devam eden,
ayrıca, değerli hazinelerden biri olan 1920-30 yıllarındaki folklor miraslarını derleme ve yayımlama
çalışmalarını eskiden beri kalıplaşmış geleneğin devamı olarak sayabiliriz.
Anahtar kelimeler: Halk edebiyatı, derleyiciler, destan, masal
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Litosonimlar Asosida Yuzaga Kelgan
Antroponimlar

QODIROVA Zaynura Zayniddinovna1
BOZOROVA E’zoza Shavkat qizi2

Annotatsiya
Ushbu maqolada litosonimlar (qimmatbaho tosh nomlari) asosida antroponim(kishi ismlari)larining yuzaga kelishi
va bu kabi ismlarni qo’yishdan ko’zlangan asosiy maqsad bayon qilingan.
Kalit so’z: litosonim, antroponim, V.N.Nikonov, etnografik mazmun, antroponomik indikator, forscha ismlar,
arabcha ismlar, turkiycha ismlar.

Inson yaratilibdiki kimnidir yoki nimanidir nomlashga ehtiyoj sezadi Shaxslarga qo‘yilajak ismlar ushbu
shaxsning xarakteriga ham ma’lum bir ma’noda ta’sir qiladi. Har qanday ism o‘z ichki ma’no
mazmuniga ega bo‘ladi.
Taniqli tilshunos ning aytishicha: “bir biridan ajralmas amaliy va nazariy vazifalarning mavjudligi bilan
antroponomika baxtlidir”[1]. Shuning uchun ham antroponimlarga qiziqish, uni o‘rganish qadimiy
tarixga ega.Yuz yillar davomida qator antroponomik tadqiqotlar yaratildi. Natijada kishi ismlarini
o‘rganuvchi fan antroponomika vujudga keldi. O‘zbek tilshunosligida N.A.Baskakov, T.Jonuzoqov, R.
Qo‘ng‘urov, J.Muxtorov, E.Begmatov, D.Abduraxmonov, E.Qilichev, I.Xudoynazarov va boshqalar
ilmiy tadqiqot olib borganlar. Jumladan, O‘zbek onomastikasi rivojlanishida Ernst Begmatovning
xizmatlari katta. Uning ishlari asosan kishi nomlari, ya’ni antroponimika sohasidadir. 1965- yilda
“O‘zbek tili antroponimikasi” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. Tilshunos olimning
ilmiy tadqiqotlari “Kishi nomlari imlosi”(1970), ”O‘zbek ismlari”(1991), “O‘zbek ismlari
imlosi”(1972)kabi asarlarida aks etgan.
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Ism so‘zi shaxsning atoqli oti ma’nosini anglatadi va antroponim tushunchasini ifodalaydi. Kishilar
qadim davrlardan bolaga ism berish ishiga nihoyatda mas’uliyat bilan yondashishgan. Shuning uchun
ham qo‘yilajak ismlarning aksari ma’lum sabab va o‘ziga xos etnografik mazmunga ega bo‘ladi.
Ota-ona o‘z farzandiga ism berishida chaqaloqqa uzoq umr tilash, bolaning yetuk, komil inson bo‘lib
yetishishi va uning kelgusida baxtli bo‘lishi kabi orzu-niyatlari yotadi. Mana shu istak va orzular bolaga
ism tanlash va uning urf-odatlarini ado etishning negizini tashkil etadi. Ya’ni, Surxondaryo viloyatida
yashovchi tojiklarda o‘tkaziladigan “Nom guzaron”(bolaga bobosining ismi qo‘yilganda maxsus
marosim qon chiqarib o‘tkaziladi va shu asosida qo‘yilgan ism halollangan hisoblanadi) marosimi
yuqorida aytilgan fikrga dalil bo‘la oladi.
Qadimdan chaqaloqqa qo‘yiladigan ism bolaning himoyachisi bo‘lishiga, uning taqdiriga ta’sir qilishiga
ishonishgan va bir umr hamroh bo‘ladigan muqaddas hodisa sifatida ko‘rilgan. Shu tarzda “asrovchi
ismlar” yoki “himoya nomlari” deb yuritiluvchi nomlar guruhi yuzaga kelgan. Ibtidoiy jamoa
tuzumidan bizga ma’lumki odamlar turli xil toshlarga sig‘inishgan va ular bu toshlarni sehrli xususiyati
bor deya ishonishgan. Hozirgi zamonda ham bu kabi tasavvurlar mavjud va ayrim toshlarning foydalilik
xususiyati tibbiyotda o‘z isbotini topgan. Bunday toshlar sirasiga olmos, qahrabo,yoqut, lojuvard
kabilar kiradi[2]. Balki shu boisdan ham insonlar o‘z zurriyodiga qimmatbaho tosh nomlarini ism
sifatida qo‘yishar.
Hozirgi kunda ham o‘zbek yigit - qizlariga qo‘yilgan ismlar orasida turli ofatdan
asrash va salomatligini saqlash maqsadida ismlar litosonimlar asosida yuzaga kelmoqda hamda
toshlardan tayyorlangan buyumlarni taqib yurish odati saqlanib qolmoqda. Mana shu e’tiqodga ko‘ra
farzandlarga (asosan qiz bolaga) Durdona, Gavhar, Marvad, Marvarid, Yoqutoy, La’lixon, Zumrad,
Oltinoy, Marjonbibi, Marjona kabi ismlar qo‘yilgan. Keyinchalik bu nomlar qadr-qimmat, go‘zallik,
azizlik, nafosat, noziklik ma’nolarini ham ifodalagan. Bu kabi qimmatbaho toshlar va ma’dan nomlariga
ot so‘z turkumiga xos grammatik kategoriyalarni qo‘shish orqali ham yangicha antroponimlar hosil
qilingan.

Antroponomik indikatorlar
O‘zbek tilshunosligida Z.Do‘stmatov tomonidan indikatorlar haqida ilk bor alohida maqola e’lon
qilindi. Ammo antroponomik indikatorlar haqida haligacha biror boshqa tadqiqotni uchratmadik.
Indikatorlar antroponimlarni tilning lug‘at tarkibidagi o‘ziga xos alohida bir tizimiga birlashtiruvchi
vositadir. Ular kishi ismlari tarkibida kelib, uni biror jihatidan xarakterlab, konnotativ ma’no
ifodalaydi.Har bir indikatorni qabul qilgan antroponim shu indikator uchun mikrotekst vazifasini
bajaradi.
Antroponimlarga qo‘shilish xususiyatiga ko‘ra indikatorlar quyidagilarga bo‘linadi:
1. Erkaklar ismiga xos: jon, bek, xon, sher, arslon;
2. Ayollar ismiga xos: oy, oyim, beka, gul, pari;
3. Erkaklar va ayol ismiga qo‘shilishiga ko‘ra betaraf bo‘lgan indikatorlar: jon, xon.
Shu singari indikatorlar qimmatbaho tosh va ma’dan nomlariga qo‘shilib, ismlar yasaydi. Xususan,
Sangina- tosh. Joni toshdek qattiq bo‘lsin, degan niyatda berilgan ism.
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Olmos- fors-tojikcha, olmosdek mustahkam va qimmatli bola. Olmos eng qimmatbaho bezak
hisoblanadi, demak, oilaning bezagi degan ma’noda ism sifatida qo‘yilgan.arablar uni “almas” deb
atashadi. Ya’ni eng og‘ir degani.
Gavhar - (fors- tojik) marvarid, gavhardek qimmatli, bebaho, asl, zebo, chiroyli qiz. Qadimda
kishilar gavhar chaqaloqni balo qazolardan asraydi deb ham ishonishgan. Gavhargul, Gavharoy,
Gavharxon, Gavharshod - “gavhardek bebaho bo‘lish, qimmatli, , quvnoq, chiroyli qiz”
Yoqut - (arabcha, yahudiycha) Yoqutoy, Yoqutxon- suluv, bebaho, nodir va oydek qiz[4].
Qimmatbaho tosh, ya’ni yoqut toshining nomi asos bo‘lib, erkalash qo‘shimchalari orqali antroponim
yasagan.Yoqut qizil rangli qimmatbaho toshdir. Turkiy xalqlar yoqut kishini turli kasalliklardan asraydi,
davo bo‘ladi deb hisoblashgan. Shundan kelib chiqib, odamlar dardiga malham bo‘luvchi , dardkash,
qalblarga shifo beruvchi, ma’nosida ham qo‘llaniladi.
Firuza- fors tojikcha – “saodatli, firuzadek bebaho, qimmatli, go‘zal, zebo qiz yoki nurli
yuzidan nur taraluvchi” degan ma’nolarni anglatib, firuza qimmatbaho toshining nomiga nisbatan
qo‘yiladi. Uning
Firuz-“saodatlilik, iqbollilik, yengilmaslik, g‘oliblik;
Feruz- yengilmaslik, qahramonlik (o‘g‘il bolalarga);
Feruza( qiz bolaga) “g‘oliblik, iqboli baland qiz”;
Feruzsho - “yengilmas muzaffar shoh, hukmdor” kabi muqobillari ham mavjud bo‘lib, bular
ham fors tojik tilidan olingan va yengilmas g‘olib, iqboli baland singari ma’nolarni anglatadi[5]. Ushbu
ismlar aslida bitta tosh , ya’ni firuza toshining nomidan kelib chiqib, firuzadek qimmatbaho va noyob
bo‘lishi niyat qilinadi. Shakllari: Firuza, Feruzabonu, Feruzaxon, Gulferuza. Turkuaz firuzaning yana
bir nomi bo‘lib, bir paytlar u “samoviy tosh” deb ham atalgan. Feruza forscha “pirouz”, “ g‘alaba toshi”
yoki “firuza” – “ baxt toshi” farovonlik va jasorat ramzi hisoblangan[6].
Anora- anor mevasi. Bu fors- tojikcha, o‘zbekcha ism. O‘rta osiyoda kamyob ismlardan biri.
Qizil xol, nor bilan tug‘ilgan qizga shunday ism beriladi. Ushbu qimmatbaho toshning ozi anor donasiga
nisbatan nomlangan. Anor donasi kabi qizil toshning nomini chaqaloqqa ism sifatida berishadi. Anor
toshi, anor donasi va chaqaloq tanasidagi qizil dog‘ o‘rtasidagi o‘xshashliklar inobatga olingan holatda
ism beriladi. Bu antroponim tashqi belgi asosida yuzaga kelgan. Sharq xalqi anor odamda kuchli
istakning paydo bolishiga hissa qo‘shadi deb ishonishgan. Fors xalqi granatni o‘z xo‘jayini deb
hisoblagan va hatto “shohona tosh” deb atagan. Uning Anoriddin –fors-tojikcha, arabcha “ qizil xol
bilan tug‘ilgan din ixlosmandi yoki dinning qizil xolli ixlosmandi”; Anormuhammad- “qizil xolli bolani
Muhammad (s.a.v.)o‘z panohida asrasin”; Anortoy “qizil xolli va erkatoy, suyukli bola”; Anor – forstojikcha “badanida qizil xol, tamg‘a bilan tug‘ilgan”; Anorbibi - fors-tojikcha, o‘zbekcha “qizil xolli
aslzoda qiz”; Anorgul – fors-tojikcha ”qizil xolli , guldek go‘zal qiz yoki anor gulidek chiroyli qiz”;
Anortosh- “ qizil xolli qiz toshdek mustahkam, umri uzoq bo‘lsin”; Anorxol- “qizil xolli va norli qiz”,
Menganor- “qizil belgi bilan tug‘ilgan qiz” singari muqobillari ham mavjud.
Munchoq- arabcha- “taqinchoqdek aziz, qadrli” agar go‘dak juda kichkina tug‘ilgan bo‘lsa ham
shunday ism berish.
Marjon, Marjona – dur, inju,marvaridlar tizimi, qizil rangli yirik munchoq, marjondek
qimmatbaho, latofatli, go‘zal, yorqin, zebo, va suluv qiz. Marjonoy, Marjonxon, Marjon, Marjonabonu.
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Marvad, Marvarid - fors- tojikchsa “dur, inju”; qimmatli , bebaho qiz.
Mursala- arabcha “marjon, shoda”; payg‘ambarlar nazari tushgan go‘dakka qo‘yiladigan ism
bo‘lib, arab xalqi uchun eng qimmatbaho tosh hisoblangan..
Murassa-arab- qimmatbaho taqinchoqlar bilan orolangan, ziynatlangan.
Kimyo- qimmatbaho narsalar, javohirlar; kamyob , noyob , nodir , tengsiz.
Lojuvard- to‘q ko‘k rangli qimmatbaho tosh turi bo‘lib, ”qimmatli, jilvalanuvchi ya’ni go‘zal
qiz” sifatlariga ega bo‘lishi niyatida qizlarga nisbatan qo‘yilgan ism hisoblanadi. Bu tosh juda qimmat
baholangan.
La’li – arabcha “la’l kabi qimmatli, qadrli, bebaho bola”. Uning qizlarga nisbatan La’lixon
(qiz bolaga) variant qo‘llaniladi. Shu tosh nomidan kelib chiqqan. Bundan tashqari la’l ham qizil
qimmatbaho tosh bo‘lib, ehtimol badanida qizil xol yoki nor bilan tug‘ilgan chaqaloqqa qoyilar
Zumrad- fors-tojikcha “ zumrundi” so‘zidan olingan yashil tusli qimmatbaho tosh nomidan
kelib chiqqan bo‘lib, zumraddek qimmatli, bebaho chiroyli, zebo qiz ma’nolarini anglatadi. Shu bilan
bir qatorda ko‘k ko‘zli qizlarga ham Zumrad ismini qo‘yish ommalashgan.
Zaytuna- mevasidan zaytun yog‘i olinadigan bir daraxt. Suningdek, sarg‘ish- yashil, sariq,
zaytun rangli toshning nomidir. Olivin- ( lot. Oliva – zaytun.) zaytun mevasi va tosh o‘rtasida
o‘xshashlik mavjudligi ucun shunday nom berilgan. Olivining arabcha nomi zabarjaddir.
Zabarjad- (arabcha)- asl, qimmatbaho tosh zabarjaddek bebaho, qadrli qiz[3]. Shu nomdagi
qimmatbaho toshga monand qo‘yiladigan ismdir.
Yoqut- qadimiy yahudiycha-arabcha - qizil rangli qimmatbaho tosh. Uni rubin ham deydilar.
Turkiy xalqlar yoqut kishini turli kasalliklardan asraydi, davo bo‘ladi deb hisoblashgan. Uning
Yoqutxon, Yoqutbibi, Yoqutoy kabi variantlari mavjud bo‘lib, bebaho, nodir yoqutdek chiroyli, baland
martabali, e’zozli qiz ma’nolarini ifodalaydi.
Javohira- aslida “gavhar “ so‘zidan olingan bo‘lib, Javhariya, Javohirbek, Javohirjon,
Mirjavohir, Javohirxon, Javohirmirzo shakllari mavjud. Bu antroponim boy-badavlat, qimmatbaho
toshlar, zeb-u ziynatlar egasi bo‘lishi yoki javohir toshidek bebaho, qimmatli farzand ma’nolarini
ifodalagan.
Duraxshon- nurli, nurafshon, inju sochuvchi, shukuhli shonli, savlatli degan ma’nolarni
bildiradi va shunga o‘xshash bir qancha shakllarda qo‘llaniladi. Ya’ni,
Durdona – arabcha, fors-tojikcha “inju donasi, a’lo marvarid; eng aziz, qadrli qiz“; Durbek – arab,
o‘zbek “inju, marvarid donasidek aziz, beklarning eng asli” ma’nolariga ega bo‘lib, farzandning uzoq
umr ko‘rishi niyat qilinib, ba’zan “Yusuf va Zulayho” dostoni muallifi Durbekning taxallusiga nisbatan
ham shu ism qo‘yiladi.
Durbon- “zehnli, farosatli, uzoqni ko‘ra oluvchi, dono”;
Durbotin- “injudek bebaho qimmatli hamda botir, mard yigit bo‘lsin”;
Durjon -“ durdek aziz va suyukli bola”;
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Durmurod- “durdek aziz o‘g‘il ulg‘ayib murod maqsadiga yetsin, yoki murod-u maqsadimz
bo‘lgan farzand”;
Durmuhammad- arabcha ”injudek bebaho, qimmatli, o‘g‘ilni muhammad (s.a.v.) o‘z panohida
asrasin”;
Durnazar- “allohning nazari, iltifoti tufayli erishilgan qimmatli o‘g‘il”; Durxonim, Durxon,
Durxol- “xoli bilan tug‘ilgan, injudek bebaho qiz”
Durustxon, Dursulton, Dursoat, Dursihat, Dursanam, Dursadaf - “dur va sadafdek qimmatli,
bebaho qiz yoki tish bilan tugilgan qiz”;
Dursaboh- “sahar, tong chog‘ida tavallud topgan durdek qadrli, qimmatli, sahardek musaffo
qiz”;
Durposhsha, Durniso, Durnabot, Durmomo, Durkunoy, Duriya, Durixon, Durzoda, Durjahon
“olam injusi, tengsiz, benazir qiz yoki injudek qimmatli qizning umri jahon kabi keng, munavvar
bolsin”;
Durjamol, Durgul, Durbor- “inju sochuvchi, yog‘du sochuvchi, nurafshon, yoki ma’noli so‘zlar
egasi, so‘zamol notiqa”;
Durbeka - “beklar nasliga mansub yoki durdek bebaho qiz“ kabi.
Inju- o‘zbekcha “marvarid, dur, javohir yoki xizmatchi, malay cho‘ri”;
Injubeka– “beklar naslidan bo‘lgan, durdek bebaho qiz yoki durdek bebaho ayol”.
Gavhar- fors-tojikcha- dur, marvariddek bebaho qiz yoki asl, aslzoda ma’nolarini anglatadi.
Qadimda kishilar gavhar chaqaloqni balo-qazolardan asraydi deb ishonishgan. Uning Gavhargul,
Gavharoy, Gavharxon singari muqobillari mavjud.
Zaynab – qimmatbaho toshga atab qo‘yilgan ism. To‘lachadan kelgan, go‘zal ayol ma’nolarini
ifodalab, shirin hidli gul ham zaynab nomi bilan atalgan.
Marmar arabcha – “marmartoshdek mustahkam, joni qattiq bo‘lsin” degan ma’noda beriladigan
ism.
Aqiqa – arabcha “qizil rangli qimmatbaho tosh”. Aqiqa bola tug‘ilishi munosabati bilan oilada
o‘tkaziluvchi marosim nomini ham anglatadi.
Qayroq- o‘zbekcha ”qayroqtoshdek mustahkam bo‘lsin“ ma’nosida, shu bilan bir qatorda
qayroq ya’ni lalmi ko‘kargan paytda tug‘ilgan bolaga ham shu ism berilgan.
Sadaf – arab, - o‘zbekcha- tish bilan tug‘ilgan bolaga qo‘yiladigan ism bo‘lib, “sadafdek
bebaho, qimmatli qiz” ma’nolarini ifodalagan.
Aleksandr- bu antroponim asli yunon sarkardasi Aleksandr Makedonskiy sharafiga qo‘yilgan
aleksandrit nomli qimmatbaho tosh asosida yuzaga kelgan. Demak Aleksandr ismini kishiga tosh
nomiga atab qo‘yish holati sarkarda nomiga nisbatan ustunlik qilar ekan.
Safir, Safira- arabcha “ elchi, vakil”, ”ko‘kish rangli yoqut” ma’nolarini izohlagan va insonga
qimmatli, bebaho yohud yoqmli ma’nolarining ifodasi sifatida q’yilgan ism. Qadimgi yunon tilidan
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tarjima qilinganda ko‘k ma’nosini anglatadi. Ko‘zi ko‘k bolalarga ham shu ism berilishi odat tusiga
kirgan.

Kishiga muvaffaqiyatli tanlangan ism uning taqdiri, hayotiga katta tasir ko‘rsatadi hamda odamning
ruhiyatini ozida mujassam qiladi, kishi oz ismiga o‘xshaydi. Shu sababli ham tug‘ilgan go‘dakka biror
tashqi belgisiga qarab yoki ota – ona o‘z niyatiga va orzu istaklariga qarab tosh nomlarini ism sifatida
tanlashgan. Zero, tosh nomlari “ asrovchi ism ” bo‘ladi deya ishonishgan. Tosh nomlarining ism sifatida
qo‘yilishining sababi ham mana shudir. Ular farzandlarini barkamol , yetuk shaxs bolishlarini, qadri
baland , doim hurmat va e’tiborga loyiq, yurt kelajagi va ravnaqiga o‘z hissasini qo‘shadigan shaxslar
bolib yetishishlarini orzu qiladilar. Har bir insonning ismi xarakteri bilan jipslashib bir butunga aylanadi.
Ism shaxslarning o‘zaro bir-biriga oilada, mahallada, jamoat joyida murojaat qilishlari uchun ham eng
qulay vosita hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan misollardan shu narsa ayon bo‘ladiki, ism
tanlovchilarning orzu istaklari, tasavvurlari bilan bog‘langan hamda muayyan sabab bilan paydo bo‘ladi.
Ism bilan bog‘liq tushuncha, dunyoqarash bevosita o‘zbek xalqining milliyligi va mentalitetini ham
ko‘rsatb beradi hamda antroponimlar bilan bog‘liq bo‘lgan maxsus marosimlar esa bevosita
etnografizmning o‘rganish ob’yekti sifatida ko‘riladi.
Milliylikni til jihatdan o‘rganib taqdqiq etish bugungi o‘zbek tilshunosligining asosiy va muhim
masalalari sifatida ko‘riladi. Ma’nosi va qo‘yilish asosi tekshirilgan antroponimlarning litosonimlar
asosida paydo bo‘lishi haqidagi ma’lumotlar amaliy ahamiyatga egadir.
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Avrupa Komisyonu’nun 2019-2020 Yılları Türkiye
İlerleme Raporlarında Siyasi Kriterler ve Hukukun
Üstünlüğü Başlıklarında Yöneltilen Eleştiriler
Üzerine Bir İnceleme

Haydar EFE1

Öz
Avrupa Komisyonu’nun her yıl genellikle son bahar aylarında düzenli raporlar yayınlamaktadır. Son
bir yıl içinde Türkiye’de ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerin ortaya konulduğu raporlar
Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu büyük ölçüde ortaya koyan belgelerdir. Avrupa
Birliği’nin Türkiye’de siyasi kriterler ve hukukun üstünlüğü konularına bakış açısını da ortaya
koymaktadır.
Avrupa Komisyonu Türkiye ilerleme raporlarının ikinci kısmını oluşturan “Siyasi Kriterler ve
Hukukun Üstünlüğü Kapsamındaki Başlıklar” başlığı altında ilişkilerin fiilen durma noktasına
geldiği, ancak Türkiye’nin “hala” kilit bir aktör olarak görüldüğünün belirtildiği raporda demokrasi,
insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konularında eleştiri ve tavsiyelerde
bulunmaktadır. Çalışmanın amacı AB’nin Türkiye’ye yönelttiği tavsiye ve şikayetlerin neler
olduğunu ortaya koymak ve yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, ilerleme raporları, siyasi kriterler, hukukun üstünlüğü

GİRİŞ
Avrupa Komisyonu tarafından her yıl, genellikle, sonbaharda yayımlanan ve aday ülkenin son bir yılda
katılım yönünde katettiği ya da edemediği mesafeyi ve ilişkilerde yaşanan gelişmeleri veya geri gidişleri
ortaya koyan, genel olarak nesnel olarak hazırlanan, raporlara ilerleme raporu (progress report) denir.
Çalışmanın başlığında geçen siyasi kriterlerden kasıt 1993 yılı Kopenhag Zirvesi’nde hazırlanan Avrupa
Birliği’ne üye olmak isteyen ülkelerin yerine getirmek zorunda oldukları koşulları ifade eden Kopenhag
1
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Kriterleridir (accession criteria- Copenhagen criteria). İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve
azınlıklara saygı ve azınlıkların korunmasını da içeren istikrarlı kurumların vardığı olarak
özetlenebilecek Kopenhag Siyasi Kriterleri ise Kopenhag Kriterlerinin üyelik başlamadan önce aday
ülkenin yerine getirmek zorunda olduğu kriterlerdir. Kopenhag Kriterlerinin diğer kısmını oluşturan
“Kopenhag Ekonomik Kriterleri” ve “Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme” bölümlerinin aksine
Kopenhag Siyasi Kriterlerini yerine getirmeyen aday ülkeler aday statüsü alamazlar ve üyelik
müzakerelerine başlayamazlar.
Siyasi kriterler başlığı altında insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularının alt başlıkları olarak ele
alındığı Türkiye ilerleme raporlarında bu bölüm, her zaman raporun en can alıcı kısmını
oluşturmaktadır. Bu durum 2019 ve 2020 yılı raporlarında da değişmemiştir. Bu çalışmanın amacı, 2019
ve 2020 yılı Türkiye ilerleme raporlarında siyasi kriterler başlığının nasıl ele alındığını analiz etmek ve
iki raporun konuyu ele alış şeklini, konuya olan yaklaşımlarının farklılık ve benzerliklerini ortaya
koymaktır.

2019 ve 2020 Türkiye İlerleme Raporlarında Siyasi Kriterler ve Hukukun Üstünlüğü Başlıkları
Avrupa Birliği, 2019 Türkiye raporunda temel haklar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı
konularında yaşanan olumsuz gelişmeler konusundaki endişelerinin giderilmediğini, (2019 Türkiye
Raporu, 2019,3) OHAL’in 18 Temmuz 2018 tarihinde sona ermesinin ardından OHAL kapsamındaki
pek çok unsurun üç yıl daha sürmesi konusunda Meclis’in bir yasa çıkardığı, gözaltı sürelerinin uzaması,
temel özgürlüklerin sınırlanması ve OHAL kapsamında alınan geniş çaplı kolektif önlemlerin endişe
kaynağı olmaya devam ettiğinin altı çizilmektedir (2019 Türkiye Raporu, 2019,3).
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun yüz yüze görüşme yapmadığı yazılı belgelere göre
karar vermesi nedeniyle etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığı konusunda şüpheler bulunduğu ifade
edilmektedir(2019 Türkiye Raporu, 2019,3).
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 2017 yılında Türkiye’yi yeniden denetim mekanizması
içine aldığı ve denetim sürecinin raporun yazıldığı dönemde devam ettiği; (2019 Türkiye Raporu,
2019,3) insan hakları savunucuları lehine verilen bazı kararların yürütmeden gelen yorumlar sonrasında
aynı mahkeme ya da farklı mahkemelerin kararlarında tersine gelişmeler yaşandığı (2019 Türkiye
Raporu, 2019,4) belirtilerek yürütmenin yargı üzerinde etki kurduğu ifade edilmektedir.
Güçlü sivil toplumun demokratik sistemin en önemli bileşeni olduğu ifade edilerek, temel hak ve
özgürlükler konularında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) önündeki idari engeller
artırıldığı, STK’ların meclis komisyonlarındaki yasamaya ilişkin istişare süreçlerinin dışında bırakıldığı
(2019 Türkiye Raporu, 2019,4) ve sivil toplum alanında ciddi bir gerilemenin yaşandığı da (2019
Türkiye Raporu, 2019,3) belirtilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yetkiyi yürütmede toplandığı ve bu nedenle TBMM’nin denetim
işlevlerinin azaldığı, (2019 Türkiye Raporu, 2019,4) HDP başta olmak üzere muhalefete yönelik
marjinalleştirmenin devam ettiği ve terörle mücadelenin devletin meşru hakkı olmakla birlikte terörle
mücadelenin insan haklarına uygun yürütülmesi gerektiğinin altı çizilmiştir (2019 Türkiye Raporu,
2019,3).
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İnsan hakları ve temel özgürlükler konularında ciddi gerilemenin devam ettiğine vurgu yapılarak bu
kapsamda sendikal hakların baskı altında olduğu, toplanma, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü
ve mülkiyet hakları alanında ciddi gerileme olduğu ifade edilirken, ayrıca, cinsiyet bazlı şiddetin devam
ettiği, ayrımcılık, nefret suçları ve LGBTI bireylere yönelik insan hakları ihlallerinin de endişe kaynağı
olmaya devam ettiği ifade edilmektedir (2019 Türkiye Raporu, 2019,7-8).
2016 yılında uygulamaya konulan ve 2018 yılında kaldırılan olağanüstü hal uygulamasının kısıtlayıcı
bazı uygulamaları kanun haline getirerek demokrasi ve insan haklarını olumsuz etkilemeye devam ettiği
ve söz konusu dönemde Avrupa Konseyi’nin çok önemli tavsiyelerinin yerine getirilmediği ifade edilen
(BBC, 2020) 2020 Türkiye Raporu’nda 2019 raporu gibi insan hakları, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler
ayrılığı konularında Avrupa Birliği’nin eleştirilere devam ettiği görülmektedir. Türkiye ile
müzakerelerin durma noktasına geldiği, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı
bağımsızlığı konularında sürekli kötüye gidişin devam ettiği, Avrupa Birliği’nin bu konudaki
endişelerinin giderilmediği ve pek çok alanda daha fazla gerileme yaşandığı ifade edilmiştir (2020
Türkiye Raporu, 2020,5). Ayrıca, toplantı ve gösteri özgürlüğü ve ifade ve basın özgürlükleri alanında
gerilemenin devam ettiği, yanı sıra yargı bağımsızlığına olan inancın azaldığı ve kuvvetler ayrılığının
giderek daha fazla ortadan kalktığı da ifade edilmektedir (Euronews, 2020).
2019 raporunda olduğu gibi 2020 raporunda da olağanüstü halin 2018 Temmuz ayında kaldırılmasına
rağmen olumsuz demokrasi ve insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiği; (2020 Türkiye
Raporu, 2020,6) Hükümete sıra dışı yetkiler veren düzenlemelerin kabul edilmesi ve bu konuda Avrupa
Konseyi ve organlarının tavsiyelerinin dikkate alınmaması; yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri
arasında kuvvetler ayrılığının oluşturulamadığı, yetkilerin büyük ölçüde yürütme organında yani
Cumhurbaşkanında toplandığı; yasamanın yürütme üzerindeki denetleme yetkisinin yetersiz olduğu; bu
kapsamda, etkili bir denge ve denetleme mekanizmasının olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanın hesap
verebilirliğinin yalnızca seçimlerle sınırlı kaldığının altı çizilmiştir (2020 Türkiye Raporu, 2020,7).
Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında gerilemenin devam ettiği belirten 2020
Türkiye raporu, HDP’li belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek, yerel demokrasiye zarar verildiği
ifade edilmiştir. 2019 raporunda olduğu gibi, 2020 raporu da terörle mücadele etmenin hükümetin meşru
hakkı olduğu ancak, bu mücadelenin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne uygun yapılması
gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca, sivil toplumun baskıya maruz kaldığı, yasama ile istişare
süreçlerinin gerçek anlamda dışlandıkları ve STK’lara yönelik idari zorlukların sivil toplumun
faaliyetlerine engel olduğu ifade edilmiştir (2020 Türkiye Raporu, 2020,7).
Raporda, insan hakları alanında kötüleşmenin devam ettiği, olağanüstü hal dönemindeki önlemlerin
uygulanmaya devam ettiği ve OHAL Komisyonu’nun etkili bir iç hukuk yolu olduğu konusunda
endişeler dile getirilmiştir. Ayrıca, ifade özgürlüğü alanında da ciddi gerileme yaşandığı ifade edilerek,
uygulama ve mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun duruma getirilmesi çağrısında
bulunulmuştur (2020 Türkiye Raporu, 2020,8).
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, raporu çifte standarda dayanan, önyargılı ve yapıcılıktan uzak
olarak niteleyip haksız ve orantısız eleştiriler ortaya konduğu objektif olmayan bir rapor olarak niteledi.
Bakanlık, siyasi kriterler ve temel haklar başlıklarına yönelik olarak, raporun Türkiye’nin terör
örgütleriyle mücadelesini dikkate almayan bir perspektifle hazırlandığı belirtilerek “Türkiye evrensel
değerler çerçevesinde, güvenlik ile temel haklar, demokrasi ve hukukun üstünlüğü dengesinde hareket
etmektedir." denilerek rapordaki suçlamaları asılsız buldu. Bakanlık, ayrıca, 23 ve 24. müzakere
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başlıkları olan “Yargı ve Temel Haklar” ile “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” başlıklarının müzakereye
açılmamış olmasını eleştirmiştir (Anadolu Ajansı, 2020; Dışişleri Bakanlığı, 2020).
Öte yandan, insan hakları ve demokratikleşme eksiklikleri konularında Türkiye’ye sert eleştirilerde
bulunan Avrupa Parlamentosu’nun son olarak almış olduğu karardan da bahsetmek gerekir. “Türkiye
tarafından yapılan yasadışı eylemlerin ardından Maraş’ta tırmanan gerginliğe ve görüşmelerin yeniden
başlatılması acil ihtiyacına ilişkin 26 Kasım 2020 tarihli Avrupa Parlamentosu kararı”nda Avrupa
Parlamentosu, “…bir aday ülke olarak Türkiye’den en yüksek demokrasi standartları uygulamak ve
insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı beklendiği” ancak, “Türkiye’nin Avrupa değerlerinden ve
standartlarından hızla uzaklaştığı”nın altı çizilmektedir (European Parliament, 2020).
Türkiye’den “aday ülke”den ziyade “önemli ortak” olarak bahsedilen 2020 Türkiye raporu, insan hakları
ve demokratikleşme alanlarındaki mevzuatın uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle
uyumlu olmasının önemine işaret etmektedir. Yargı reformunun hayata geçirilmesi istenirken, Venedik
Komisyonu tavsiyelerinin dikkate alınmasına vurgu yapmaktadır (DW, 2020).
Avrupa Birliği’nin insan hakları ve demokratikleşme konularındaki Türkiye’ye yönelik eleştirilerinin
yalnız Türkiye’ye yöneltildiği şeklinde değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda, sorunlu insan hakları
siciline sahip üye devlet hükümetlerine de eleştiriler yöneltilmekte ve girişimlerde bulunulmaktadır. AB
fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğüne bağlama girişimi, bu örneklerden biridir. Avrupa
Birliği’nin Birlik fonlarının dağıtımında hukukun üstünlüğü ilkesine uyma koşulu getirmesi ardından,
insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında sorunlu yönetim sergileyen Polonya ve Macaristan’ın
2021-2027 yıllarına ait Birlik bütçesini ve Coronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan kurtarma
fonunu veto etmesinin ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen,
“Avrupa’da hiç kimsenin hukukun üstünlüğü ilkesine karşı olamayacağını, bu konuda uzlaşmazlık
halinde konunun Avrupa Birliği Adalet Divanı yapısı içinde çözümleneceğinin” altını çizmesi (NTV,
2020) Birliğin üyesi bile olsalar hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi Birliğin üzerine kurulu olduğu
değerlere hiçbir devletin karşı olamayacağının en yüksek ağızdan Polonya ve Macaristan hükümetlerine
hatırlatılması olarak anlamak gerekir.

SONUÇ
Avrupa Birliği’nin üzerine kurulduğu temel değerler arasında insan hakları, demokratikleşme ve
hukukun üstünlüğü konuları Birliğin asla taviz vermediği pazarlık kabul etmediği konuların başında
gelmektedir. Türkiye ilerleme raporlarında her zaman bu başlıklarla ilgili eleştiriler yapıldığı bilinen bir
gerçek olmakla birlikte incelediğimiz 2019 ve 2020 yılı Türkiye raporlarındaki eleştirilerin sayısı
artırılmış, ifadeler sertleşmiştir. Son raporlarda insan hakları ve demokratikleşme alanlarında “kötüye
gidiş”, “ciddi gerileme” ifadelerine daha sık tanık olmaktayız.
Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak Avrupa Birliği’nden gelen tüm eleştirileri tümüyle “hukuk dışı”
kabul etmek ve “yok hükmünde saymak” yerine bu alanlarda hukuk reformu başta olmak üzere yeni
reformlar yapmak Türkiye’nin demokrasisi ve insan hakları standardının yükseltilmesi açısından çok
yerinde olacaktır. Bu başlıklarda sağlanan gelişmelerin Türkiye- AB ilişkilerinin genel seyrini çok
olumlu etkileyeceği ve ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı olasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu’nun 6 Ekim 2020 tarihli Türkiye raporu hakkındaki açıklamasında
ifade edildiği gibi “samimi arzumuz üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkilerinin tüm
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boyutlarıyla geliştirilmesi ilerletilmesi” (Dışişleri Bakanlığı, 2020) ve Türkiye’nin Avrupa ailesi içinde
hak ettiği yeri almasıdır.
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Otonom Öğretmenin Eğitim Ahlakının Gelişiminde
ve Eğitim Sorunlarının Azaltılmasında Rolü
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Öz
Otonom Öğretmen, başkaları ile işbirliği içinde bir öğretmen olarak kendisi için uygun beceri, bilgi
ve tutumları geliştirme yetisine sahip öğretmenler için kullandığımız bir terimdir. Bu çalışmanın
amacı, otonom öğretmenin betimleyici tanımlarını saptamak ve otonom öğretmen becerilerini
sağlanmasında öğretmenlerin görüşlerini saptamaktır. Çalışma süresince, betimleyici olarak veriler
toplanmış olup, çalışmaya katılan 15 öğretmenden internet üzerinden anketler yapılarak veriler
toplanmıştır. Toplanan veriler; otonom öğretmenin çoğunlukla sınıfta veya okulda bağımsız
olmaları, planlanan konuları öğrencilere neyi ve nasıl öğrettikleri konusunda karar kendilerinin karar
verebilmesi ve yıllık planını uygulanmasında özgür olabilme yetilerine sahip olmasa gerektiğini
öngörülmektedir. Ancak bu istenilen becerilerin Dünya’daki birçok farklı eğitim modellerinden,
politikalarından ya da test yöntemlerinden ötürü gerçekleşemediği barizdir. Ayrıca çalışma
sonucunda, otonom öğretmen becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte; öğrencilerin monoton/
geleneksel öğrenme yollarından kurtarabileceğinden bu yöntem başarının zirvesi olarak görülen en
uygun öğretim yöntemi olarak düşünülmektedir. Ayrıca motivasyon eksikliği olan öğretmenlerin
birçok sınıfta her zaman olumsuz atmosferi yansıttığı ve öğrencilerin bu öğretmenlerden her şeyi
tam olarak alamadığı belirlenmiştir. Dolaysıyla, öğretmenlere otonom becerilerinin
kazandırılmasıyla birlikte iş memnuniyetini artacağı ve öğretmenlerin kişisel gelişimleri için
lisansüstü eğitimlerde aktif roller alacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otonom Öğretmen, Motivasyon, İş memnuniyeti, Verimlilik
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GİRİŞ
Otonom öğretmenin eğitim ahlakının gelişiminde ve eğitim Sorunlarının azaltılmasında rolünü
anlatabilmek için öncelikle otonomiyi anlamak gerekmektedir. Kişinin bağımsızlık ile hedeflenen
amaçlara ulaşma ihtiyacını ifade etmektedir. Otonomiyi şu şekilde de ifade edebiliriz; kişinin özgürce
düşünüp karar verebilmesini verdiği kararını eyleme geçirebilmesini, kimseye bağlı kalmadan davranış
sergileme gücünü ve yetkisini tanımlamaktadır (Babadağ, 2001).
Kabakcı (2001) yüksek otonomi sahibi kişiler için bireysel başarılar veya başarısızlıklar çok önemlidir.
Dolayısıyla, bulundukları çevre üzerindeki kontrolü kaybetmeleri veya başarısızlık depresyonuna
girmelerine sebep olabileceğini ifade etmektedir. Diğer yandan, yapmış oldukları çalışmada, otonomiyi;
“kendini yöneten” ya da daha genel bir ifade ile “kendi kararlarını kendisi veren” şeklinde
tanımlamışlardır (Sacks ve Eisenstein, 1976). Yapılan diğer bir çalışmada ise otonomi; “herhangi bir
harici baskıdan veya mantıksız bir iç baskıdan etkilenmemiş, kişinin öz benliği tarafından yönlendirilmiş
davranışlardır” diye tanımlanmaktadır (Piaget, (1932), aktaran; Moomaw, 2005).
Yapılan birçok çalışmada; öğretmen otonomisi şu şekilde ifade edilmektedir. Öğretmenler, kendi
alanlarında uzman olduklarını düşündüğünden, öğretim sürecinde üstün niteliklere sahip olduklarını
hissederler. Diğer yandan, öğrenme sürecini kendi tercihlerine göre düzenleme hakkının kendilerine
olduğunu hissederler. Dolaysıyla, uygun olduğunu düşündükleri esnek ve kişisel kuralları
uygulayabilmeleri gerekmektedir (Koçak, Turan ve Aydoğdu, 2012). Öğretmen otonomisi; öğretim
süreçlerinde bağımsız bir şekilde hareket edebilme yeterliliğini, seçimlerini kimseye bağlı kalmadan
yapabilme sorumluluğunu ve özgürlüğünü ile birlikte yeni ve yenilenen davranışlar yetenek, beceriler,
davranışlar ve tutumlar geliştirilmesi konusunda başkalarıyla işbirliğine gidilebilmesini ve tüm bunların
uygulanmasında özgür hissetmek olarak tanımlanmaktadır (Hanson,1991; Franklin,1988;Aoki,2000;
Smith,2000; Benson, 2000). Otonomi, öğretmeni kısıtlanmadan öğretimin sürecinin bağımsız olarak
yön bulmasını ve uygulanmasını sağlar.
Otonomiye sahip olan öğretmen olumlu ve pozitif bir öğretim atmosferi oluşturarak sınıf içerisindeki
öğrenimi destekleyip iyi olmasını sağlar. Babayiğit (2020), otonom öğretmenin sınıfta özgür bir biçimde
her türlü materyalin istenilen süreçte kullanması olarak görülmemelidir; aksine, öğretim için en iyi
teknikleri geliştirmek için zirve olarak düşünülmesi gerektiğini savunmuştur. Ayrıca, öğretmenlik
mesleği en kutsal meslek olup, mesleki ahlâk açısından bakıldığında belirli bir etik ve ahlak kuralları
çerçevesinde icra edilmektedir. Bu kuralların en başındada öğretmen-öğrenci ilişkileri gelmektedir. Tüm
bu ilişkiler resmi nitelikte olan ilgili yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bunun yanısra, öğretmenlik
mesleği doğası gereği öğrenci öğretmen ilişkilerinde güçlü duygulara sahip ve duygusal yönü de ağır
basan ilişkilerdir. Ayrıca, iyi bir öğrenmen meslek ahlakına sahip olmalı ve eğitim camiasının kabul
ettiği en önemli kişilik özelliklerini taşımalıdır (Yılmaz, 2005).
Öğretmenler her daim yeniliklere açık olmalı ve kendisini sürekli yenilemelidir. Bilgilerini sürekli
güncellemeli ve açık fikirli ayrıca, tarafsız olmalıdır. Öğrencilerine tüm bu tarafsız ve yenilikçi yönünü
hissettirebilmesi gerekmektedir (Çelikten, M. Şanal, M. & Yeni, Y., 2005; Yılmaz, 2005). Öğretmenler
profesyonel gelişimleri için yapılan konferanslara ilgi göstermeli ve kendi alanlarındaki güncel konuları
ya da gelişimleri yakından takip edip güncelliği yakalamaya çalışmalıdırlar. İlaveten sevecen olmalı ve
öğrenciyi sevmelidir bunuda öğrencisine hissettirmelidir çünkü eğitimin verimli olabilmesi güven
duygusuna ve sevgiye dayanır. Sevildiğini hisseden öğrenci güvenir ve başarmak için çabalar (Yılmaz,
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2005). Ancak, sevilmediğini ya da değer görmediğini hisseden öğrenci; hem eğitime hem de öğretmene
değer vermez ve öğrenci için hedeflenen kazanımlar genel olarak gerçekleşmemiş olacaktır.
Öğretmenler; okul ortamında ya da sosyal çevrede öğretmen kimliğini her daim korumalı, dış etkenlere
karşı saygınlığını ve sükûnetini kaybetmemelidir. Ayrıca tüm bireylere karışı hoşgörülü olmalı ve
empati kurabilmelidir. Aynı zamanda esnek olmalı öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre gerekli
değişiklikleri yapabilmelidir. Hoşgörülü ve sabırlı olmalı çabuk sinirlenmemelidir. Herkesin aynı
olmadığını ve algılama problemleri yaşayacaklar olduğu gibi algısı yüksek olabilecekleride hesaba
katmalıdır. Çağdaş ve liderlik vasıflarına sahip olmalıdır (Yılmaz, 2005). Öğretmen bu duygulara sahip
olması gerekirken özgür ve kendi başına karar alabilme ve uygulama hakkınada sahip olmalıdır.
Öğrencinin başarısı öğretmenin işini severek yapmasından geçmektedir.
Sonuç olarak, otonom öğretmenin sıklıkla okulda bağımsız olması anlatılması gereken ve müfredata
uygun konuları öğrencilerinin anlayabileceği şekilde öğretmeleri konusunda kendilerinin karar
verebilmesi gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi doğru plan ve eğitim politikalar ile
mümkün olabilecektir. Dolaysıyla, otonom becerilerine sahip olan öğretmenlerde iş memnuniyetide
artacak ve kişisel gelişimleri ve daha iyi eğitim sunabilmeleri için lisansüstü eğitim yapma isteklerinide
büyük oranda etkilecekktir.

YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı otonom öğretmen tanımını farklı görüşlerle saptamak ve iyi bir otonom öğretmen
olabilmek için bir öğretmenim sahip olması gereken imtiyaz ya da imkânların neler olduğunu
belirlemektir.
Bu çalışmada Türkiye’de devlete ve özel kurumların okullarında çalışan 15 öğretmen katılımcı olarak
yer almıştır. Katılımcıların kimlik bilgileri istenmemiş olup, tüm katılımcılar çevrimiçi olarak rastgele
seçilmiş ve çalışmaya katılım göstermek isteyen katılımcılar gönüllü olarak çalışmada yer almıştır.
Çalışmada yer alan öğretmenler Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğretmenlik yapmaktadır. Ayrıca
katılımcıların yaşları 27 ile 45 arasında değişmektedir. Katılımcılar çevrimiçi olarak sorulan 5 tane
soruya kendi hür iradeleriyle bağımsız bir şekilde yanıt vermişlerdir. Çalışmamız genel soruları
kapsadığından analizler de nitel olarak genel bağlamda yapılmıştır. Çalışmada yer alan beş soru
şöyledir;
1. Sizce otonom öğretmen nedir? Otonom öğretmen olabilmek için neler yapılmalıdır?
2. Türkiye’deki okullarda otonom öğretmen olmak mümkünümdür? Neden?
3. Profesyonel gelişim için otonom olmak gerekir mi? Profesyonel gelişiminiz için genel olarak
neler yapmaktasınız? Neler yapılması gerektiğini düşünmektesiniz?
4. Sınıf ortamında öğrenci duygu ve düşüncelerini önemsemek eğitim için önemli midir? Neden?
5. Sınıf ortamında öğrencilere liderlik vasıfları kazandırmak otonom öğretmen etkisini düşürür
mü? Neden?
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Bu çalışma için toplanan veriler üç hafta içerisinde tamamlanmıştır. Toplanan verilerini nitel olarak
analizi ise bir hafta içerisinde tamamlanmış olup bu çalışma toplamda bir ay içerisinde
gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR
Bu çalışma otonom öğretmen tanımı, öğretmenlerin; iyi bir otonom öğretmen olmak ile ilgili görüşlerini,
öğretmenlerin mesleki gelişimleri için yapması gerektiği düşünülen durumları, sınıf ortamında öğrenci
duygularını ve düşüncelerini gibi hususları incelemektedir. Aşağıdaki tabloda katılımcılar ile ilgili
demografik bilgiler belirtilmektedir.
Tablo 1:Demografik Bulgular
Kod Yaş
Cinsiyet Şehir

Bölüm

Akademik
ünvan

Medeni
durum

K1

27-35

E

İstanbul

Resim

Öğretmen

Bekar

K2

27-35

E

Diyarbakır

İngilizce

Öğretmen

Evli

K3

27-35

E

Diyarbakır

İngilizce

Öğretmen

Evli

K4

27-35

E

Adana

Resim

Öğretmen

Bekar

K5

36-40

E

Adana

Tarih

Öğretmen

Evli

K6

27-35

K

Mersin

Tarih

Öğretmen

Evli

K7

27-35

K

Mardin

Fen Bilimleri

Öğretmen

Evli

K8

36-40

K

İstanbul

Fen Bilimleri

Öğretmen

Evli

K9

36-40

K

Mardin

Matematik

Öğretmen

Bekar

K10

36-40

K

Diyarbakır

Türkçe

Öğretmen

Bekar

K11

41-45

K

Batman

İngilizce

Öğretmen

Evli

K12

41-45

K

İstanbul

Matematik

Öğretmen

Bekar

K13

41-45

K

Mersin

Matematik

Öğretmen

Bekar

K14

41-45

K

Batman

İngilizce

Öğretmen

Bekar

K15

41-45

K

Diyarbakır

Türkçe

Öğretmen

Evli

Demografik tabloda belirtildiği üzere, çalışmamız 5 erkek ve 10 kadın katılımcıdan oluşmaktadır.
Katılımcılardan altı kişi 27-35 yaş aralığında, 4 kişi 36-40 yaş aralığında ve 5 kişi ise 41-45 yaş
aralığındadır. Çalışmada yer alan katılımcı öğretmenler Türkiye’de İstanbul, Diyarbakır, Adana, Mersin,
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Mardin ve Batman illerinde görev yapmaktadır. Ayrıca çalışmada; İngilizce, resim, tarih, fen bilimleri,
matematik ve Türkçe bölümlerinde farklı sayılarda öğretmenler yer almaktadır. Medeni durumları
incelendiğinde ise katılımcıların yedisi bekar ve sekiz katılımcı ise evlidir.
Kodlama
Kodlamada ilk aşama açık kodlama yöntemi olup, elde edilen verilerdeki detayları inceler ve ayrıntıları
kategorilendirmemize yardımcı olur. Dolayısıyla, yapılan bu araştırmada açık kodlama yöntemi
kullanılmıştır. Veriler kategorilendirilmiş ve altyazılar yazılmışmıştır. İkinci aşama ise eksenel kodlama
yöntemidir, açık kodlamada oluşturulan kategorilerin eksenel kodlama ile birbiriyle ilişkilendirilerek
ele alınmasını sağlar (Johnson, 2015). Çalışma nitel çalışma olduğundan, kodlama analizi kullanılmıştır.
Araştırmanın cevaplayıcıları tarafından verilen cevaplar ve kategorilendirilerek olup aşağıdaki Tablo
2'de gösterilmiştir.
Tablo 2: Seçmeli Kodlama
Soru
no:

Sorular

Cevap örneği

Sınıflandırma

Kodlar

1

Sizce
otonom
öğretmen
nedir?
Otonom öğretmen
olabilmek için neler
yapılmalıdır?

Bazı kurallara bağlı
kalınarak
sınıf
ortamındaki
atmosferin
geliştirilmesi
ve
pozitif
sonuçların
elde edilmesi için
çabalayan öğretmen

Olumlu\ Olumsuz
düşünceler

‘Sınıf
ortamındaki
atmosferin
geliştirilmesi
gerekmektedir ve
pozitif sonuçların
elde edilmesi
sağlanmalıdır.’

2

Türkiye’deki
okullarda
otonom
öğretmen
olmak
mümkünümdür?
Neden?

Mümkündür
öğretmenlerin kişisel
gelişimleri
desteklenirse
bu
ortam sağlanabilir.

Olumlu düşünceler

Profesyonel gelişim
için otonom olmak
gerekir
mi?
Profesyonel
gelişiminiz
için
genel olarak neler
yapmaktasınız?
Neler
yapılması
gerektiğini
düşünmektesiniz?

Profesyonellik
ve
otonom
olmak
birbiriyle yakından
ilişkilidir.
Gelişim
için
lisansüstü eğitimler,
uluslararası
konferanslar,
çalıştaylar
veya
seminerler
gibi
destekleyici

Olumlu düşünceler

‘öğretmenlerin
kişisel
gelişimleri
desteklenirse
Türkiye’deki
okullarda
otonom
öğretmen olmak
mümkündür
‘Profesyonellik
ve otonom olmak
birbiriyle
yakından
ilişkilidir.
Profesyonel
gelişim için
yüksek Lisans,
seminer
vb.destekleyici
faaliyetlerde

3
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Cevap örneğine ait
kod
‘Sınıf ortamındaki
atmosferin
geliştirilmesi ve
pozitif sonuçların
elde edilmesini
sağlar’

‘öğretmenlerin
kişisel
gelişimleri
desteklenirse
Türkiye’deki
okullarda
otonom
öğretmen
olmak
mümkünümdür’
‘‘Profesyonellik ve
otonom olmak
birbiriyle yakından
ilişkilidir.
Profesyonel gelişim
için sürekli kendini
geliştirmek gerekir’

faaliyetlerde etkin
olmak gereklidir.’

Sınıf
ortamında
öğrenci duygu ve
düşüncelerini
önemsemek eğitim
için önemli midir?
Neden?

4

Sınıf
ortamında
öğrencilere liderlik
vasıfları
kazandırmak otonom
öğretmen
etkisini
düşürür mü? Neden?

5

Öğrencilerin duygu
ve düşüncelerine her
zaman
önem
verilmelidir. Değerli
olduğunu hisseder ve
başarılı olmasında
etkili olur.

‘Düşürmez ayrıca,
öğrencilere liderlik
vasıflarının
kazandırılmasına
imkân sağlar ve
özgüvenlerini
arttırır. Dolayısıyla,
yaşamlarına
daha
aktif ile başarılı bir
şekilde
devam
etmelerinde
yardımcı olur.

etkin rol almak
gerekir.’

Olumlu\
düşünceler

‘Çok önemlidir.
Öğrencilerin
duygu ve
düşüncelerine
her zaman önem
verilmelidir.
Verilen değer
öğrencinin
başarısında
büyük rol oynar.’

‘Önemlidir.
Başarıyı tetikler.’

Olumlu düşünceler

‘Düşürmez, tam
tersi Öğrencilerin
Liderlik
vasıflarının
kazanmasını ve
özgüvenini
geliştiri.’

‘Düşürmez.
Özgüvenli
ve
başarılı
bireyler
yetişmesini sağlar.’

SONUÇLAR
Çalışmamızda yer alan katılımcılar sorulan beş soruya farklı cevaplar vermesine rağmen, nitel analiz
sonucu elde edilen cevapların benzer olduğu düşünüldüğünden bu bölümde her bir sorunun analizi için
genel değerlendirmelere yer verilmiştir. Öncelikle birinci sorumuz olan “Sizce otonom öğretmen nedir?
Otonom öğretmen olabilmek için neler yapılmalıdır?” sorusu için genel olarak birtakım kurallara bağlı
kalınarak sınıf ortamındaki atmosferin geliştirilmesi ve pozitif sonuçların elde edilmesi için çabalayan
öğretmen olarak tanıtılmaktadır. İyi bir otonom öğretmen olabilmek için güncel değişimlerden,
tekniklerden ve materyallerden haberdar olup uygun bir biçimde derse entegre edebilmek gerektiği
savunulmuştur.
İkinci sorumuz olan “Türkiye’deki okullarda otonom öğretmen olmak mümkünümdür? Neden?” sorusu
için ortak bir yanıt alınmamakla birlikte, katılımcıların yarısının mümkün olduğu ve bunun
öğretmenlerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesiyle sağlanabileceğini düşünmektedir. Diğer kalan
katılımcılar ise bunun mümkün olmadığını savunmuştur çünkü müfredat ve eğitim programları gibi
birtakım durumlar bunları engellediğini belirtmiştir.
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Üçüncü sorumuz olan “Profesyonel gelişim için otonom olmak gerekir mi? Profesyonel gelişiminiz için
genel olarak neler yapmaktasınız? Neler yapılması gerektiğini düşünmektesiniz?” sorusuna ise genel
olarak profesyonellik ve otonom olmanın yakından ilişkili olduğu belirtilmiştir. Çünkü birtakım
kurallara ve müfredata bağlı kalan öğretmen, yeniliklere açık olamaz ve kendisini geliştiremez.
Dolaysıyla, öğretmenlerin lisansüstü eğitimler, uluslararası konferanslar, çalıştaylar veya seminerler
gibi kendilerini destekleyici faaliyetlerde etkin roller alması gerektiği belirtilmiştir. Güncel konuları ya
da değişimleri takip etmeyen öğretmenler; ne yazık ki modern Dünya’da gerçekleşen yenilikleri
öğrencilere aktaramama gibi sorunlar yaşayabilmektedir.
Dördüncü sorumuz olan “Sınıf ortamında öğrenci duygu ve düşüncelerini önemsemek eğitim için önemli
midir? Neden?” sorusuna ise tüm öğretmenlerin öğrenci duygu ve düşüncelerinin her daim
önemsenmesi gerektiğini savunmuştur. Düşüncelerine değer verilen öğrencilerin daha da çok dersle
ilgili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca problemlerini ya da mutluluklarını paylaşan öğrencileri dinlemek veya
yardımcı olmak, öğrencilerin değerli olduğunu hissettirdiğini ve dolaysıyla her türlü başarının elde
edilmesinde temel oluşturabileceği savunulmuştur.
Son sorumuz olan “Sınıf ortamında öğrencilere liderlik vasıfları kazandırmak otonom öğretmen etkisini
düşürür mü? Neden?” sorusuna ise birçok katılımcı öğretmenimiz etkisini düşürmediğini ve
öğretmenle daha çok iş birliği içinde olduğundan ötürü başarının da arttığı belirtilmiştir. Ayrıca sınıf
başkanlığı seçimi ise birtakım öğrencilere liderlik vasıflarının kazandırılmasına imkan sağladığı ve
yaşamlarında bu tür bireylerin kendilerine olan özgüvenlerin arttığı ve yaşamlarına daha aktif ile başarılı
bir şekilde devam ettikleri belirtilmiştir.
Bu çalışmamız genel olarak otonom öğretmenin ne olduğu, iyi bir otonom öğretmen olmak için bireysel
ya da sınıf ortamında neler yapılması husussunda bir takım veriler elde etmek amacıyla Türkiye’nin
farklı şehirlerinde görev yapan ve farklı branşları olan 15 öğretmenden çevrimiçi olarak veri
toplanmıştır. Toplanan veriler, nitel olarak analiz edilmekte olup, otonom öğretmen için genel olarak
öğretmenin bireysel olarak kendisini akademik açıdan güncel tutup geliştiren ve sınıf ortamında her
daim pozitif davranışlar sergilemesi olarak ifade edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerimizin, sınıf ortamında
öğrencilerin duygu ve düşüncelerini önemsemesi durumunda, başarının daha üst düzeylerde elde
edileceği ve öğrencilerin kendisini daha değerli hissedeceği belirtilmiştir.
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Promoting Health Education among young
individuals with the principles of Lifestyle factors:
its effectiveness in overall health conditions and
performance in the learning process

Abdullah ALQALAWI1

Abstract
Our subject is focused on Health Education. It’s to emphasize its influence for improving scholar
performance in the long run during the stage of apprenticeship. Healthy diet or its absence can play
a substantial role in cognitive performance in the learning process and also empower young
individuals to better manage their consumption habits. It has been outlined in several studies across
the globe how food behaviorism, lifestyle factors, poor quality nutriments can affect to a large extent
intellectual performances or its deficiency, in the stage of knowledge acquirements, alongside health
issues. This has drawn serious concerns to governments and health institutions (WHO, UNICEF) to
outpoint the impact of the quality of nutriments on childhood and adolescents’ health and
development. Our paper is meant to give some scientific based evidence through international
studies on how effective good nutriment and food habits or their absence can improve or impair the
overall health quality, but also scholar achievements. Health Education programs through national
education plans can give awareness to this matter and thus positively affect the new generation to
better handle their diet quality to a good extent to improve both psychical and mental conditions.
Keywords: food behaviorism, nutritional quality, school performance, cognitive efficiency, health
education, lifestyle factors, awareness, empowerment.
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Co-teaching Online During Covid-19 in Higher
Education

Hasan JOHNSON1
Fatima Hasan BAILEY2

Abstract
In this study we examine university students' experiences of learning online, amidst the COVID-19
pandemic in the United Arab Emirates. Two faculty decided to collaborate and co-teach the same
course by merging their classes on two different campuses over a span of a semester. The course
was held and co-taught via an online platform. Goals of these two faculty included; creating an
engaging, interactive, supportive, and meaningful learning experience for students. The two faculty
utilized various educational engagement applications such as Zoom, NearPod etc. Data yielded
from formative feedback (at the beginning and mid-way through the semester) was used by
the faculty instructors to facilitate improved teaching practices, support the progression of positive
student learning outcomes and course development. Towards the end of the semester, students were
also administered a survey to evaluate their course learning experience. Findings yielded from the
collected data indicate that faculty were actually team teaching. Consequently, students were highly
engaged and supported in their learning. Students reported having powerful learning experiences.
This study concludes with a recommendation that active online learning classrooms, can be
enhanced by the co-teaching and collaboration of faculty.
Keywords: Co-Teaching, Online Teaching, Remote Learning, Collaboration, Active Learning,
Educational Engagement Applications

INTRODUCTION
As COVID-19 was quickly becoming a global pandemic, many nations put into place various measures
intended to safeguard people and reduce the likelihood of the virus spreading throughout their local
populations. In the United Arab Emirates, the measures included the closing of all schools and
universities, mandated mask wearing, travel restrictions to and from the country, a shift to no-contact,
delivery only based services at food outlets, country-wide disinfection, national testing and monitoring
and the adoption of remote work for employees. (Moonesar, et.al, 2020)
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Consequently, COVID-19 has had an extensive impact on educational systems worldwide, in particular,
the global higher education sector. (Crawford, et.al, 2020) In an effort to control the spread of the virus,
on 22 March 2020, in the middle of the Spring semester, the Ministry of Education in the United Arab
Emirates, transitioned all universities, and by default, their faculty, to full time online teaching. (UAE
Government Portal, 2020) As a result, UAE universities and their faculty suddenly found themselves
having to adjust to a new and evolving online digital teaching reality.
The Ministry of Education took several steps to ensure a successful implementation of the distance
learning process for schools and students, which included professional training aimed at providing
teaching and academic personnel with the skills of operating online classrooms. (Crawford, et.al, 2020)
Despite the training and support, a number of unanticipated challenges such as effective online
instructional strategies, online classroom management, student engagement and teacher burnout,
remained. Recognizing these challenges and acknowledging the new digital online teaching reality, two
Zayed University faculty members turned to co-teaching as a way to ensure quality student learning and
reduce the likelihood of student burnout.

CO-TEACHING
Bacharach (2007) noted that the extent of co-teaching at the university level has been much less
prevalent and very loosely studied and described some higher education institutions co-taught courses
as merely a division of course loads, duties or roles. The two Zayed University faculty members used
Friend’s (1995) co-teaching definition and model in their efforts to successfully transition to online
teaching, ensure quality online instruction and student engagement, and minimize teacher burnout.
Although initially conceptualized and applied for special education settings,
some differences of opinion regarding what co-teaching actually is and looks like have developed over
time as the idea of co-teaching spread to other education areas. The developers of the co-teaching model,
Cook and Friend (1995, p. 2), define co-teaching as “two or more professionals delivering substantive
instruction to a diverse, or blended group of students in a single physical space.” This definition consists
of four key components that the two Zayed faculty referenced as a guide to their online teaching
activities: 1) two educators involved in the instruction; 2) both educators are actively involved in
delivering substantive instruction; 3) both educators are teaching a diverse group of students, 4)
instruction is taking place in single classroom or space (in this case online).
The two faculty also referenced and implemented common co-teaching approaches, as outlined by Cook
and Friend (1996a): 1) One Teaching, One Observing: One teacher is directly instructing students while
the other observes students for evidence of learning. (Lead And Observe); 2) One Teaching, One
Assisting: One teacher is directly instructing students while the other assists individual students as
needed. (Lead And Support); 3) Parallel Teaching: The class is divided into two groups and each teacher
teaches the same information at the same time; 4) Station Teaching: Each teacher teaches a specific part
of the content to different groups as they rotate between teachers; 5) Alternative Teaching: One teacher
teaches the bulk of the students, and the other teaches a small group based on need; 6) Team Teaching:
Both teachers are directly instructing students at the same time—sometimes called “tag team teaching.
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METHODOLOGY
In order to understand the quality of our co- teaching and student learning process, we utilized the
university’s student evaluation system to collect, analyze and interpret data. Students’ evaluation of the
course has 26 questions. The questions are framed using a rating index or scale from 0 to 5. Questions
are divided into three main categories (general questions, course-related questions, and instructor-related
questions). Students are also offered an opportunity to provide comments. The student evaluations of
teaching (SET) were administered and conducted online. At our higher education institution these
student evaluations are called SELEs. Due to classes meeting virtually online, students had to access the
evaluation off campus-remotely online. Additionally, for the purpose of comfortability, validity and
reliability, these evaluations (like others previously) were not conducted or completed in the presence
of the co-faculty (co-researchers of this study).
According to Ching (2018) many higher education institutions in the U.A.E and abroad use the student
evaluation of teaching (SET), which provides feedback on teaching performance and appraises faculty
members. The practice of using SETs is well established in higher education institutions and is
considered relatively reliable for evaluating learning experiences in courses and instructors (Ching,
2018). A copy of the students’ evaluations of the course will be emailed to the instructor upon the course
ending and the final course grade being posted. The university uses these SELEs for metrics purposes
and academic quality assurance.

FINDINGS/DISCUSSION
Responses for this study were analyzed using exploratory factor analysis. Overall scores for the course
were 4.83 out of 5.00 in one section (faculty #1) and 5.00 out of 5.00 in the second section (faculty #2).
An overwhelming majority of students 4.80 out of 5.00 indicated that they recommend this course to
others. We found that students generally held positive views about the co-teaching strategy and student
learning experience from both faculty. In addition to rating scores, students answered an open-ended
question about their views. Based on the responses of students, higher evaluation scores and ratings
were for instructors who they perceive as organized, committed and who strive to clearly communicate
content in culturally relevant ways.
The findings also suggested that students had more contact with the content of the course as a result of
several factors. Interactive games on educational engagement applications such NearPod motivated
students to attend. Additionally, having faculty share personal narratives and experiences as they taught
the curriculum engaged students. Overall, these positive views resulted in both faculty having higher
than normal SELEs scores for the sections and this course.
In our discussion, we stress the importance that instructors of elective courses (such as the one which
we co-taught), need to be cognizant and informed that students connect the level of respect and concern
shown by the faculty and having an interest in student learning with the overall score they give the
instructor. Course characteristics in this case were related to the relative starting point for the scale
chosen by students. Instructor qualities were highly favourable and consistent when considering the
method of co-teaching and the pedagogical approaches implemented to support student learning,
engagement and interest. Faculty who teach courses to ESL students must be keenly aware of how
students can access the curriculum. Faculty must be reflective, collaborative, organized, and flexible
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with their pedagogical approaches and strategies if their goal is to have a meaningful impact on student
learning (Dove & Honigsfeld, 2018).

CONCLUSION
This paper highlights the online co-teaching experiences, strategies and student learning feedback
received during the mandated transition to online learning in response to the COVID-19 pandemic. The
reflection and analysis outlined in this paper demonstrate that a number of key factors played a critical
role in making this online transition for this class successful in a number of critical ways. Teacher
preparation and training, using the co-teaching model to facilitate meaningful instruction and proficient
use of online learning platforms such aa Nearpod, and ongoing formative assessment, student checkins and feedback and faculty planning and debriefing are just a few of the key strategies and tools used.
To further contextualize this paper, it must be acknowledged that the foresight, planning and quick
actions of the UAE government and ministries in anticipating, planning and implementing various
measures and strategies to address the COVID 19 crisis, all played a key role in ensuring the level of
success we had with online co-teaching. The aim of this paper was to discuss two Zayed university
faculty members' experiences with online co-teaching during the Covid 19 pandemic. The goal: to
discuss what was learned from these experiences in order to share this knowledge as a means of
supporting others facing similar situations and challenges. The student, regardless of the challenges and
circumstances, is and has been our main priority throughout the process of transitioning to online
learning.
We suspect that as the pandemic still remains with us and the ongoing need for online teaching and
learning continues, more opportunities to try out and share new strategies, technologies and approaches
will become available, and this conversation will just be one of many more to come.
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Firmalardaki Kurumsal Yönetim
Finansal Performans Düzeyine Etkisi

Anlayışının

The Effect of Corporate Governance Approach in Companies on Financial Performance
Level
Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ1
Diler YAMAN KAHYAOĞLU2

Öz
Kurumsal yönetim anlayışı firmaların tüm paydaşlarının haklarının korunduğu ve ilkelerle yönetildiği etkili bir
yönetim sistemidir. Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen firmalarda finansal performans kalitesinin artması,
teorik olarak beklenen bir durumdur. Firmaların yönetiminde gözlemlenen başarısızlık ve yaşanan finansal krizler
nedeniyle kurumsal yönetim son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı,
kurumsal yönetim ile firmaların finansal performansı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada BİST
Kurumsal Yönetim Endeksi’nde faaliyet gösteren firmaların kurumsal yönetim uygulama düzeylerinin yıllar
itibariyle gelişimi incelenecek ve mevcut durum hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, finansal performans, kurumsal yönetim rating notu

Abstract
The understanding of corporate governance is an effective management system in which the rights of all
stakeholders of the companies are protected and managed with principles. In companies that adopt corporate
governance principles, the increase in the quality of financial performance is theoretically expected.
Corporate governance has become a frequently discussed issue in recent times due to the failure in the
management of companies and financial crises. The purpose of this study is determined to investigate the
relationship between of corporate governance and financial performance. In this study, the development of
the corporate governance implementation levels of the companies operating in the BIST Corporate
Governance Index will be examined over the years and information will be given about the current situation.
Keywords: Corporate governance, financial performance, corporate governance rating score
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GİRİŞ
Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde işletme yönetimi alanında yeni kavram ve anlayışlar ortaya
konulmaktadır. Bu süreçte kurumsal yönetim ve finansal performans kavramları hem akademisyenler
hem de uygulamacılar tarafından ilgi gören konuların başında gelmektedir. Kurumsal yönetim
anlayışının ön plana çıkması, firmaların ve finansal piyasaların yeniden yapılanmasında, gelişiminde ve
denetiminde üstlenmiş olduğu anahtar rolden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda başarılı bir kurumsal
yönetim uygulaması, firmaların sermaye maliyetinin azaltan ve finansman olanaklarının artmasını
sağlayan bir unsur olmaktadır. Bununla beraber, firmaların kurumsal yönetim uygulamalarında başarılı
olmaları hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Bu
nedenle firmaların küresel piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için kurumsal yönetim
anlayışında düzenleme yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda kurumsal yönetim ilkelerini firmaya
benimsetmek diğer bir deyişle, bu ilkeleri firmada uygulayabilmek önem arz etmektedir. Kurumsal
yönetim ilkelerini benimsemiş bir firma için, bu değişim daha başarılı finans yönetimi ve daha yüksek
bir piyasa değeri olarak geri dönecektir (Ege vd., 2013:101).
Diğer yandan, kurumsal yönetim tanımı, söz konusu ülkenin çerçevesine ve kültürel durumuna göre
değişmektedir. Kurumsal yönetim “iyi iş anlayışı, tarafsızlık ve bütünlük ile yönetim faaliyetlerini
yönlendirerek ve kontrol ederek hissedarların ve diğer paydaşların ihtiyaçlarına hizmet eden
politikaları, süreçleri ve kişileri kapsayan bir iç sistem” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle,
paydaşlarının menfaatlerini korumak için bir kurumun yasal, etik ve ahlaki değerlerini içermektedir
(Peters ve Bagshaw, 2014:103).
Kurumsal yönetim, esasen, sorumluluk, hesap verebilirlik, adalet ve şeffaflık gibi etik değerlerle
karakterize edilen etkili yönetim sistemi anlamı taşımaktadır. Kurumsal yönetim firmalara yön
verme ve kontrol etme sürecidir. Modern kurumsal yönetim ilkeleri, paydaşlarının me şru ve makul
ihtiyaçlarını, menfaatlerini ve beklentilerini kapsayıcı, etik bir şekilde ele alan ve dengeleyen bir
yaklaşımı destekler. Kurumsal yönetim değeri yüksek firmalarda yatırımcılar, firmayı daha az riskli
olarak algıladıklarından, bu firmalara yatırım yapma olasılıkları da yüksek olacaktır. Böylece
başarılı finans yönetimi sağlanarak finansal performans düzeyleri de giderek artacaktır (Dzingai ve
Fakoya,2017:867). Kurumsal yönetim firmalara hedeflerine ulaşmalarının yanı sıra performansların
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini incelemenin yollarını sunar (Al Ahrad vd., 2020: 2). Kurumsal
yönetim ile firma performansı arasındaki ilişkide, kurumsal yönetimin daha iyi olması yönetim
faaliyetlerinin izlenmesinde verimliliği artırır. Bu durum yöneticileri firma değerini maksimize eden
projeleri takip etmeye ve tüketim talepleri gibi firma kaynaklarının kamulaştırılmasından kaçınmaya
teşvik eder (Akbar, 2016: 4).
Bu çalışmada kurumsal yönetim ve firma performansı ile ilgili bilgi verilecek ve Türkiye’de kurumsal
yönetim endeksinde yer alan firmalara ilişkin mevcut durum hakkında tespitte bulunulacaktır.

1. KURUMSAL YÖNETİM
Kurumsal yönetim kavramı, firma hissedarları, yöneticileri ve çalışanları ile diğer kurum, kuruluş ve
kişilerle arasındaki ilişkilerin, sorgulanmadan kabul edilebilir olması anlamı taşımaktadır. Bununla
beraber, Dünya Bankası kurumsal yönetim kavramını, “bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi
çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun
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dönemde de ortaklarına değer yaratmasına olanak tanıyan her türlü kanun, yönetmelik ve uygulamalar”
olarak tanımlamaktadır (Öztürk ve Demirgüneş,2008:396). Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) ise kurumsal yönetimi, “Kurumsal yönetim, bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları
ve diğer menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerden oluşmaktadır” şeklinde tanımlamışlardır. (OECD,
2004.)
Küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişmesi, uluslararası sermaye
akışkanlığının artması ve böylece firma yönetim kurullarının verdikleri kararların öneminin artması gibi
etkenler, kurumsal yönetim kavramının doğuşunda etkili olmuştur (Koçel, 2003,S:54). Firmalarda
yönetim anlayışı belirli finansal ve ekonomik süreçlerde karar alma noktasında tutum ve davranışlarını
belirleyen nitelikler taşımaktadır. Bu doğrultuda kurumsal yönetim, örgütün, kültürünü, ulaşmak istediği
hedefleri ve performansını kontrol etme açısından anahtar rol oynamaktadır (Karamustafa vd.,2009:
101). Firmaların ortakları arasında çıkan anlaşmazlıklar, yaşanan finansal krizler, globalleşme ile ortaya
çıkan ülke ekonomilerinin birbirlerine olan bağlılıkları kurumsal yönetim anlayışının doğmasına neden
olmuştur (Dinç ve Abdioğlu,2009:158).
Kurumsal yönetimin odak noktası, firmanın etkili ve verimli çalışmasını sağlayacak örgüt kültürü
oluşturmak ve paydaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıracak bir yapı kurmaktır
(Pamukçu,2011:113).
Kurumsal Yönetimin anlayışının benimsenmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Alan yazında bu
nedenler kurumsal yönetim amaçları olarak sıralanmaktadır (Can Aktan,2013:151):
• Firma paydaşlarının veya yöneticilerinin sahip olduğu güç ve yetkilerinin kendilerine özel
menfaatler sağlamalarının ortadan kaldırılması,
• Firma hissedarlarına eşit düzenlemelerle davranılması,
• Firma faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflığın
sağlanması
• Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi,
• Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcılar açısından güven ortamı yaratılması
• İşletme ile doğrudan ve dolaylı ilişki içerisinde olan tüm paydaşların haklarının korunması,
olarak sıralanmaktadır.
Kurumsal yönetim; hesap verebilirlik, sorumluluk, adillik ve şeffaflık gibi ilkeler üzerine kurulu olan
bir yönetim anlayışıdır. Firmaların etkinlik ve kârlılık hedeflerine ulaşmasında, firma ile ilgili kişilerin
menfaatlerinin dengelenmesi, tüm pay sahiplerine eşit davranılması ve pay sahipleri dışında firma ile
ilgili diğer tarafların haklarının korunması kurumsal yönetimin içeriğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla
kurumsal yönetim, temelde kurumların yönetildiği ilkeler ve yöntemlerdir (Baskıcı, 2015:164).
Kurumsal yönetim kalitesinin yüksek olması firmalara sermaye maliyetinde azalma, finansman
imkanları ve likiditesini artırma, kriz dönemlerini kolay atlatabilme olanakları sunmaktadır. Makro
düzeyde ise iyi bir kurulsal yönetim anlayışı ülke imajının yükselmesi, sermayenin yurtiçinde
tutulmasının sağlanması, yabancı sermaye yatırımlarının artması, sermaye piyasaları ve ekonominin
rekabet gününün artması, krizlerin daha kolay atlatılması, daha etkin kaynak dağılımının olması,refah
seviyesinin yükselmesi ve sürdürülmesi gibi imkanlar sunmaktadır (Dağlı vd., 2010: 19).
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Dünya Bankasının özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (International Finance
Coorperation- IFC), yükselen piyasalarda yönetim ve finans üzerine yaptığı çalışmada; daha iyi
kurumsal yönetim uygulayan firmalara yapılan yatırımların yatırım dönemi boyunca ortalama kredi
riskinin daha düşük olduğunu ve ortalama finansal ve ekonomik göstergeler açısından %20 daha yüksek
performans gösterdiğini ortaya koymuştur (http://www.tkyd.org/).
1.1. Kurumsal Yönetim ve Uygulamada Kullanılan Kavramsal Modeller
Kurumsal yönetim kavramı, işletmelerin değerini ve verimliliğini artıran, ortaklara, hissedarlara ve
çalışanlara karşı önceden planladığı hedefleri tutturan, bunu yaparken kurumsal yönetim ilkeleri
çerçevesinde çalışmalarda bulunan bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, kurumsal yönetimin
en temel problemi vekalet teorisine dayanır. Teoride “kontrat” olarak isimlendirilen işletmeiçi kurallar,
uygulanacak performans kriterlerini ve elde edecekleri gelir sistemlerinin çerçevelendirilmesini
içermektedir (Dincer,2013:16).
Vekalet teorisine göre, genel müdür ile yönetim kurulu başkanının aynı kişi olması durumunda firma
performansı bundan olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Kontrol ve yönetimin aynı kişide toplanması
olarak değerlendirilen bu uygulamada, firmanın karar alma sürecinin etkilenebileceği göz önünde
bulundurulmaktadır. Bu durum yönetim kurulunun bağımsızlığına gölge düşmesine, yönetici ve
hissedarlar arasında çıkar çatışmalarının yaşanmasına neden olmaktadır (Yücel, 2016:26).
İşlem Maliyetleri Teorisi ise; işletmeyi başlı başına bir yönetim yapısı olarak ele almaktadır.
İşletmelerin büyüklüğü fiyat ve üretim açısından belirleyici rol oynamaktadır. Bu doğrultuda yöneticiler
kendi çıkarlarına uygun davranabilmekte ve işletmeyi bu doğrultuda yönetmektedir. Teori, kurumsal
yönetim ilgili maliyetleri azaltacak mekanizmaları ve buna ilişkin organizasyon içi etkenleri belirlemeyi
amaçlar.
Paydaş Modeli teorisine göre, başarı kriteri üst yönetimin işletme sahiplerini, çalışanları ve
tedarikçileri tatmin etmelerine göre belirlenir. Paydaşlara yönelik bir organizasyonda, farklı
fonksiyonların yöneticileri dış çevreye daha fazla geri dönüş sağlamaktadırlar. Paydaş model, ekonomik
ve sosyal anlamda kurumsal faaliyetleri olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, bankalar,
devlet gibi paydaşların oluşturduğu bir grubun yönetim sürecine katılmasını sağlamak yoluyla kurumsal
yönetimin geniş anlamda toplumun çıkarlarını gözettiği düşüncesini benimser (Dincer,2013:16).
Tüm bu anlatımlarla birlikte uluslararası bir derecelendirme kuruluşu olan Standard and Poor’s, ülke
veya firmaların kurumsal yönetim değerini ortaya koyabilmek için kurumsal yönetim değerlendirme
kriteri geliştirmiştir. Bu doğrultuda değerlendirme kriteri olarak; sahiplik yapısı, finansal menfaat
sahipleri ilişkileri, finansal şeffaflık, yönetim kurulu yapısı ve süreçleri ortaya konulmuştur (Byrnesvd,
2003:80).
Kurumsal yönetimde standart bir uygulama biçimi olmayıp ülkeden ülkeye uygulamalarda farklılıklar
meydana gelmektedir. Bu farklılıklar ise ülkede yaşanılan ekonomik ve toplumsal sorunlara göre
şekillenmektedir. Dolayısıyla kurumsal yönetim, modern yönetim biliminin savunduğu ilkelerin
kendiliğinden zaman içerisinde hayata geçirilmesinden ziyade, ortaya çıkan finansal krizler ve firma
skandallarına zorunlu bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Burada üzerinde durulması gereken konu
kurumsal yönetimin sadece yazılı kaynaklardan oluşmadığı, uygulamalarla birlikte işletmelerin
sürdürülebilirliği konusunda çözüm önerilerinden de meydana geldiğidir (Mesci vd,2016:305).
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2. Finansal Performans
Performans, firmanın sürdürülebilirliğin sağlanması gibi temel ekonomik amaçlarının yanında değişen
çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi açısından önemlidir. Firma
performansının belirlenmesinde kullanılan çok sayıda faktör vardır. Bunlar, karlılık performansı, piyasa
değeri performansı, büyüme performansı, çalışan tatmini, müşteri tatmini, çevresel performans, sosyal
performans olarak sıralanabilir. Performans ölçümlerine ait bilgiler, karar verme süreci için planlama,
yönlendirme ve kontrol için en iyi kararı çıkarmaya yardımcı olur.

Şekil 1. Firma Performans Göstergeleri
Kaynak: Selvam,M., Gayathri, J., Vasanth, V., Lingaraja, K. & Marxiaoli, S.(2016). Determinants of
Firm Performance: A Subjective Model), International Journal of Social Science Studies, 4(7), s.93.

Kurumsal yönetim, firma performansının sürdürülebilirliğinin güvencesi olarak vurgulanmaktadır. Bu
tanımdan da anlaşılacağı üzere kurumsal yönetim, firma yönetiminin ve denetiminin şeffaf, hesap
verebilir, adil, sorumlu ve güvenilir olmasını içeren ilkeleri kapsamaktadır. Firmaların pay sahipleri ve
yöneticileri, firmanın finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim
ihtiyacı duyarlar. Bu durum ancak adil bir yönetim, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ile
mümkün olacaktır (Uyar, 2004: 154). Bütün bu ilkelerin uygulanması, aslında firmaların
performanslarının sürekliliğinin sağlanmasının temel koşulu olarak açıklanmaktadır. Aynı zamanda
kurumsal yönetim firma değerinin maksimum kılınmasını hedefleyen, ek olarak firmaya değer katmayı
amaçlayan bir yönetim anlayışıdır (Aras, 2006:1).
Ek olarak kurumsal yönetim anlayışı, iki ana amacı içermektedir. Bu amaçlar, firmaların kurumsal
performansının arttırılması ve firmayla ilgili paydaşlar arasında bilgi akışının uyum içinde
sağlanmasıdır. İki ana amaçtan ilki, firma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi ile
ilgilidir. İkinci amaç ise, gücün kötüye kullanılmaması, yönetim kararlarında şeffaflığın sağlanmasıdır.
Kurumsal yönetim, firmanın finansal riskleri ve portföyü üzerinde etkili olabilmekte böylece
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yatırımcılara yatırım kararlarını vermede açıklamalar sunabilmektedir. Dolayısıyla hem yatırımcılar
hem de firmalar tarafından önemsenmektedir (Van den Berghe ve Levrau, 2003:45).
Kurumsal yönetimin finansal performansa olan etkisi üzerine çok sayıda çalışma yapılmış ve bu
çalışmalar sonunda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların farklı ülkelerde
yapılması ve farklı kültürlerde değerlendirilmiş olması da çıkan sonuçların farklılaşmasında etkili
olduğu söylenebilir. Yapılan birçok çalışmada kurumsal yönetim ile firma performansı arasında anlamlı
pozitif ilişki olduğu ortaya konulmuştur (Gürbüz vd., 2010: 21).
Brown ve Caylor (2004), 2.327 firma üzerinde yaptıkları çalışmada, 8 kurumsal yönetim kategorisinde
51 faktörü baz alarak firmalara kurumsal yönetim skorları vermişlerdir. Çalışma sonunda iyi kurumsal
yönetim standartlarına sahip firmaların daha karlı, daha değerli oldukları ve hissedarlara daha fazla nakit
ödedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Rodriguez (2004) İspanyol firmalarındaki kurumsal yönetim anlayışının uygulanması ile finansal
performans verilerinin arttığı vurgusunu yapmıştır. İyi kurumsal yönetime sahip olan firmaların yüksek
getiriler elde edeceğini belirtmiştir.
Kula (2005), Türkiye’de faaliyette bulunan firmalar üzerinde uyguladığı anket çalışmasıyla yönetim
kurulunun yapısının performans üzerine etkilerini incelemiştir. Çalışmada, yönetim kurulunun
büyüklüğü ile performans arasında anlamlı bir bulguya ulaşılamamıştır.
Bhagat ve Bolton (2013), yönetici ile firma performansı arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Platt ve Platt (2012), yönetim kurulunun yapısı ve özelliklerinin firma performansını
etkilediğini belirterek, yönetim kurulunun aktif çalışması halinde, firmaların devamlılığını sağlayabilme
olasılığının arttığını belirtmiştir.
Kara vd. (2015), 2006-2012 yılları arasında BİST kurumsal yönetim endeksinde (XKURY)endeksinde
bulunan firmaların kurumsal yönetim seviyeleri ile finansal performansları arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Araştırma sonucunda, kurumsal yönetim derecelendirme notu ile Tobin’s q oranı ve
kaldıraç oranı arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu tespit edilirken; özsermaye karlılığı, aktif
karlılığı, satış karlılığı ve net kar ile kurumsal yönetim düzeyi arasında ise anlamlı bir ilişkiye
rastlanmamıştır.
Esendemirli ve Acar (2016), BİST kurumsal yönetim endeksinde (XKURY) yer alan firmaların finansal
performans ve kurumsal yönetim derecelendirme notlarını karşılaştırdığı çalışmasında, kurumsal
yönetim ile firma performansı arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Arora ve Bodhanwala (2018), Hindistan kurumsal yönetim endeksi ile firma performansı arasındaki
ilişkiyi inceledikleri çalışmasında, kurumsal yönetim endeksi ile firma performans metrikleri arasında
pozitif ilişki olduğunu tespit etmiştir. Kurumsal yönetim endeksi, firma performansını açıklamada
önemli bir faktördür.
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3. Türkiye’de Kurumsal Yönetim
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi, payları Borsa İstanbul pazarlarında (Yakın İzleme Pazarı ve C ve D
isteleri hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana
başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan firmaların fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla
oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme
kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, firmanın tüm kurumsal yönetim ilkelerine
uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir (http://www.tkyd.org/). Kurumsal
yönetim, Türkiye’de 2007 yılı Ağustos ayı itibariyle Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) olarak
hesaplanmaya başlanmış ve endeksin başlangıç değeri 48.082,17 olarak belirtilmiştir. SPK tarafından
lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından alınan “Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi”
4 ana başlıkta yapılmaktadır.
Tablo 1. Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi
Başlıklar

Ağırlık oranı

Pay sahipleri

%25

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık

%25

Menfaat sahipleri

%15

Yönetim Kurulu

%35

Kaynak: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, http://www.tkyd.org/tr/tkyd-kurumsal-yonetimkomisyonlar-calisma-gruplari-sermaye-piyasasi-calisma-grubu-ve-bist-kurumsal-yonetimendeksi.html

Türkiye’de kurumsal yönetim endeksinin geçmişi çok eski olmamakla beraber, endeksin hesaplanmaya
başlandığı tarihten kısa bir süre sonra ortaya çıkan küresel krizin yanı sıra, SPK tarafından ilk kez 2011
yılında kurumsal yönetim ilkeleri bir tebliğ ile düzenlendiğinden bu tarih önem arz etmektedir. 2020
Ekim ayı itibariyle BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 51 firma yer almaktadır. Aynı zamanda halka
açık olmayan altı firma ve bir sivil toplum kuruluşu kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptırmıştır.
Çalışmada, SPK tarafından yapılan düzenlemelere göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer
alan firmaların 2011-2019 yılları arasındaki kurumsal yönetim uyum skorları, Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği’nden elde edilen veriler yardımıyla incelenecek ve mevcut durum hakkında bilgi
verilecektir.
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Tablo 2. Çalışma Kapsamında Yer Alan Firmalara Ait Tanımlayıcı Analizler

Firmalar
HURGZ
YKBNK
SKBNK
TSKB
ALBRK
CCOLA
AGHOL
IHEVA
GLYHO
LIDFA
VESTL
TOASO
TTRAK
TUPRS
OTKAR
AEFES
TAVHL
ARCLK
DOHOL
LOGO
TTKOM
PRKAB
TRCAS
PRKME
AYGAZ
IHLAS
DOAS
PNSUT
ENKAI
PETUN
ASELS
PINSU
PGSUS

Ortalama

Maximum

Minimum

91,50111
92,75444
91,01444
94,15556
86,29333
92,26444
91,00778
80,14444
88,73556
87,77889
91,84333
89,99333
89,96111
92,97778
90,98556
93,22778
94,57556
93,36667
92,47667
89,34889
89,43778
89,00667
90,68556
89,58111
92,12667
81,13556
91,60111
90,81111
91,68778
91,82333
91,15
93,34079
89,3546

93,58
96,17
94,23
95,58
90,36
94,59
95,43
85,12
90,6
91,41
95,87
92,58
92,36
95,03
94,02
95,84
96,67
95,8
94,99
92,18
94
93,29
95,8
90,79
94,16
84,68
96,5
93,25
92,75
93,53
92,9
95,3
94

85,54
88
87,6
91,02
82,2
84,96
83
73,88
83,64
78,68
85,87
85,77
85,04
86,2
84,68
85,46
90,96
85,91
85,87
82,61
83,73
81,5
81,2
86,66
84,95
78,4
77,05
83,43
90,22
87,73
87,73
90,73857
80,7

Tablo 2’de finans, bankacılık ve imalat gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan ve BİST Kurumsal
Yönetim Endeksi’nde işlem gören 33 firma yer almaktadır. 2020 itibariyle BİST Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde 51 firma yer almakla beraber, araştırma döneminde verilerine kesintisiz ulaşılan 33 firma
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incelenmiştir. Tabloda da görüleceği gibi, en yüksek ortalama kurumsal yönetim uyum skoruna sahip
firma TAV Havalimanı firmasına aittir (94,57556). Bunu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (94,15556)
takip etmektedir. En düşük ortalama kurumsal yönetim uyum skoru 80,14444 ile IHEVA firmasına
aitken ikinci en düşük ortalama uyum skoru IHLAS Holding’e (81,13556) aittir.

Tablo 3. 2011-2019 Kurumsal Yönetim Notları

Firmalar
TAVHL
TSKB
ARCLK
PINSU
AEFES
TUPRS
YKBNK
DOHOL
CCOLA
AYGAZ
VESTL
PETUN
ENKAI
DOAS
HURGZ
ASELS
SKBNK
AGHOL
OTKAR
PNSUT
TRCAS
TOASO
TTRAK
PRKME
TTKOM
PGSUS
LOGO
PRKAB
GLYHO
LIDFA
ALBRK
IHLAS
IHEVA
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2011
90,96
91,02
85,91
90,74
85,46
86,20
88,00
85,87
84,96
84,95
85,87
91,82
91,68
77,05
85,54
91,15
87,60
83,00
84,68
83,43
81,20
85,83
85,04
86,66
83,73
93,00
82,61
81,50
83,64
78,68
82,80
79,11
73,88

2012
92,44
91,09
91,07
90,74
89,39
91,00
88,08
90,31
88,81
89,57
88,32
87,73
91,59
86,30
90,90
87,73
88,21
87,75
86,80
88,67
84,00
90,25
89,02
88,24
88,01
93,00
85,97
84,39
88,04
82,75
82,20
80,94
76,75

2013
93,97
94,03
92,80
93,41
93,30
93,43
93,22
91,81
92,01
92,71
90,94
91,59
91,97
90,05
90,90
90,71
90,95
90,73
91,03
91,49
87,51
91,39
91,04
89,80
88,02
81,30
89,12
86,55
88,60
88,49
86,16
81,48
80,49

2014
94,15
94,43
94,11
92,77
92,20
93,10
92,51
93,53
92,47
92,93
90,39
91,13
90,22
92,50
92,96
90,94
90,74
91,30
91,99
90,93
90,90
85,77
87,26
89,45
87,24
80,70
90,29
90,62
88,80
86,99
84,44
78,40
77,90

2015
95,19
95,19
94,80
93,71
95,49
94,41
93,35
93,56
94,02
93,58
91,24
92,00
91,64
94,20
93,58
91,33
91,10
91,69
92,81
91,78
92,70
90,09
90,46
90,29
89,08
87,70
90,76
90,90
87,92
88,88
85,86
80,38
80,60

2016
95,38
95,27
95,23
93,80
95,77
94,15
93,42
93,98
94,48
93,61
93,60
92,64
91,75
95,10
92,79
91,51
91,70
91,88
93,19
92,37
93,50
90,61
90,85
90,79
90,24
90,30
91,24
90,92
89,90
90,87
87,54
80,46
80,82

2017
96,17
95,37
95,23
94,60
95,77
94,67
94,29
94,06
94,52
93,64
94,86
92,88
91,79
96,30
91,27
92,04
91,90
92,01
93,32
92,67
94,86
91,38
91,49
90,79
91,75
91,70
90,83
91,13
90,52
90,97
88,05
81,45
81,99

2018
96,25
95,42
95,35
95,00
95,83
94,81
95,75
94,18
94,52
93,99
95,50
93,09
91,80
96,41
92,67
92,04
92,70
95,28
91,03
92,71
95,70
92,04
92,13
90,01
92,87
92,50
91,14
91,76
90,60
90,97
89,23
83,32
83,75

2019
96,67
95,58
95,80
95,30
95,84
95,03
96,17
94,99
94,59
94,16
95,87
93,53
92,75
96,50
92,90
92,90
94,23
95,43
94,02
93,25
95,80
92,58
92,36
90,20
94,00
94,00
92,18
93,29
90,60
91,41
90,36
84,68
85,12

Firmaların 2011-2019 dönemi kurumsal yönetim derecelendirilmesine bakıldığında, 2011 yılında tüm
firmaların genel olarak uyum notlarının diğer yıllara göre düşük olduğu görülmektedir. Kurumsal
yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemenin ilk kez 2011 yılında yapılması bu durumun bir nedeni olabilir.
Ayrıca 2008 yılında yaşanan küresel kriz sebebiyle firmaların uyum notları düşük olabilir. Firma
performansının belirlenmesinde bir faktör olarak kullanılan kurumsal yönetim notları firmaların karlılık
ve yatırım kararlarında önemli rol oynamaktadır. Literatür incelendiğinde daha yüksek kurumsal
yönetim notuna sahip firmaların finansal performanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Alahrad vd., 2019: 2).

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ag Anadolu
Albaraka…
Anadolu efes
Arcelik
Aselsan
Aygaz
Coca Cola
Dogan grubu
Dogus oto
Enka Insaat
Global yatırım
hurriyet
Ihlas holdıng
ihlas ev…
Lider faktöring
Logo
Otokar
Park elektrık
Pegasus
Pınar et un
Pınar su
Pınar sut
Şekerbank
Tav…
Tofas
Tupras
Turcas petrol
Turk Telekom
Turk trraktor
Türk prysmian
türkiye sınaı…
Vestel
yapı kredi

Kurumsal Yönetim Notları

Yıllar

Grafik 1. 2011-2019 Kurumsal Yönetim Notları

Grafik 1’de araştırmaya dahil edilen 33 firmaya ilişkin kurumsal yönetim notları, yıllar itibariyle yer
almaktadır. Grafiğin kolay okunabilmesi amacıyla kurumsal yönetim ekseninde 0-100 arasında
puanlanan notlar 9 yıl için her ayrı ayrı gösterilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere, İhlas Ev Aletleri
A.Ş ‘ye ait kurumsal yönetim notları, diğer firmaların notlarına göre daha düşüktür.

4. SONUÇ
Kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim ve faaliyetlerinde kar elde etme ve pay sahiplerine dağıtma
ana unsurunu taşıyan geleneksel yapıların yanı sıra tüm menfaat gruplarının haklarını gözete n bir
anlayışı benimsemektedir. Kurumsal yönetimin amacı, ilgili tarafların karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini belirleyerek, firma yönetiminin şeffaflık düzeyini artırarak ve firma
sorumlularının suistimal risklerini en aza indirerek yatırımcıların güvenini artırmak ve firma
yönetiminin şeffaflık düzeyini yükseltmek suretiyle istikrarlı büyüme ve yüksek karlılığı
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sağlamaktır. Bu çerçevede, Türkiye'de kurumsal yönetim ilkeleri SPK tarafından belirlenmiştir
(Akdoğan, Y; Boyacılıoğlu, M, 2010: 13).
Yatırımcılar, firmalar ve hükümetler için önemli bir konu haline gelen kurumsal yönetim artık gerek
firmalar gerekse ülkeler için ekonomik büyüme yaratmanın en önemli kriterlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. OECD yaptığı açıklamada, kurumsal yönetim sisteminin varlığının piyasa ekonomisinin
etkililiğini artıracağını belirtmiştir (www.oecd.org). Her bir ülke kendi içinde bulunduğu ekonomik,
sosyal, yasal ve kültürel boyutlarını göz önüne alarak kurumsal yönetim anlayışını oluşturmalı, bunu
yaparken de eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerini dikkate almalıdır.
Alan yazın incelendiğinde kurumsal yönetim ve firma performansı arasında ilişkiyi inceleyen
çalışmaların çoğunlukla kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Fakat
yönetim kurulu yapılanının farklı olması kurumsal yönetim anlayışında değişikliklere sebep olabilir.
Türkiye'de çok sayıda farklı derecelendirme kuruluşunun bulunması her firma için tek ve ortak bir
derecelendirmenin varlığını engellemektedir (Gürbüz vd., 2010: 23). Bu sebeple, kurumsal yönetim
notlarının belirlenmesinde ilgili kuruluşların standart bir ölçü getirmesi yapılacak çalışmaların daha
şeffaf ve doğru olmasına neden olacaktır. Anlaşılacağı üzere; dünya genelinde kurumsal yönetim
anlayışının önemsenmesinin sebebi yatırımcıların firmalara ve sermaye piyasalarına olan güveninin
giderek attırılmasından kaynaklanmaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve kurumsal
yönetim endeksinde yer alan firmalar, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet avantajına sahip
olabilmektedir.
Diğer yandan kurumsal yönetim, firma başarısızlıkları ya da finansal krizler gibi sorunlar nedeniyle
giderek öneli bir konu haline gelmiştir. Sorulması gereken sorulardan biri, güçlü kurumsal yönetimin
yatırım riski ya da finansal risk gibi firmaya ait riskleri düşürebilmekte başarılı olup olmadığı iken bir
diğer soru; güçlü kurumsal yönetime sahip firmaların zayıf kurumsal yönetim uygulamalara sahip
firmalara göre daha iyi performans gösterip gösteremediğidir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar
farklılık göstermektedir. güçlü kurumsal yönetimin firmanın aşırı risk alma olasılığını azaltacağına ve
firma performansını artıracağına dair sağlam inançlara sahip olan çok sayıda düzenleyici bulunmaktadır
(Detthamrong vd., 2019: 707).
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Abstract
The article describes the features of interactive methods for teaching chemical terms. While teaching
the assimilation of terms to the students of a chemical profile in the Kazakh language classes a
special attention should be paid to their deep understanding of professional words and terms related
to the specialty of a chemical teacher. Terms are used in science and technology, art, life, etc. It is
known that a term is a word that expresses the exact (figurative or not figurative) meaning of a
certain concept or object in a given area. The main goal of teaching the terminology is to replenish
vocabulary by developing communication skills in a future specialist with words related to the
specialty in the native language. The use of terms in future teaching work is extremely necessary for
them to prepare themselves to be professionals, business people who are well versed in their field.
In addition, students must work with texts written in a scientific and technical style in order to master
the system of terms and professional words, that is, the teacher must develop the student’s skills in
working with scientific literature for the sake of the future student, thereby adapting to the research
work. In the process of mastering the terms related to the specialty, students develop their
vocabulary, improve their thinking skills, and learn to distinguish the terms. In this case, it is
important to use interactive methods.
Thus, the student-teacher will be well prepared for pedagogical practice and will be able to use
methods depending on the specifics of each lesson, complexity and accessibility.
Keywords: chemical terms, interactive methods, scientific and technical style, specificity of the
lesson, co-learning and collaboration.

Аннотация
В статье описаны особенности интерактивных методов изучения химических терминов.
При обучении усвоению терминов студентами химического профиля на занятиях по
казахскому языку следует уделять особое внимание их глубокому пониманию
профессиональных слов и терминов , относящихся к специальности учитель химии. Термины
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используются в науке и технике, искусстве, жизни и т. д. Известно, что термин - это слово,
которое выражает точное (не образное или образное) значение определенного понятия или
предмета в данной области. Основная цель обучения терминологии - пополнение словарного
запаса , развивая коммуникативные умения и навыки у будущего специалиста словами,
относящимися к специальности на родном языке. Использование терминов в будущей
учительской работе крайне необходимо для них, чтобы подготовить их профессионалами,
деловыми людьми, хорошо разбирающимися в своей области. Кроме того, студенты должны
работать с текстами, написанными в научно-техническом стиле, чтобы усвоить систему
терминов и профессиональных слов, то есть преподаватель должен развивать у студента ради
будущего ученика навыки работы с научной литературой, тем самым адаптируясь к
исследовательской работе. В процессе усвоения терминов, относящихся к специальности,
студенты развивают словарный запас, совершенствуют навыки мышления, учатся различать
термины. В этом случае необходимо использовать интерактивные методы.
Таким образом, студент-учитель будет хорошо подготовлен к педагогической практике и
сможет использовать методы в зависимости от специфики каждого урока, сложности и
доступности.
Ключевые слова: химические термины, интерактивные методы, научно-технический стиль,
специфика урока, соизучени и сотрудничество.

Оқыту үдерісінде жаңа интербелсенді әдістер кеңінен қолданылуда. Әдістеме ғылымында білім
берудің сапасын арттырудың ұтымды жолдарын іздестірудің нәтижесінде оқытудың көптеген
әдістері қолданысқа енді. Бұл әдістер арқылы студент қызығушылығы арттырылып, сабақ
үдерісінде жақсы нәтижеге жетуге мүмкіндік болады. Сондай-ақ бұл жұмыстардың студенттің
жеке тұлға ретінде қалыптасуына да, болашақ мамандығына сай сөздік қорын дамытуға да игі
әсері бар. Бұрын оқытудың белсенді әдісі деген термин қолданылса, қазір интербелсенді термині
қолданысқа кең тарады. Бұл жөнінде Г.К.Селевко мынадай анықтама берген: «В последнее время
получил распространение еще один термин – «интерактивное обучение». Термин interactive
learning (англ.) обозначает обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом
обучения (ведущим, учителем, тренером, руководителем). По существу, оно представляет один
из вариантов (моделей) коммуникативных технологий: их классификационные параметры
совпадают. Иначе говоря, интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной
обратной связью субъектов и объектов обучения, с двухсторонним обменом информацией между
ними» [1, 239-б.].
Ә.Әлімов: «инновациялық технологияларға интербелсенді оқу/оқыту деген атау бере отырып,
технология – өзара қарым-қатынасқа (коммуникацияға) негізделген оқу/оқыту, диалог арқылы
үйрену/үйрету,
яғни
үйретуші-үйренуші,
үйренуші-үйренуші,
үйренуші-өзімен-өзі
форматтарында жасаған қарым-қатынас (әңгіме, сұхбат, пікірлесу, бірлескен әрекеттері)»,- деп
анықтайды [2].
Олай болса, интербелсенді әдістер – оқытушы мен студент арасындағы белсенді қарым-қатыс,
яғни студенттің оқу үрдісіне оқытушымен бірдей қатысуы. Бұл әдіс студенттің оқу үрдісіне
тыңдаушы ретінде емес, оқытушымен бірдей дәрежеде белсенді қатысуын талап ететіндігін анық
байқауға болады. Сол себепті сабақ үдерісінде студенттерді ойын ашық айтуға және пікірлерді
талдай біліп, дұрыс шешім қабылдауға үйрету, шешімнің басқа варианты болуын ескеруге
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дағдыландыру қажет. Осылайша білім алушыны сыни ойлауға үйрету, жауапкершілікке баулу,
әділдікке, қатысымдық әрекетке, өз таңдауына, оның нәтижесіне жетуге үйрету жеке тұлғаның
негізгі қасиеттерін қалыптастыру болып саналады. Ал студенттің аналитикалық, сыни ойлауын
қалыптастыруда оқу деректерін ажырата, талдай білуге үйрету, маңызын түсініп, қорытынды
жасап, жалпы пікірді белгілеуге баулу, шығармашылық іздену, зерттеу жұмысына бейімдеу, өз
бетімен білім алуға үйретуге ерекше назар аударылуы керек. Өйткені, оқытудың жаңа әдістерін
пайдалану арқылы студенттің «танымдық ізденімпаздығын, кәсіби мамандығына
қызығушылығын, өзін қоршаған орта, табиғат, қоғам дамуы туралы жүйелі ойлауын, пәннің
мазмұнын саналы меңгеруін, ұжыммен жұмыс істей білуін, әлеуметтік іскерлік пен дағдыны, өз
ісіне жауапкершілік сезімін т.б. қалыптастыруға болады» [3,45-б.].
Зерттеушілердің пайымдауынша, белсенді оқыту мазмұнын былай анықтауға болады:
-

кәсіби-танымдық тұрақты уәж қалыптастыру;

-

оқу әрекетін белсендіру;

-

оқу құралдарының оқу мазмұнына, мақсатына сәйкестігі; оқытудың нәтижелігін
кепілдендіруге ұмтылуы;

-

оқу ақпаратының (теориялық білім, практикалық дағды қалыптастыруға арналған
тапсырма-жаттығулар жүйесі) молдығы;

-

оқу үдерісінің субъекті-субъектілік әрекетке құрылуы.

Оқытудың танымдық-белсенді әдістер жүйесінің мақсаты кәсіби жағымды уәж тудыра отырып,
нәтижеге қол жеткізу, сондай-ақ өзін-өзі басқарған, жасампаз тұлға, шығармашылық белсенді
тілдік құзыреттілігі қалыптасқан тұлға қалыптастыру болып табылады.
Химия терминдерін оқытуды ұйымдастырудf белсенді түрлерін пайдаланған тиімді. Сабақтың
мақсат-міндеттері студенттердің алған білімін тереңдетумен, талдаумен, жүйелеп бекітумен,
олардың өз бетінше жұмыс істеуімен ерекшеленеді Сондықтан сабақта студенттердің танымын,
шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, болашақ мамандықтарына сай термин сөздерді
жүйелей білу, ғылыми ұғымдармен өз бетінше жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін меңгерту, іздену
дағдыларын қалыптастыру көзделеді.
Мәселен, пікірталас, ойталқы әдістері студенттердің сабаққа қызығушылықтарын тудырады.
Пікірталас студенттің сенімділігін арттырып, қатысымдық қабілетін дамытады, танымдық
әрекетін ынталандырады. Мысалы, «Химия терминдерінің концептуалдық сипаты», «Терминдер
мағынасы» т.б. тақырыптарға байланысты проблемалық жағдаяттар тудырып, кейс-стади әдісі
бойынша өзара қорытынды пікірге келеді.
Ал іскерлік ойындар кәсіби тәжірибені игеруде ұтымды әдіс болып табылады. Іскерлік
ойындардың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы – оқу үдерісі шындық іс-әрекетке жақындайды»
[4,198-б.]. Іскерлік ойын барысында оқушылар шығармашылық жұмыс істеуге үйренеді, басқа
жолдастарының сөзіне дұрыс қарауға, олардың пікірін бағалауға төселеді [5, 13-б.]. Ғалымдар
іскерлік ойындарға осылайша мән беріп, бағалаған. Имитациялық модель негізінде кәсіби білім
қалыптастыру тиімді. Терминологияның мәселелеріне арналған іскерлік ойындардың маман
даярлығының сапасын арттырары сөзсіз. Өйткені ол кәсіби іс-әрекеттің моделі іспеттес.
Студенттерде химиялық
ұғымдардың
ерекшеліктерін ажырата білу дағдыларын
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қалыптастыруда жаттығулар орындатылады. Осы тақырыпқа қатысты активтендірілген көмір,
ағылшын тұзы (ащы тұз, магний сульфаты), ацетон (екі метилді кетон), сазтопырақ,агар,
темір,алюминий, ацетаттар, сірке қышқылының тұздары т.б. терминдердің мағыналары
талдатуға болады. Осы мақсатта тақырыпқа қатысты терминдер бойынша мынадай
тапсырмаларды жүргізуге болады:
а) терминологиялық сөздіктен бұл сөздердің анықтамаларын табу;
ә) термин сөздерді қатыстырып сөйлем құрату.
Сонымен, терминдермен жұмыс түрлерін төмендегіше топтауға болады:
1. Студент бұрын кездестірмеген, жаңа терминді сабақ тақырыбына сай түсіндірумен бірге
студент сөздіктен терминнің анықтамасын, түсіндірмесін тауып оқыса, есінде берік сақталады.
Бұл жұмыста студенттің сөздік дәптері болуының ол терминдерді қайталап отыруға көмегі бар.
2. Терминдерді есте сақтауға, қолдана білуге сабақта терминдерге арналған жаттығуларды
қолдану пайдалы. Олар әртүрлі:
1) мәтіндегі термин сөздерді теріп жазу;
2) сөйлемдегі термин сөзді тауып, сөздіктен анықтамасын жазғызу;
3) сөйлемнен терминге сай мысалды тапқызу;
4) ауызша термин сөз бен жай сөздерді араластырып айтып, термин сөзді тез тапқызу;
5) терминдерді топтап атап, сол химиялық терминнің мағынасын тапқызу;
6) белгілі терминге қатысты мысалдарды айтып, олардың ғылымда қалай айтылатынын
тапқызу;
7) түрлі терминдерді жазып, сала-салаға топтастыру;
8) химиялық терминдерге мәтін құрастыру.

Әдістердің бір-бірімен қатыстылығына көңіл бөлген ғалымдардың бірі – О.Е.Сергеева[6]. Ол
қызметтестік теориясын қатысымдық әдіспен де, басқа әдістермен де байланысты қарайды.

Қызметтестікпен тілді оқыту студенттің бір-бірімен байланыста оқуына негізделеді. Бұл әдісті
студенттің кәсіби сөздік қорын дамыту кезінде өзіне сенімін арттыру үшін, әңгімелесу кезінде
қолдануға болады. Қызметтестік әдіспен оқытуда оқытушы мен студенттің бір-бірімен қарымқатынасы теңдік дәрежеде құралады, сондықтан оқытушы жұмыс түрлерін жасауда
студенттермен ақылдасып, олардың пікірлерімен санасуы қажет.
О.Е.Сергеева қатысымдық әдістің ішкі тәсілі – қызметтестік техноло- гиясының жалғасы болып
табылатын оқытудың жоба технологиясын да ұсынған.
Бұл жоба технологиясы бойынша студенттің атқаратын қызметі белгіленеді, ол қызметті атқару
барысында студент сол өзі істеген қызметі бойынша сөйлеуге жаттығады. Әр түрлі жағдай мен
құбылысқа арналған технология бойынша студент түрлі жағдайда сөйлеуге, сөйлесуге үйренеді

237

және студенттердің әрқайсысының өзінше атқаратын қызметінен ұжымдық әрекет, ұжымдық
қарым-қатынас құралады.
Ғалым О.Е.Сергеева жоба технологиясының
жалпыдидактикалық белгілерін көрсеткен:

құрылысы

мен

мазмұнын

анықтайтын

– жобадағы басым әрекет түрлері: рөлдік-ойын, ақпараттық, жоба- болжалдық;
– жобаның заттық-мазмұндық жағы: бір жоба (қатысымның немесе білімнің бір бөлігінің
жағдайы шеңберінде) не пәнаралық жоба (әр түрлі пәндерге қатысты білімдік жағдайларды
қозғайды);
– жобаны орындау үдерісіндегі әрекетті үйлестіру сипаты: анық, ашық үйлесімділік
(ешкімнің араласуынсыз) немесе жасырын үйлесімділік (кез келген жағдайдағы мүмкін әрекеттің
еліктеу, жасырын сипаты);
– жобаны орындау сипаты: оқу тобының жобаны орындауға қызығушылық танытып
біріккен бірнеше мүшелері, жалпы оқу тобы;
– жоба орындалысының ұзақтығы: қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді [4,42-б.].
Студенттердің кәсіби терминдерді түсініп сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда кейс-стади
тәсілінің қолданылуы студенттің болашақ мамандығына деген қызығушылығын туғызады және
меңгеру белсенділігін арттыруға қызмет етеді.
Кейс-стади амал-тәсілдерін пайдалану мына алгоритмде ұйымдастырылады:
- студенттердің кәсіби сөйлеу дағдысын жетілдіруге алдын-ала дайындалған жағдаяттық
мәтіндер не тапсырмалардың берілуі;
- студенттерді бірнеше топқа бөлу;
- әрбір топтың өзінің басшысы болуы;
- топ басшылармен өздерінің ойларын бөлісуі, бірге талдауы;
- оқытушы бағыт-бағдар беруші, бақылаушы ролін атқарады.

Кейс сабақтарында берілетін тапсырмалар студенттердің кәсіби тілін дамытуға, диалогтық
және монологтық сөйлеу дағдыларын жетілдіруге, ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға
бағытталады.Кейс технологиясында студенттер санына қарай бірнеше топтарға бөлінді. Әрбір
топ проблеманы шешуде өзінің пікірін дәлелдейді.
Терминдерді меңгертуде көрнекілік те ерекше орын алады. Көрнекілікті оқытуда, тәрбиеде
қолдану – студенттің ішкі жан дүниесіне күшті әсер етудің бір түрі, оны оқытушы білім берудің
бір жолы, әдісі ретінде қолданады. Көрнекілік сабақты түрлендіреді, студенттің назарын өзіне
тез аударады, ынтасын арттырады, есте сақтауына, сезіміне әсер етеді, сөйлеуге тілдік жағдаят
жасайды. Мысалы, химия сабағында химиялық тәжірибеге қатысты заттар үлгілері, жабдық
заттары немесе бейнелеу көрнекі құралдарынан -суреттер, диапозитивтер, оқу фильмдері,
макеттер және басқа көлемдік көрнекі құралдарын, сондай-ақ шартты (символикалық)
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көрнекілік құралдары-диаграммалар, схемалар, графиктер және т.б. пайдаланған тиімді.
Оқушылар көрнекілік арқылы химиялық терминдердіғ мағынасын жақсы түсінетін болады.
Зерттеушілердің көрсетуінше, сабақта көрнекілік төрт түрлі қызмет атқарады. Біріншіден, оқу
жадығаттарының семантикасын түсіндіру мақсатында қолданылуы мүмкін. Екіншіден, өтілген
материалды бекіту үшін көрнекілік дағдыландыру қызметін атқарады. Үшіншіден, көрнекілік
ауызша тілдесімге жағдай туғызады. Төртіншіден, қажетті тақырыпта еркін сөйлеуге
қызықтырады (мазмұнды картиналар мен слайдтарды дер кезінде пайдалану). Сабақ кезінде
көрнекі құралдарды кеңінен пайдалану сабақты жандандырудың бір жолы болып табылады.
Өйткені көрнекіліктер студенттің белсенділігін көтеріп, өтілген материалды тез түсінуге
жәрдемші болады. Сонда жаңа тақырыпты түсіндіру де және оны бекіту де жүзеге асады. Тек бұл
жұмыстарды орындағанда көрнекіліктерді өтілетін тақырыпқа сәйкестендіріп және тіл дамыту
мақсаты да көзделуі тиіс. Студент химиялық бірліктерді көрнекіліктер арқылы меңгере отырып,
сөздік қорын дамытып, жүйелі сөйлеуге дағдыланады, оның белсенділігі артып, ауызша,
жазбаша сөйлеу машықтары жетіледі. Сөйтіп, көрнекі құралдар арқылы студенттің кәсіби тілде
сөйлеуі қалыптасады.
Сонымен студенттерге келешек мамандығы бойынша кәсіби терминдерді меңгертуде әдістерді
түрлендіріп отырудың мәні үлкен.
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Effectiveness of Double Entry Journal (DEJ)
Strategy for Teaching to Write Text Description

Sadaf JABEEN1
Tahira KALSOOM1
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of double entry journal strategy for the
teaching of writing text description to IX class students of session (2018-2010) studying in public
secondary school in Lahore. It is a quantitative research with pre-test post-test experimental and
control group design. Two intact groups were selected of class 9th B and 9th E having 27 and 31
students respectively. Eight weeks training for writing text description with the help of DEJ was
given to the students of experimental group. The purpose of this study was to test the effectiveness
of the double entry journal strategy in learning to write descriptions for class IX students of
Government Girls High School Rangers Colony Lahore Cantt. The instrument of data collection in
this study was a writing achievement test to measure students' skills in writing a descriptive text.
Test validity was measured using content validity through expert judgment. After the instrument
was corrected by experts, then the reliability test was performed. Instrument reliability was obtained
at 0.776, through Cronbach’s Alpha and was declared reliable. Before carrying out data analysis,
the data analysis prerequisite test was performed namely, the normality test and variance
homogeneity test. Data processing and calculation are assisted with the SPSS 21 program. Findings
showed that there was significant mean difference in ability to write a text description of the students
who used the strategy of double-entry journal with students who did not use a strategy of double
entry journals in class IX. Therefore, to improve writing skills, a double entry journal strategy can
be used as an alternative learning strategy for teaching the skill of writing a descriptive text by the
teacher in public schools of Lahore.
Keywords: Learning Strategies, Double Entry Journal (DEJ), Description Text
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study
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Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme
Becerilerinin ve Modelleme Problemlerinde
Yaşadıkları Zorlukların İncelenmesi

Examining of The Mathematical Modeling Skills of Middle School Students and The
Diffıculties They Experience During Modeling Problems

Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR1
Hayrun Nisa CEYLAN2

Öz
İnsanlar yaşamında birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır ve karşılaştıkları problemleri
çözmekte güçlük yaşamaktadırlar. Öğrenciler de derslerde öğrendikleri bilgileri günlük yaşantısında
nerede ve nasıl uygulayabilecekleri konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Bu problemlerden biri de
matematiksel modelleme problemleridir. Matematiksel modelleme problemleri, öğrencilerin bir
durumu açıklamalarını, problemdeki bilgileri yorumlamalarını, ilgili verileri seçmelerini, yeni
verilere giden işlemleri tanımlamalarını ve anlamlı gösterim şekillerini oluşturmalarını
gerektirmektedir. Öğrencilerin matematiksel düşünme yollarını kazanabilmesi, günlük yaşamla
matematiksel ilişkileri kurabilmesi, kendi problemleriyle başa çıkabilmesi ve bunlara etkin çözüm
yolları üretebilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin gerçek yaşamda kullanabilecekleri matematiksel
bilgi ve üst düzey düşünme becerisine sahip olabilmeleri için matematiksel modelleme etkinlikleri
ile öğrenme ve öğretme, birçok araştırmada ele alınmıştır. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek özellikleri
içeren matematik eğitimi için modelleme etkinlikleri, çok yönlü, oldukça etkili bir araç olarak
matematik eğitimcileri tarafından kullanılmaya oldukça uygundur. Bu çalışmanın amacı ortaokul
öğrencilerinin matematiksel modelleme becerilerini tespit etmek ve modelleme problemlerinde
yaşadıkları güçlükleri belirlemektir. Nitel yaklaşıma dayalı çalışmada durum çalışması
kullanılmıştır. Bu çalışma bir devlet okulunun 7.ve 8.sınıfnda öğrenim gören 3 (1 yedinci sınıf, 2
sekizinci sınıf) öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak bu araştırmada beş sözel modelleme problemi
kullanılmıştır. Veriler görüşme ve doküman incelemesi yöntemleri ile toplanmıştır. Çalışmanın
güvenirliği için ilk aşamada bir öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İkinci aşamada üç öğrenciyle uygulama yapılmış, öğrencilerin yazılı
dokümanları incelenerek, yazılı cevapları üzerinden bireysel görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca
görüşmelerde öğrencilerin problemleri çözme sürecinde zorluk yaşayıp yaşamadıklarına yönelik
sorular sorulmuştur. Veri kaybını önlemek için yapılan görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Verilerin
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analizinde Schoenfeld’in (1985) matematiksel modelleme süreci basamakları genişletilerek bu
basamaklara araştırmacı tarafından “yeterli”, “kısmen yeterli” ve “yetersiz” kodları eklenmiştir. Bu
doğrultuda nitel veri analizi tekniklerinden içerik ve betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmanın
sonucunda öğrencilerin “Parkta Yürüyüş” ve “Büyük At Yarışı” problemlerinde geçen değişkenler
arasında ilişki kuramadıkları, dolayısıyla probleme uygun modeli oluşturamadıkları tespit edilmiştir.
Diğer modelleme problemlerinde ise “Güzergah” , “Seyahat” , “Oto Kiralama” problemlerinde ise
Schoenfeld’in (1985) matematiksel modelleme süreci basamaklarına göre yeterli kodunda oldukları
gözlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin, bu modelleme problemlerini çözerken yaşadıkları
zorluklar olarak problemi anlayamama ve bu tür problemlerle karşılaşmamaları olduğu ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Modelleme, modelleme becerisi, ortaokul öğrencileri, zorluklar

Abstract
People are faced with many problems in their lives and have difficulties in solving the problems
they encounter. Students also have difficulties about where and how they can apply the information
they have learned in lessons in their daily life. One of these problems is mathematical modeling
problems. Mathematical modeling problems require students to explain a situation, to interpret the
information in the problem, to select relevant data, to define the operations to new data and to create
meaningful representations. It is essential for students to be able to gain mathematical thinking
abilities, to establish mathematical relationships with daily life, to cope with and produce effective
solutions to their own problems. The emphasis on learning and teaching with mathematical modeling
in order to enable students to have mathematical knowledge and high-level thinking skills for using
in real life can be found in many research studies. Modeling activities that draw attention to the
production of individuals who can use mathematics in their life, solve problems, share their solutions
and thoughts, and develop positive attitudes toward mathematics are very suitable for mathematics
educators as a versatile, highly effective tool that can meet these requirements. The purpose of this
study is to detect the mathematical modelling skills of middle school students and their difficulties
in modelling problems. This study was conducted with 3 (1 seventh grade, 2 eighth grade) students
studying at 7th and 8th grade of a public school. Purposeful sampling method was used in this study.
Five modelling problem is used in the study. The data are collected through interviews and document
analysis. A pilot study was conducted with a student for the reliability of the study in the first phase.
Necessary corrections were made after the pilot implementation. In the second stage, the application
was made with three students, the written documents of the students were examined and individual
interviews were made based on their written answers. In addition, in the interviews, questions were
asked whether the students had difficulty in solving the problems or not. The interviews are audio
recorded to prevent data loss. In the analysis of the data, Schoenfeld's (1985) mathematical modeling
process stages were expanded and the codes "sufficient", "partially sufficient" and "insufficient"
were added to these steps by the researcher. At the end of the study, the findings show that the
students are not able to associate among the variables ‘The Problem of Working in the Park’ and
‘The Problem of Big Horse Racing’ and therefore, it was determined that they could not pose a
suitable model for the problem. On the other hand, it is found that the students are sufficient in the
problems of ‘Routing’, ‘Travel’ and ‘Renting Car’ according to the stages of Schoenfeld’s (1985)
mathematical modelling. The results of the study reveal that the students are partially sufficient in
modelling problems in general. However, it was revealed that the difficulties experienced by the
students while solving these modeling problems were the inability to understand the problem and
not to encounter such problems.
Keywords: Modeling, modeling skills, middle school students, difficulties
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1.GİRİŞ
Matematiği anlama ve kullanma tüm eğitim kademeleri için öğretim programlarının önemli bir hedefidir
(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013; National Council of Teacher of Mathematics [NCTM], 2000).
MEB (2013) matematik dersi öğretim programı, matematiksel düşünmeyi, temel matematiksel becerileri
ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine göre yapılandırmayı hedeflemektedir
(Sağırlı, Kırmacı, & Bulut, 2010). MEB tarafından 2018 yılında yenilenen matematik dersi öğretim
programında da matematiği günlük yaşam ile ilişkilendirebilen, gerçek yaşam durumlarıyla matematik
arasındaki ilişkiyi kurabilen, karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları oluşturabilen bireylerin
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmacılar öğrencilerin matematiksel düşünme ve iletişim
becerilerini kazanmalarını sağlamaya yönelik yaklaşımlardan bir tanesinin matematiksel modelleme
olduğunu ifade etmişlerdir (Lesh & Doerr, 2003). Öğrencilerin gerçek yaşamda kullanabilecekleri
matematiksel bilgi ve üst düzey düşünme becerisine sahip olabilmeleri için matematiksel modelleme
etkinlikleri birçok araştırmada kullanılmıştır (Gravemeijer & Doorman, 1999; Lesh ve Lehrer, 2003;
NCTM, 2000). Doruk (2010), modelleme etkinliklerinin, matematik eğitimcileri tarafından oldukça
etkili bir araç olarak kullanabileceklerini ifade etmiştir. Literatür incelendiğinde, modelleme
etkinliklerinin modelleme yeterlikleri (İncikabı, 2020) dışında okuduğunu anlama becerisi (Alkan,
2019), problem çözme becerisi (Çora, 2018), öz-düzenleme becerisi (Sağırlı, Kırmacı, & Bulut, 2010)
gibi farklı becerilerle ilişkisine bakıldığı araştırmalara rastlamak mümkündür.
Matematiksel modelleme, yaşamın her alanındaki problemlerin doğasındaki ilişkileri görebilmeyi,
onları keşfedip aralarındaki ilişkileri matematiksel kavramlarla ifade edebilmeyi, sınıflandırabilmeyi,
genelleyebilmeyi ve çıkarım yapabilmeyi kolaylaştıran dinamik bir yöntem olarak tanımlanmaktadır
(Fox, 2006). Matematiksel modelleme problemleri, öğrencilerin bir durumu açıklamalarını ve
anlamlandırabildikleri şekilde matematikselleştirebilmelerini, problemdeki bilgileri yorumlamalarını,
ilgili verileri seçmelerini, yeni verilere giden işlemleri tanımlamalarını ve anlamlı gösterim şekillerini
oluşturmalarını gerektirmektedir (Lesh & Doerr, 2003). Türkiye’de matematiksel modelleme üzerinde
yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle öğretmenler ya da öğretmen adaylarının görüşleri üzerine
(Işık & Mercan, 2015; Özdemir & Işık, 2015), öğretmen adaylarının yeterlikleri üzerine (Delice &
Taşova, 2012; Özaltun, Hıdıroğlu, Kula & Bukova Güzel, 2013; Tekin-Dede & Yılmaz, 2013)
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Ayrıca modelleme etkinliklerinin öğrenci başarısı üzerine etkilerini
inceleyen çalışmalara rastlamak mümkündür (Deniz & Akgün, 2017; Sandalcı, 2013; Yıldırım & Işık,
2015). Öğrencilerin modelleme süreçlerini detaylı olarak inceleyen, modelleme sürecinde yaşadıkları
zorlukları tespit eden sınırlı sayıda çalışmaya (Kant, 2011) rastlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada,
ortaokul öğrencilerinin modelleme becerileri detaylı incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin modelleme
problemlerini çözerken yaşadıkları zorluklar incelenmiştir.

2. YÖNTEM
Araştırmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin
matematiksel modelleme problemlerine yaptıkları çözümler, farklı veri toplama teknikleri (doküman
incelemesi ve görüşme) ile derinlemesine incelendiğinden durum çalışması tercih edilmiştir.
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, matematik dersi başarı notu yüksek
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olan bir yedinci ve iki sekizinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilere Ö1, Ö2, Ö3 şeklinde kodlar
verilmiş, araştırmacı için Ö kodu kullanılmıştır. Öğrencilerin modelleme becerilerini incelemek için
beş modelleme problemi hazırlanmıştır. Bu problemler hazırlanırken literatürden (Kal, 2013; Kant,
2011; Sandalcı, 2013; Tekin Dede, 2017) yararlanılmıştır. Çalışmanın güvenirliği ve araştırmacının
deneyim kazanması için bir öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda
problemlerin öğrenci tarafından anlaşıldığı ama çözüm için uygulama süresinin 40 dakikadan 1 saate
çıkarılmasına karar verilmiştir. Çalışmada Schoenfeld’in (1985) kodları kullanılarak betimsel,
araştırmacı tarafından oluşturulan kodlar (Yetersiz, Kısmen Yeterli, Yeterli) kullanılarak içerik analizi
yapılmıştır. Schoenfeld’in (1985) kodları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Kategoriler ve Kodlar
Schoenfeld (1985) Matematiksel
Modelleme Süreci
Kategoriler

Açıklamaları

Kodlar

Yetersiz

Kısmen Yeterli

Yeterli

Problemi
okuma

Problem ifadesi
okunur ve
anlamlandırılır.

Problemi okuma
ve
anlamlandırmada yetersiz olma

Problemi okuma ve
anlamlandırmada
kısmen yeterli
olma

Problemi okuma ve
anlamlandırmada
yeterli olma

Modeli
oluşturma

Problem durumu
basitleştirilir ve
matematikselleştiri
lir.

Modeli
oluşturmada
yetersiz olma

Modeli
oluşturmada
kısmen yeterli
olma

Modeli
oluşturmada yeterli

Tahmin etme

Problemin gerçek
durumuna uygun
sayısal tahminler
yapılır.

Tahmin etmede
yetersiz olma

Tahmin etmede
kısmen yeterli
olma

Tahmin etmede
yeterli olma

Hesaplama

Problem, elde
edilen denklemler
ya da grafikler
yardımıyla
çözülür.

Hesaplamada
yetersiz olma

Hesaplamada
kısmen yeterli

Hesaplamada
yeterli olma

Problemde elde
edilen bulgular
özetlenir ve çözüm
yazılı hale getirilir.

Raporlaştırmada
yetersiz olma

Raporlaştırma
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olma

olma

Raporlaştırmada
kısmen yeterli
olma

Raporlaştırmada
yeterli olma

Çalışmanın güvenirliği için öğrencilerin yazılı dokümanları Miles ve Huberman’ın (1994) uyuşma
hesabı kullanılarak iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlanarak, kodlayıcılar arası
tutarlılık x100 işlemi sonucunda 0. 93 olarak hesaplanmıştır. Geriye kalan %7’lik fark için
araştırmacılar bir araya gelerek ortak bir karara varmış ve tam bir uyum (%100) sağlamışlardır.

3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin modelleme problemlerine verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara yer
verilmiştir. Bu doğrultuda, öğrencilerin cevaplarından elde edilen veriler, belirlenen kodlara ve
kategorilere göre gruplandırılarak her bir modelleme problemi için aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
Ayrıca çalışmanın bulguları, öğrencilerin cevapları ve görüşmelerin ses kayıtlarının transkriptlerine
ilişkin doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.

3.1. Büyük At Yarışı Problemine Ait Bulgular
Tablo 2. At Yarışı Problemine ait Kategoriler ve Kodlar
Schoenfeld (1985) Matematiksel Modelleme Süreci

Kodlar

Kategoriler

Açıklamaları

Yetersiz

Kısmen
Yeterli

Problemi okuma

Problem ifadesi okunur ve
anlamlandırılır.

Ö1,Ö3

Ö2

Modeli oluşturma

Problem durumu basitleştirilir ve
matematikselleştirilir.

Ö1, Ö3

Ö2

Tahmin etme

Problemin gerçek durumuna
uygun sayısal tahminler yapılır.

Ö1, Ö3

Ö2

Hesaplama

Problem, elde edilen denklemler
ya da grafikler yardımıyla
çözülür.

Ö1, Ö3

Ö2

Raporlaştırma

Problemde elde edilen bulgular
özetlenir ve çözüm yazılı hale
getirilir.

Ö1, Ö3

Ö2

Yeterli

Tablo 2 incelendiğinde Ö1 ve Ö3’ün büyük at yarışı probleminde yetersiz olduğu Ö2’nin ise yeterli
olduğu görülmektedir. Şekil 1’de Ö1 öğrencisinin at yarışı problemine ait çözümüne yer verilmiştir.
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Şekil 1. Ö1’in Büyük At Yarışı Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 1’deki çözüm incelendiğinde, Ö1’in problemi anlayamadığı bu yüzden de doğru çözüme
ulaşamadığı görülmüştür. Öğrenci “Bitiş noktası neresi olduğunun bilinmesi lazım” diyerek soruyu
anlamadığı görülmektedir; çünkü varış noktası sorunun şablonunda gösterilmektedir. Öğrenci
problemin üzerine “eksik bilgi var” şeklinde not düşmüştür. Ayrıca problemi anlayamadığı yapılan
görüşme sonucunda da anlaşılmıştır. Görüşmenin transkripti aşağıda mevcuttur:
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö1: Bu problemden çok bir şey anlamadım. Çünkü çok açık anlatılmamış, sanki eksik
bilgiler var gibiydi.
Ö: Sence ne gibi eksiklikler vardı?
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Ö1: Hangi taraftan gidileceği, atın nasıl bir yol izleyeceği belli olmadığı için hepsi eşit
olasılıkta geldi bana.
Ö: Bu problemde hangi yönden zorlandın?
Ö1: Mantığını anlayamadım sanırım, nasıl gideceklerini, hangi yoldan hangi yönden
gideceklerini anlayamadım.
Ö: Çözdüğün kâğıtta yaptığın çözüme nasıl ulaştın?
Ö1: Daha sonra durumları değerlendirerek bir sonuca ulaşmaya çalıştım ve hepsinin eşit
olasılıkta olacağını düşünerek hepsini tercih edebileceği için 1 atı seçebileceği cevabını
verdim mektubumda.

Yukarıdaki transkript metni incelendiğinde, öğrencinin problemi doğru şekilde anlayamadığı bu yüzden
de bazı varsayımlarla örneğin “hepsinin eşit olasılıklı olduğunu düşünerek” problemi çözmeye çalıştığı
anlaşılmıştır. Şekil 2’de Ö2 öğrencisinin at yarışı problemine ait çözümüne yer verilmiştir.

Şekil 2. Ö2’nin Büyük At Yarışı Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 2’deki çözüm incelendiğinde Ö2’nin problemi doğru bir şekilde anlayıp, problem durumunu
yapılandırıp olası tüm durumları değerlendirip gerekli çözümleri yaparak yazılı hale getirdiği
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gözlemlenmiştir. Yapılan görüşmelerde de öğrencinin problemi anladığı anlaşılmaktadır. Görüşme
sürecine ait aşağıda verilen alıntılar, bu durumu en iyi şekilde örneklendirmektedir.
Ö:Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö2: 1 den 12 ye kadar atları yerleştirmemizi istemişlerdi. Burada kendisi yerleştirdiğinden
ilk baş zar atıp yuvarlayıp her atın kendisi ilerleyeceği yolu belirleyecektik.
Ö: Bu problemi çözerken izlediğin adımları anlatabilir misin?
Ö2: Bütün zarların ne kadar çıkması olasılığını hesapladım. En fazla gelecek sayı 7. atta
çıktı. 1. ata hiç çıkmadığı için 7. at daha fazla ileri gitti. Her sayının 2 ,3 kere çıkma
olasılığında en fazla 7. at ileri gidebiliyordu.
Ö: Zar olasılığında 7 kaç kere geldi?
Ö2: 6 defa geldi.

Ö3 öğrencisinin at yarışı problemine ait çözümüne ise Şekil 3’te yer verilmiştir

Şekil 3. Ö3’ün Büyük At Yarışı Problemiyle İlgili Çözümü
Şekil 3 incelendiğinde Ö3’ün problemi anlayamadığı görülmüştür. Problemde hangi atın seçileceğinin
değil de, önemli olanın zarın iyi gelmesi gerektiği, hatta atılan zarın (5,5), (6,4), (4,6) gelirse seçilen atın
oyunu kazanacağını belirtmiştir. Zarın bu şekilde gelmesinin de atın varış noktasına gelebilmesi için 10
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adım ilerlediğinde varacağını düşünmüştür. Öğrencinin bu problemi anlayamadığı aşağıdaki transkript
metninde de mevcuttur.
Ö: Problemi okuduğunda ne anladın?
Ö3: Ben bu problemi okuduğumda atların nereye gideceğini anlayamadım. Düz mü
gidecek, sağa sola mı gidecek..
Ö: Peki daha sonra ne yaptın?
Ö3: Bu atların düz gitmesi gerektiğine karar verdim. Daha sonra bu problemin olasılık
olduğunu düşündüm. Sonra olasılığa bağlamaya çalıştım.
Ö: Peki çözümüne ulaşırken nasıl bir yol izledin?
Ö3: Mesela bir at seçilirse zar tutulursa bir atışta bile 1. Olabilir. İki zar atıyor toplayınca
o kadar ilerlediğini düşündüm. Sonra (6,4) (5,5) (4 6) gelirse oyunu kazanır.
Ö: Buna nasıl karar verdin?
Ö3: Çünkü varış çizgisine 10 adım vardı. Zarı attığında toplamları 10 ve üzerinde gelmesi
gerekti. Bu yüzden seçtiği atın değil zarın iyi gelmesi önemlidir.

Ö3’ün transkript metni incelendiğinde, problemi anlayamadığı ve bu yüzden de problemi çözerken
zorlandığı, hatta kendine göre bazı varsayımlar alarak problemi çözmeye çalıştığı görülmüştür.
3.2. Oto Kiralama Problemine Ait Bulgular
Tablo 3. Oto Kiralama Problemine ait Kategoriler ve Kodlar
Schoenfeld(1985) Matematiksel
Modelleme Süreci

Kodlar

Kategoriler

Açıklamaları

Problemi okuma

Problem ifadesi okunur
ve anlamlandırılır.

Ö1, Ö2, Ö3

Modeli oluşturma

Problem durumu
basitleştirilir ve
matematikselleştirilir.

Ö1,Ö2, Ö3

Problemin gerçek
durumuna uygun
sayısal tahminler
yapılır.

Ö1,Ö2, Ö3

Problem, elde edilen
denklemler ya da
grafikler yardımıyla
çözülür.

Ö1,Ö2, Ö3

Tahmin etme

Hesaplama

270

Yetersiz

Kısmen
Yeterli

Yeterli

Raporlaştırma

Problemde elde edilen
bulgular özetlenir ve
çözüm yazılı hale
getirilir.

Ö1,Ö2, Ö3

Tablo 3 incelendiğinde, oto kiralama probleminde üç öğrencinin diğer problemle kıyasla daha başarılı
oldukları üçünün de problemde yeterli oldukları görülmektedir. Yani öğrenciler bu problemi anlayıp,
uygun modeli oluşturup gerekli hesaplamaları yapıp raporlaştırabilmişlerdir. Bununla ilgili olarak, Şekil
4’te Ö1 öğrencisinin oto kiralama problemine ait çözümüne yer verilmiştir.

Şekil 4. Ö1’in Oto Kiralama Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 4 incelendiğinde, Ö1 öğrencisinin problemi anlayabildiği ve hangi değişkenlerin araç kiralamada
etkili olacağını belirleyebildiği görülmektedir. Öğrenci, bu değişkenleri kullanarak tüm olası durumları
ayrı ayrı değerlendirmiş ve değerlendirme sonuçlarını raporlaştırarak mektubunu yazmıştır. Şekil 4’te
A aracının ekonomik olmasına rağmen özelliklerinin kötü olduğunu belirtmiş, D aracının ise pahalı ama
özelliklerinin iyi olduğunu belirtmiştir. B ve C aracı arasında seçim yapmasının mantıklı olacağını
söylemiş; fakat mevsimin yaz olduğu durumunu göz önünde bulundurarak B ile C aracı arasında çok
fazla parasal fark olmadığı ve B aracının kliması olduğu için B aracının seçilmesinin daha doğru
olacağını belirtmiştir. Aynı şekilde görüşme sürecinden öğrencinin problemi çözerken nasıl düşündüğü
aşağıda detaylı olarak verilmiştir:
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Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö1: Problemi okuduğumda her aracı teker teker değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Bir
yerden karşılaştırınca olmuyordu.
Ö: Bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö1: Bütün araçları her özellik bakımından karşılaştırdım. Problemde benden istenen
özellikleri öncelik olarak göz önünde bulundurdum.
Ö: Bu problem için kriterlerin neler oldu?
Ö1: Ailenin rahatlığı ve ekonomik olması benim için önemli bir kriter oldu. Kriterlerime
göre seçeneklerimi iki ye düşürdüm. D aracı rahat olmasına rağmen pahalıydı. B ve C
araçları arasında 20tl’lik bir fark vardı. En konforlu olanı seçmeye çalıştım.
Ö: Konforu ifade eden kriter senin için hangisiydi?
Ö1: Klima olması. Ahmet Bey yaz günü tatile gittikleri için araçta klimanın olması genişliğe
göre daha önemliydi. Bu yüzden B aracını seçmesini önerdim.

Bu transkript metninden de görüldüğü üzere Ö1 öğrencisinin oto kiralama problemini anlayıp uygun
değişkenleri belirleyip, gerekli hesaplamaları yaparak olası durumları belirleyerek mektubunu yazdığı
ve Ahmet Bey’e tavsiyelerini uygun şekilde anlattığı gözlenmiştir. Şekil 5’te Ö2 öğrencisinin oto
kiralama problemine ait çözümüne yer verilmiştir.

Şekil 5. Ö2’nin Oto Kiralama Problemiyle İlgili Çözümü
Şekil 5’e göre, Ö2 problemi anlamış ve hangi değişkenlerin araç kiralamada etkili olacağını
belirleyebilmiştir. Öğrenci bu değişkenleri kullanarak tüm olası durumları ayrı ayrı değerlendirmiş ve

272

değerlendirme sonuçlarını raporlaştırarak mektubunu yazmıştır. Şekil 5’te “A aracı 1 km’de 0.28 TL
yakıyor. Bu 1000km’de 280 TL yapar. Günlük 70 TL kirası var toplamda 630 TL yapar. A aracını
seçersen sıcakta dar bir ortamda rahat yolculuk yapamazsın” çıkarımını yaparak A aracının uygun
olmadığını belirtmiştir. B aracının dar bile olsa kliması olduğunu toplam masrafının 680 TL ile
ekonomik olduğunu belirterek B aracının seçilmesi gerektiğini belirtmiştir. Buradan da görüldüğü üzere
öğrenci problemdeki değişkenleri fark etmiş ve kriterleri belirleyerek uygun modeli oluşturmuştur. Aynı
şekilde görüşme sürecinden öğrencinin problemi çözerken nasıl düşündüğü aşağıda detaylı olarak
verilmiştir:
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö2: Ahmet Bey’in tüm ailesi 5 kişiymiş ve 5 günlük tatile gideceklermiş. Hem ekonomik hem
de rahat bir araç kiralamak istiyorlarmış.
Ö: Bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö2: A aracında klima yok 1 km’de 28 kr yakar. 1000 km de 280 TL yapar. Kira bedeliyle
beraber toplamda 630 TL yapar. B aracı klima var ve iç hacmi de dar. 1 km’de 23 kr yakar.
1000 km de 230 TL yapar. Kira ile beraber 680 TL yapar. C aracında klima yok ve iç hacmi
geniş 1 km de 30 kr 1000 km de 300 TL yapar. Günlük kira bedeli ile toplam 700 TL yapar.
Son D aracında da klima var ve iç hacmi geniş. 1 km de yaklaşık 26 kr,1000 km de 260 TL
yakar. Günlük kira ile beraber toplamda 760 TL yapar.
Ö: Bu değerlendirmelerin sonucunda neye ulaştın?
Ö2: Bunun sonucunda da iç hacminin dar olmaması, klimasının olması ve ekonomik olması
gerekiyor. Bu yüzden kliması olması ve ekonomik olması sebebiyle B aracını seçtim.

Ö2’nin transkript metni incelendiğinde problemi anlayıp, problemdeki değişkenlerin neler olduğuna
karar verip gerekli hesaplamaları yaptığı görülmektedir. Öğrenci bu hesaplamaları yaptıktan sonra
araçların özelliklerini göz önünde bulundurarak probleme uygun durum modelleri belirleyerek Ahmet
Bey’e seçim tavsiyelerinde bulunmuştur. Şekil 6’da Ö3 öğrencisinin oto kiralama problemine ait
çözümüne yer verilmiştir.
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Şekil 6. Ö3‘ün Oto Kiralama Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 6 incelendiğinde, Ö3’ün problemi anlayabildiği ve problemdeki değişkenleri belirleyip olası
durumları belirleyip, problemdeki istenen kriterlere uygun durumu seçip Ahmet Bey’e önerilerini
sunduğu görülmüştür. Bununla ilgili olarak öğrenciyle yapılan görüşmeye ait alıntılar aşağıda
verilmiştir.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö3: Bu problem bizden Ahmet Bey için Ahmet Bey’in kriterlerine uygun aracı seçmemizi
istemiş.
Ö: Ahmet Bey’in kriterleri ney?
Ö3: Ahmet Bey ekonomik ve geniş olmasını istemiş.
Ö: Bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö3: Her bir aracın masraflarını buldum. Tatil 5 günlüktü ona göre masrafları hesapladım.
Sonrasında Ahmet Bey’e mektup yazmamızı istediği için mektup yazdım.
Ö: Peki mektubunda Ahmet Bey’e ne önerdin?
Ö3: Ahmet Bey’e C aracını önerdim; çünkü 5 kişiler geniş araba onlar için daha iyi olacak.
Klima olmadan da gidebilirler camları açarlar.
Ö3’ün transkript metni incelendiğinde, problemi anlayabildiği, problemdeki değişkenleri fark edip buna
göre dört durumu da inceleyip raporunu yazdığı ve önerisini gerekçesi ile beraber açıkladığı
görülmektedir.
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3.3. Güzergâh Problemine Ait Bulgular
Tablo 4. Güzergâh Problemine ait Kategoriler ve Kodlar
Schoenfeld (1985) Matematiksel
Modelleme Süreci
Kategoriler

Açıklamaları

Problemi
okuma

Kodlar
Kısmen
Yeterli

Yeterli

Problem ifadesi
okunur ve
anlamlandırılır.

Ö2

Ö1, Ö3

Modeli
oluşturma

Problem durumu
basitleştirilir ve
matematikselleştirilir.

Ö2

Ö1, Ö3

Tahmin etme

Problemin gerçek
durumuna uygun
sayısal tahminler
yapılır.

Ö2

Ö1, Ö3

Hesaplama

Problem, elde edilen
denklemler ya da
grafikler yardımıyla
çözülür.

Ö2

Ö1, Ö3

Raporlaştırma

Problemde elde edilen
bulgular özetlenir ve
çözüm yazılı hale
getirilir.

Ö2

Ö1, Ö3

Yetersiz

Tablo 4 incelendiğinde güzergâh problemini çözerken Ö1 ve Ö3’ün yeterli olduğu, Ö2‘nin ise kısmen
yeterli olduğu görülmektedir. Şekil 7’de Ö1 öğrencisinin güzergâh problemine ait çözümüne yer
verilmiştir.
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Şekil 7. Ö1’in Güzergâh Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 7 incelendiğinde, Ö1’in güzergâh problemini anladığı ve problemdeki değişkenleri göz önünde
bulundurarak olası durumlara uygun hesaplamalar yaptığı görülmektedir. Ö1, problemde Abbas Bey’e
tüm güzergâhların ne kadar kâr getireceğini belirterek, en uygun seçeneği seçmesi için öneride
bulunmuştur. Bu problemde belirtiği üzere Ö1, Abbas Bey’in kriterinin hem kredi borcunu ödeyip hem
de ailesine vakit ayırmasını sağlayacak uygun hattı belirleyeceği 2. güzergâhı seçmesi gerektiğini kâr
durumlarını inceleyerek belirtmiştir. Öğrencinin görüşme sürecine ait alıntısı bu durumu en iyi şekilde
örneklendirmektedir.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö1: Bize burada verdiği bilgilere kar zarar durumlarının hesaplanması gerektiğini
anladım.
Ö: Bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö1: Bunun için biraz hesaplamalar yaptım. Yani bazı durumlarda yol mesafesi fazlayken
yol ücreti az oluyordu. Bazılarında azken fazla oluyordu. Bunlar biraz kafamı karıştırdı.
Birbirlerine yakın sonuçlar çıkıyordu. En karlı olanını seçmeye çalıştım. Olasılıktan
yararlandım.
Ö: Bu olasılıklar sonucunda neye karar verdin?
Ö1: Abbas Bey için 2. güzergâhın daha uygun olacağını düşündüm; çünkü ekonomik açıdan
iyi hem de ailesiyle zaman geçirebiliyordu.
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Ö2 öğrencisinin güzergâh problemine ait çözümüne ise Şekil 8’de yer verilmiştir.

Şekil 8. Ö2’nin Güzergâh Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 8 incelendiğinde Ö2’nin problemi kısmen anladığı görülmektedir. Burada b sorusunda öğrenciden
her güzergâh için 1 seferde yapılacak kârı gösteren bağıntıyı oluşturması istenilmiş; fakat öğrenci bu
hesaplamaları yapamamıştır. Ayrıca her güzergâh için sadece gelir hesabı yapmış ve yakıt giderlerini
göz önünde bulundurmamıştır. Yani kâr durumlarına bakmamıştır. Bunun sonucunda en fazla gelir
getiren (yakıt hariç) 2. güzergâhı seçmiştir. Ayrıca öğrencinin kriterlere göre güzergâh durumlarını
karşılaştırırken sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Öğrencinin aşağıda verilen alıntısı da bu açıklamayı
desteklemektedir.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö2: Abbas Bey için en uygun güzergâhı seçmemizi istemiştir.
Ö: Bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö2: 1. Güzergâh yol mesafesi 12 km idi. Rize-Derepazarı hattı için sefer sayısı günde 20,
ortalama yolcu sayısı da 15 yolcu ücreti de 1 TL idi. Günde 10 saat çalışacaktı. 1 km
mesafede 75 kr yakıt masrafı oluyormuş aracın. Onun üzerinden hesaplama yapıp 300 TL
kazanç buldum.
Ö: 300 TL kazanç mı yoksa kâr olarak mı buldun?
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Ö2: 300 TL kazancı buldum.
Ö: Kazançtan yakıt giderini çıkardın mı?
Ö2: Evet çıkardım.
Ö: Diğer güzergâhlar için ne buldun?
Ö2: 2. güzergâh için 375 buldum, 3. güzergâh için 360 buldum.

Yukarıda transkript metni incelendiğinde, öğrenci yakıt giderlerini hesapladığını söylemekte; fakat Şekil
8’deki cevap metni incelendiğinde kâr durumlarına hesaplamadan sadece kazancı göz önünde
bulundurarak cevapladığı fark edilmiştir. Yani öğrencinin problemi kısmen anladığı görülmektedir.
Şekil 9’da Ö3 öğrencisinin güzergâh problemine ait verdiği çözümüne yer verilmiştir.

Şekil 9. Ö3’ün Güzergâh Problemiyle İlgili Çözümü
Şekil 9 incelendiğinde, Ö3’ün problemi anladığı ve problemin çözümünü etkileyen değişkenlerin neler
olduğunu belirlediği tespit edilmiştir. Öğrencinin bu değişkenleri kullanarak gerekli hesaplamalarını
yaptıktan sonra Abbas Bey’e mektubunu yazabildiği görülmektedir. Sadece 3. güzergâhtaki 1 seferdeki
kâr durumunu hesaplarken işlem hatası yapmıştır. Bununla ilgili olarak öğrencinin görüşme sürecinden
aşağıda verilen alıntısı bunu açıkça göstermektedir.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö3:Abbas Bey’in hem borcunu ödeyebileceği hem de ailesi ile vakit geçireceği güzergâhı
seçmemizi istemiş.
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Ö: Bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö3: Bu problemi çözerken her güzergâhta ne kadar kârı olduğuna baktım.1. güzergâhta 1
seferde 6 TL kâr 20 seferde 120 TL kâr; 2. güzergâhta 1 seferde 10 TL kâr 15 seferde 150
TL kâr yapar. 3. güzergâhta 1 seferde 36 TL kâr 10 seferde 360 TL kar eder.
Ö: Daha sonra ne yaptın?
Ö3: Abbas Bey’e mektubumu yazdım önerimi sundum.
Ö: Nasıl bir öneride bulundun.
Ö3: Abbas Bey’e borçlarını bitirene kadar 3. güzergâhta çalışması gerektiğini, daha sonra
ise 1.güzergâhta çalışmaya devam etmesi gerektiğini önerdim; çünkü 1.güzergâhta ailesi
ile bol bol vakit geçirebilir. Eğer güzergâh değiştirmek yoksa 2. güzergâhı seçmesi gerekli
hem borcunu yavaş öder, hem de ailesi ile birlikte vakit geçirebilir.

Ö3’ün transkript metni incelendiğinde, öğrencinin problemi anladığı, olası durumları belirleyip Abbas
Bey’e önerilerini sunduğu görülmektedir.
3.4. Parkta Yürüyüş Problemine Ait Bulgular

Tablo 5. Parkta Yürüyüş Problemine ait Kategoriler ve Kodlar
Schoenfeld(1985) Matematiksel Modelleme
Süreci
Kategoriler

Açıklamaları

Problemi
okuma

Kodlar
Kısmen
Yeterli

Yeterli

Problem ifadesi okunur ve
anlamlandırılır.

Ö2

Ö1, Ö3

Modeli
oluşturma

Problem durumu basitleştirilir
ve matematikselleştirilir.

Ö2

Ö1, Ö3

Tahmin etme

Problemin gerçek durumuna
uygun sayısal tahminler yapılır.

Ö2

Ö1, Ö3

Hesaplama

Problem, elde edilen
denklemler ya da grafikler
yardımıyla çözülür.

Ö2

Ö1, Ö3

Raporlaştırma

Problemde elde edilen bulgular
özetlenir ve çözüm yazılı hale
getirilir.
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Yetersiz

Ö2

Ö1, Ö3

Tablo 5 incelendiğinde Ö1 ve Ö3’ün parkta yürüyüş problemini çözmede yeterli düzeyde olduğu Ö2’nin
ise bu problemde kısmen yeterli olduğu ve raporlaştırma aşamasında yetersiz olduğu görülmektedir.
Şekil 10’da Ö1 öğrencisinin parkta yürüyüş problemine ait çözümüne yer verilmiştir.

Şekil 10. Ö1’in Parkta Yürüyüş Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 10 incelendiğinde, Ö1’in problemde adım ile boy arasında bir ilişki olacağını düşünerek hatta boy
ile adım sayısı arasında ters orantı olduğu çıkarımını yapmış ve ona göre çocuğun boyunun yaklaşık
olarak 77 cm olacağını düşünmüştür. Yaklaşık bir boya ulaştıktan sonra tecrübelerine dayanarak 77 cm
boyundaki normal bir çocuğun 1-2 yaş aralığında olabileceğini söylemiştir. Ö1’in aşağıda verilen
görüşme sürecine ait alıntısı bu durumu açıkça göstermektedir.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö1: Önce bu soruda boy verilip yaş istenmesi çok garibime gitti. Derste gördüğüm
problemlerden farklı geldi. Ama problemde tahminler yürütebileceğimi fark ettim.
Ö: Peki bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö1: Bu problemi çözerken yaş ve boy uzunluğu oranından yararlandım. Bulduğum boyu
günlük hayattaki ortalama yaşlara göre uzunlukları tahmin ettim. Olası tahminlerimi
kâğıda yazdım.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Ö1 öğrencisine bu modelleme problemi derste
gördüklerinden farklı gelmiştir; çünkü problemde verilen bilgilerle istenen arasında ilişki kurmakta
zorlanmıştır. Fakat öğrenci daha sonra boy ile adım sayısı arasında ilişkiyi fark edip buradan tahminlerde
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bulunabileceğini fark etmiştir. Diğer taraftan Ö2 öğrencisinin parkta yürüyüş problemine ait çözümüne
ise Şekil 11’de yer verilmiştir.

Şekil 11. Ö2 ‘nin Parkta Yürüyüş Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 11’e göre Ö2 öğrencisi problemi önce görselleştirmiştir. Sonrasında problemdeki verilenleri
yazmıştır. Ayrıca yolun uzunluğunu bilmediği için onu x olarak kabul etmiş ve ilişkiler kurmaya
çalışmıştır. Daha sonra boy ile adım arasında ters orantı olacağını düşünerek çocuğun boyunu 80 cm
bulmuştur; fakat kâğıdında çocuğun yaşına dair bilgi bulunmamaktadır. Zaten bu soruda zorlandığı
kâğıdındaki soru işaretlerinden de anlaşılmaktadır. Ö2’nin problemi nasıl düşündüğü aşağıdaki
transkript metninde mevcuttur.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö2: Bu problemi okuduğumda ilk başta saçma geldi. Adımdan nasıl boy bulacağımı
algılayamadım. Daha sonra bir şeyler yapmaya çalıştım.
Ö: Peki nasıl bir yol izledin?
Ö2: Boy ile adım sayısı arasında ters orantı vardır?
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Ö: Ters orantı olduğunu nasıl anladın?
Ö2: Düz orantı olsa adımı arttıkça boyu da uzun çıkardı bu yüzden ters orantı aldım.
Boyunu bu şekilde buldum.
Ö: Peki yaşını istemiş problem yaşına nasıl ulaştın?
Ö2: Çocuğun yaşını bulamadım.

Ö2’nin transkript metni incelendiğinde de öğrencinin çocuğun boyuna ulaşabildiği; fakat boy ile yaş
arasında bir ilişki kurmakta zorlandığı gözlemlenmiştir. Şekil 12’de Ö3 öğrencisinin parkta yürüyüş
problemine ait çözümü yer almaktadır.

Şekil 12. Ö3’ün Parkta Yürüyüş Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 12 incelendiğinde, öğrencinin problemde anlatılanları görselleştirdiği görülmektedir. Daha sonra
boy uzunluğu ile adım sayısı arasında bir ilişkinin olduğunu hatta bu ilişkinin ters orantı olarak
düşündüğü işlemlerinden anlaşılmaktadır. Bu işlemlerin sonucunda çocuğun boyunun 77,1 cm olarak
bulmuştur. Buradan da yararlanarak yaşa geçmeye çalışmış ve bir yaş aralığı tahmini yapmıştır.
Buradan da Ö3’ün bu problemi anladığı ve gerekli bağlantıları kurup tahminini belirttiği görülmüştür.
Öğrencinin aşağıda verilen alıntısı bu durumu en iyi şekilde örneklendirmektedir.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö3: Burada benden boya bağlı yaşı bulmamı istemiş. İlk başta anlayamadım bu problemi
daha sonra bir şeyler düşündüm ve yapmaya çalıştım.
Ö: Bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö3: Dedenin boyu 180cm ve iki ağaç arasını ise 30 adımda almış, torunu ise aynı yolu 70
adımda gitmiş. Bunları oranladım ve çocuğun boyunun yaklaşık olarak 77,1 buldum.
Ö: Peki boydan yaşa nasıl geçtin?
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Ö3: Bu çocuğun 1 ve 4 yaşları arasında olduğunu düşündüm.
Ö: 1 ve 4 yaş arasında olabileceğine nasıl karar verdim.
Ö3: Çevremdeki küçük çocukların boylarını düşündüm.

Ö3’ün transkript metni incelendiğinde, öğrencinin ilk başta problemi anlamakta zorlandığı; fakat daha
sonra boy ile adım sayısı arasındaki ilişkiyi keşfedip problemi buradan yararlanarak sonuca ulaşmaya
çalıştığı ve tahminini buna göre yaparak yeterli düzeyde açıklama yaptığı tespit edilmiştir.

3.5. Seyahat Problemine Ait Bulgular
Tablo 6. Seyahat Problemine ait Kategoriler ve Kodlar
Schoenfeld(1985) Matematiksel Modelleme
Süreci

Kodlar

Kategoriler

Açıklamaları

Problemi okuma

Problem ifadesi okunur
ve anlamlandırılır.

Modeli oluşturma

Problem durumu
basitleştirilir ve
matematikselleştirilir.

Tahmin etme

Problemin gerçek
durumuna uygun sayısal
tahminler yapılır.

Ö3

Ö1, Ö2

Hesaplama

Problem, elde edilen
denklemler ya da
grafikler yardımıyla
çözülür.

Ö3

Ö1, Ö2

Raporlaştırma

Problemde elde edilen
bulgular özetlenir ve
çözüm yazılı hale
getirilir.

Ö3

Ö1, Ö2

Yetersiz

Kısmen
Yeterli

Yeterli

Ö1

Ö2, Ö3

Ö1, Ö2, Ö3

Tablo 6 incelendiğinde, Ö2’nin seyahat problemini çözme basamaklarında yeterli olduğu, Ö1’in
problemi sadece eksik anladığı; fakat diğer basamaklarda yeterli olduğu, Ö3’ün ise bu problemi anlama
ve matematikselleştirme basamaklarında yeterli olduğu; fakat diğer basamaklarda kısmen yeterli olduğu
görülmektedir. Şekil 13’te Ö1 öğrencisinin seyahat problemine ait çözümüne yer verilmiştir.
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Şekil 13. Ö1’in Seyahat Problemiyle İlgili Çözümü

Şekil 13 incelendiğinde, Ö1’in problemi anladığı; fakat haritada Akif Bey’e haritada üç tane güzergâh
belirtilmesine rağmen Ö1 öğrencisinin bir yolu göz ardı ettiği fark edilmiştir. Fakat diğer yollar üzerinde
yaptığı değerlendirmelerin doğru olduğu görülmüştür. Öğrencinin bu yolu fark etmemiş olabileceği
düşünülmektedir. Ö1, Afyon ve Konya yollarının gerçek uzunluğunu haritadaki ölçekten yararlanarak
tahmini bir yol uzunluğu bulup buna göre işlem yapmıştır. Buradan da fark edileceği üzere Ö1’in
modelleme problemlerini kesin cevaplı olmadığını fark edip durum değerlendirmesi yapması
gerektiğinin farkına varıp buna göre çıkarımlarda bulunduğu görülmüştür. Öğrenci son olarak Akif
Bey’e bir yol önerisinde bulunabilmiştir. Öğrencinin bu şekilde düşündüğü aşağıda alıntıdan da
anlaşılmaktadır.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö1: Bu soru, derste gördüğümüz sorulardan yine farklı. Burada en ekonomik yolun
seçilmesini istemiş benden.
Ö: Peki bu problemi çözerken nasıl bir yol izledin?
Ö1: Bu problemde yolların kar zarar durumlarına baktım. Hangi aracın daha uygun
olabileceğine ya da hangi aracın zararlı olabileceğine baktım.
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Ö: Peki bu soruda yolun uzunluğu belirtilmemiş onu nasıl hesapladın?
Ö1: Haritanın ölçeği belirtilmişti. Bir ip yardımı ile yolu ölçüp haritanın ölçeğini de
kullanarak yolların uzunluklarını buldum. Oradan da 1km ortalama ne kadar yaktığını
hesaplayarak buldum. Ona göre fiyatları karşılaştırdım ve en uygun seçeneği bulmaya
çalıştım.
Ö: Bulduğun sonuçlara göre en uygun yol ve araç hangisiydi?
Ö1: Afyon üzerinden 1.araba uygun olacaktır.

Transkripte de görüldüğü gibi Ö1 kriterlerini belirleyebilmekte, yolun gerçek uzunluğunun haritadan
yararlanarak nasıl hesaplayabileceğini keşfedebilmiştir. Bunun sonucunda da Ö1 gerekli hesaplamaları
yapıp Akif Bey’e bir yol önerisinde bulunup sonuçlarını raporlaştırabilmiştir. Ö2 öğrencisinin seyahat
problemine ait çözümü ise Şekil 14’te verilmiştir.

Şekil 14. Ö2’nin Seyahat Problemiyle İlgili Çözümü
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Şekil 14 incelendiğinde, Ö2 problemi anladığının ve hangi değişkenleri kullanması gerektiğinin
farkındadır. Öğrenci bu değişkenleri kullanarak yol ve araç türlerine göre durumları tablo üzerinde
göstererek daha anlaşılır hale getirmiştir. Ayrıca öğrenci Akif Bey’e hangi güzergâhı seçmesi konusunda
öneride bulunabilmiştir. Öğrencinin problemi nasıl düşündüğüne dair transkripti aşağıda mevcuttur.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö2: Seyahat probleminde Akif Bey bir yere gitmek istiyor. 3 farklı yolu var.
Ö: Bu üç farklı yolun uzunluğunu nasıl buldun?
Ö2: İp ve haritadaki ölçek yardımı ile buldum.
Ö: Daha sonra ne yaptın?
Ö2: Sonra 1.aracın günlük kira bedeli 80tl, yakıt litre fiyatı 2,5tl, 100km de 5,5lt harcıyor.
Toplam kaç litre harcayacağını hesapladım. İlk yolda 44lt 2.yolda 41,25, 3.yolda 38,5lt.
Birinci yolun ne kadar maliyetli olduğunu buldum bu litreler üzerinden. Aynı şekilde diğer
araçlarında yollara göre giderlerini bulup tablo yaptım.
Ö: Bu tablo göre nasıl bir sonuca vardın?
Ö2: Akif Bey’in 3.yol 3. aracı seçmeli.

Transkriptten de anlaşılacağı üzere Ö2’nin problemi anlayıp, problemdeki uygun değişkenleri belirleyip
ve gerekli hesaplamaları yaptığı görülmüştür. Ayrıca öğrenci modelleme sürecinin sonunda
raporlaştırabilmiştir. Diğer taraftan Ö3 öğrencisinin seyahat problemine ait çözümüne Şekil 15’te yer
verilmiştir.

Şekil 15. Ö3’ün Seyahat Problemiyle İlgili Çözümü
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Şekil 15 incelendiğinde, öğrencinin problemi anladığı ve problemde kullanması gereken değişkenleri
fark ettiği anlaşılmıştır. Fakat Ö3 üç yolun da uzunluğunu aynı bulmuştur. Masrafları hesaplarken de
sadece kira bedelini hesaplamış, araçların yakıt masraflarını hesaplamamıştır. Ayrıca Ö3 yolların
uzunluğunu 40.000.000 cm olarak bulmuş fakat bunu km’ ye çeviremediği için masraflara ekleyemediği
fark edilmiştir. Çünkü aşağıda işlemleri incelendiğinde 100 km’deki yakıt masrafını hesapladığı
gözlenmektedir. Bu problemde öğrenci yolların aynı uzunlukta olmadığını fark edememiştir. Bu yüzden
oluşturduğu model gerçeğe uygun bir model olmamıştır. Yani Ö3 model oluşturma konusunda seyahat
problemi için kısmen yeterlidir. Ö3’ün seyahat problemini nasıl çözdüğü ve düşündüğü aşağıda detaylı
olarak verilmiştir.
Ö: Bu problemi okuduğunda ne anladın?
Ö3: Bu problem Akif Bey’e ekonomik yol ve aracı belirlememizde yardımcı olmamızı
istemiş.
Ö: Peki bu problemi çözmek için nasıl bir yol izledin?
Ö3: Yolların uzunluklarını bulmaya çalıştım.
Ö: Yolların uzunluklarını nasıl buldun?
Ö3: Yollar girintili çıkıntılı olduğu için ip kullandım ve kenarındaki ölçekten yararlandım.
Ve her bir yolun uzunluğunu aynı buldum.
Ö: Daha sonra ne yaptın?
Ö3: Yollar aynı olduğu için sadece araçların 1 haftalık kira bedellerini hesapladım. Buna
göre de 1.aracı seçmesi gerektiği önerisinde bulundum.

Ö3’ün transkript metni incelendiğinde, öğrencinin problemi anladığı; fakat yolları aynı uzunlukta
bulduğu için yol masrafları değişkenini göz ardı ederek araçların sadece kira bedelleri üzerinden tercih
yaptığı görülmektedir. Bu tercihi ise gerçek modele uygun olmadığından kısmen yeterli kodunda
değerlendirilmiştir.

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu araştırmada yedinci ve sekizinci sınıfta öğrenim gören üç ortaokul öğrencisinin modelleme
problemlerini çözerken nasıl bir strateji izledikleri, değişkenleri belirleyebilme, uygun modeli
oluşturabilme ve raporlaştırabilme becerileri ile bu problemleri çözerken yaşadıkları zorluklar
incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin genel olarak modelleme problemlerinde
değişkenleri belirleyebildikleri, gerekli hesaplamaları yapabildikleri gözlenmiştir. Öğrenciler sadece
bazı problemlerde (Büyük At Yarışı, Seyahat Problemi, Parkta Yürüyüş Problemi) problemi anlamakta
güçlük çekmiştir. Şahin ve Eraslan’ın (2016) çalışmasında da öğrencilerin modelleme problemlerinde
bir takım zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin bazı problemlerde zorlanmalarının sebebi
olarak derslerde daha çok rutin problemlerle karşılaşmaları gösterilebilir. Yapılan görüşmelerde de
öğrencilerin çalışmadaki modelleme problemleriyle pek karşılaşmadıklarını ifade etmeleri bu sonucu
desteklemektedir.
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Bu araştırmanın çalışma grubu üç öğrenci ile sınırlı olup, matematik dersi başarı notu iyi olan
öğrencilerden seçilmiştir. İleriki çalışmalarda, başarı düzeyleri düşük öğrencilerin de yer aldığı, sınıftaki
tüm öğrencilerin modelleme süreçleri incelenerek modelleme becerilerinin araştırılması önerilmektedir.
Aynı zamanda, ortaokul düzeyindeki ulusal çalışmaların genel eğilimini görmek için Şahin ve Eraslan’ın
(2016) da belirttiği gibi, farklı coğrafi bölgelerde bulunan sosyo-ekonomik düzey bakımından çeşitlilik
gösteren ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerle yapılacak yeni ve uzun süreli çalışmalar
gerekmektedir. Bu doğrultuda geniş örneklem grubu seçilerek daha kapsamlı araştırmaların yapılması
ve öğrencilerin yaşadıkları zorlukların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Çünkü geniş ve daha kapsamlı çalışmalarla ortaya koyulacak olan matematiksel modelleme çalışmaları,
öğrencilerin matematiksel düşünme süreçleri, iletişim becerileri ve gerçek hayat problemlerinin
çözümüne yönelik yaşadıkları zorluklarla ilgili matematik öğretmenlerine fikir verecek ve
öğretmenlerin bu konuda önlem almasına katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle öğretmenlerin de
ortaokul öğrencilerine, gerçek hayat problemlerini ele alan varsayımlarla yorumlanarak matematiksel
yapıların keşfedildiği, modellerin oluşturulduğu, açıklandığı, değerlendirildiği, düzenlenerek
geliştirildiği problem çözme sürecini kapsayan farklı matematiksel modelleme problemleri (Carlsen,
Larsen, & Lesh, 2003; Chan, 2008; Erbaş ve diğerleri, 2014; Kaiser & Sriraman, 2006) ile deneyim
sahibi olacakları ortamlar sunmalarının öğrencilerin modelleme becerilerinin gelişimine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin modelleme becerileri bilişsel
açıdan incelenmiştir. Öğrencilerin modelleme problemlerine yönelik tutumları ele alınmamıştır. Bu
bakımdan gelecek çalışmalarda öğrencilerin modelleme problemlerine yönelik duyuşsal tepkileri de
dikkate alınarak modelleme problemlerine ilişkin tutumları incelenebilir.
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Қазақтың
Саяси-Дипломатиялық
Коммуникациясы Мен Дипломатиялық Тілінің
Ерекшеліктері

ИСМАИЛОВА Фариза Кенжеғалиқызы1
Аңдатпа
Мақала дипломатиялық тәжірибеде қолданылатын дәстүрлі дипломатиялық және саяси
қарым-қатынас тілін талдауға арналған. Мақалада дипломатиялық терминдердің шығу тегі
анықталып, дипломатия тілі халықаралық тілдің бір түрі ретінде қарастырылады. Бұл
зерттеудің өзектілігі болашақ дипломаттарға қазақ дипломатиясы тілінің ерекшеліктерін,
ресми іскери стильдерінің бірі ретінде үйретудің маңыздылығымен ерекшеленеді.
Дипломатиялық құжаттарды рәсімдеу әдістері қазақтың әлеуметтік-мәдени дипломатиялық
дәстүрімен, этикетімен салыстыра отырып талдануы керек. Бұл мақалада қозғалатын
мәселелер қазақ дипломатиясының тілін зерттеу дипломатиялық құжаттарды әзірлеу
талаптары мен ережелерін жан-жақты зерттеу қажеттілігін көрсетеді және дипломаттардың
практикалық қызметін, қазақтілді болашақ дипломаттардың тілдік дағдысын қалыптастыру
маңыздылығы көтеріледі. Қазақ дипломатиясы тілінің жіті зерттелуіне ерекше назар
аударуға, ең алдымен, қазақ дипломатиясы тілінің когнитивтік-коммуникативтік аспектісі
ғылыми дәстүрде жіті қарастырылмағандығымен дәлелденіп отыр. Зерттеудің мақсаты болашақ дипломаттарда дипломатиялық құжаттарды құру дағдылары мен дағдыларын,
сондай-ақ саяси және дипломатиялық қарым-қатынасты қалыптастыру және қазақстандық
дипломатиялық тілдесім дағдысын қалыптастыру. Осы мақсаттарға жету үшін келесі
міндеттерді орындау көзделеді: қазақ дипломатиясы тілінің тұжырымдамасын нақтылау;
дипломатия тілінің ресми іскери стильдің субстилі ретіндегі функцияларын анықтау;
дипломатиялық құжаттардың тілдік сипаттамаларын талдау; шешендік өнердің
дипломатиялық сөйлеудегі орнын қарастыру.
Дипломат тілі - кәсіби тіл. Дипломатиялық мәтін, әдетте, белгілі бір фактілерді бағалауды,
олардың сипаттамасын, мемлекеттің оларға деген қатынасын ғана емес, сонымен қатар
ұсыныстарды, алдағы қадамдар туралы ақпаратты, белгілі бір келісімді ырымашылдықты,
мәмілегерлікті қамтиды. Дипломат басқа мемлекеттерге «бұйрық ете» алмайды.
Дипломатиялық мәтінде «сіздің үкіметіңіздің міндеті», «сіздің еліңіз жасау керек» деген
сияқты қолданыстар мүлде болмауы тиіс. Дипломатиялық мәтінде қатаң сөздер, айрықша
көтерілген дауыс тоны, ренішті салыстырулар, мазақ, иронияға жол берілмейді.
Дипломатиялық тәжірибеде мәтіндердің мына түрлері дәстүрлі дипломатиялық құжаттар
болып табылады: жеке нота, вербалды нота, меморандумдар, жартылай ресми хаттар, атташе.
Осы құжаттардың кейбіреулері сыпайылық, мақтау формулалары деп аталады. Басқа
құжаттарда мұндай формулалар жоқ. Хаттамада жазылатын сыпайылық формулалары тек
жеке және вербалды ноталарда, курьерлер жіберген қосымша-естеліктерде ғана қолданылады
Кілт сөздер: дипломатиялық тіл, вербалды нота, ресми іскери стиль, қақтығыс,
дипломатиялық тілдесім
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ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
Статья посвящена анализу языка дипломатической и политической коммуникации на
примере традиционных текстов, используемых в дипломатической практике. В статье
раскрывается
происхождение
дипломатических терминов
и
рассматривается язык дипломатии как одной из разновидностей международного языка.
Актуальность данного исследования объясняется важностью обучения будущих дипломатов
особенностям языка казахской дипломатии как одного из подстилей официально-делового
языка. Способы составления дипломатических документов необходимо анализировать в
сопоставлении с формой, этикетом казахской социально-культурной дипломатической
традиции. Изучение языка казахкой дипломатии показывает, что проблема составления
дипломатических документов разработана еще недостаточно и это негативно отражается на
практической деятельности дипломатов и на практике преподавания и обучения данному
аспекту языка казахоязычных учащихся. Малоизученность этой проблемы подтверждается,
прежде всего, тем, что до сих пор когнитивно-коммуникативный аспект языка казахской
дипломатии в научной традиции вообще не рассматривался. Цель исследования заключается
в разработке и формировании у будущих дипломатов навыков и умения составлять
дипломатические документы, а также политико-дипломатической коммуникации и
объективного понимания казахской дипломатической речи, Для решения указанных целей
будут выделены следующие задачи: уточнить понятие языка казахской дипломатии (с
позиции казахо-русистов); выявить функции языка дипломатии как подстиля официальноделового стиля; проанализировать языковые характеристики дипломатических документов;
рассмотреть место риторики в дипломатической речи.
Язык дипломата — это профессиональный язык. Дипломатический текст, как правило,
содержит не только оценку тех или иных фактов, их описание, отношение к ним государства,
но и предложения, информацию о предстоящих шагах, закреплении той или иной
договоренности. Дипломат не может «читать лекции» другим государствам.
Дипломатический текст избегает таких выражений, как ваше правительство должно, ваша
страна обязана. Недопустимы в дипломатическом тексте резкие выражения, повышенный
тон, обидные сравнения, насмешки, ирония.
В дипломатической практике наиболее традиционными являются следующие виды текстов:
личные ноты, вербальные ноты, памятные записки, меморандумы, частные письма
полуофициального характера. Некоторые из этих документов обрамлены так называемыми
формулами вежливости, комплиментами. В других документах таких формул нет.
Протокольные формулы вежливости применяются в личных и вербальных нотах, памятных
записках, направляемых с курьерами
Ключевые слова: дипломатический язык, вербальная нота, официально-деловой стиль,
конфликт, дипломатическая речь
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FEATURES OF KAZAKH POLITICAL-DIPLOMATIC COMMUNICATION AND
DIPLOMATIC LANGUAGE
Abstract
The article is devoted to the analysis of the language of diplomatic and political communication on
the example of traditional texts used in diplomatic practice. The article reveals the origin of
diplomatic terms and examines the language of diplomacy as one of the varieties of the international
language. The relevance of this study is explained by the importance of teaching future diplomats
the peculiarities of the language of Kazakh diplomacy as one of the sub-styles of the official business
language. Methods of drawing up diplomatic documents must be analyzed in comparison with the
form, etiquette of the Kazakh socio-cultural diplomatic tradition. Studying the language of Kazakh
diplomacy shows that the problem of drafting diplomatic documents has not yet been developed
enough and this negatively affects the practical activities of diplomats and in the practice of teaching
and learning this aspect of the language of Kazakh-speaking students. The lack of study of this
problem is confirmed, first of all, by the fact that until now the cognitive-communicative aspect of
the language of Kazakh diplomacy has not been considered in the scientific tradition at all. The
purpose of the study is to develop and form in future diplomats the skills and ability to draw up
diplomatic documents, as well as political and diplomatic communication and an objective
understanding of Kazakh diplomatic speech.To achieve these goals, the following tasks will be
highlighted: ); to identify the functions of the language of diplomacy as a sub-style of the official
business style; analyze the language characteristics of diplomatic documents; consider the place of
rhetoric in diplomatic speech.
The language of a diplomat is a professional language. A diplomatic text, as a rule, contains not only
an assessment of certain facts, their description, the attitude of the state towards them, but also
proposals, information about the upcoming steps, the consolidation of a particular agreement. A
diplomat cannot "lecture" to other states. The diplomatic text avoids expressions like your
government should, your country should. In a diplomatic text, harsh expressions, a raised tone,
offensive comparisons, ridicule, irony are unacceptable.
In diplomatic practice, the following types of texts are the most traditional: personal notes, notes
verbales, memoranda, memoranda, private letters of a semi-official nature. Some of these documents
are framed by the so-called formulas of politeness, compliments. There are no such formulas in other
documents. Protocol formulas of politeness are applied in personal and verbales notes, aide-memoirs
sent by couriers
Keywords: diplomatic language, note verbale, formal business style, conflict, diplomatic speech
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The Effect of Acoustic Neurofeedbackon
Beta ERD during Mental Rotation Task

Wioletta Karina OZGA1

INTRODUCTION
The process of creating the image is carried out in the working memory, thanks to the visuospatial sketchpad.
According to Baddeley’s model all components of working memory are managed by central executive, which is
an attentional controlling system (Baddeley,1998). Kosslyn's visual magery processing system also includes the
system of attention shifting that makes it possible to create the final version of the image (2005). On the basis of
the key role of attention in both theoretical models, it was assumed, that the increasing level of concentration will
improve the creation of images. The basis for the process of maintaining the optimal level of attention is selfregulation, which is based on the control of their mental processes (Rueda, P osner, Rothbart, 2011). The
effectiveness of neuro feedback as a method of self-regulation of selected parameters of brain activity by means
of a visual or auditory feedback has been confirmed (Carmody, Radvanski, Wadhwani, Saboand Vergara, 2001;
Thompson and Thompson, 2012). Review of research into practical applications of cognitive neuroscience and
advanced neurotechnology shows that the level of focus can be controlled by monitoring the engagement index,
which is calculated based on the ratio of betapower (13–22Hz) to the sum of alpha (8–13Hz) and theta rhythms
(4–8Hz) [β/(α+Θ)] (Mikulkaetal. 2002). According to Heil (2002), a performance of mental rotation tasks involves
several stages representing consecutive phases of information process in. Simultaneously conducted fMRI and
EEG measurements showed a significant relation between beta ERD and the process of mental transformation of
objects (Sasaokaetal. 2014). Sasaoka and colleagues established that increased activation in bilateral parietal cortex
and the left premotor cortex is accompanied with greater beta-band suppression during the mental transformation
of 3D objects. Beta- band desynchronisation increases with the amount of mental transformation applied to an
object; the relevant evidence was reported for the number of transformations (Sasaokaetal.2014) and for the angle
of rotation (Chenetal.2014). Taking into account the role attributed by contemporary theories (Baddeley,1998) to
attention involved in the process of generation and manipulation of mental representations, it was assumed that
increased focus would foster imagery generation during the performance of object-based mental rotation tasks.
The purpose of the present study was to identify the effect of acoustic neurofeedback on brain activity during
consecutive phases of mental rotation of 3D objects. Given the fact that the process of rotating imagery objects is
associated with beta ERD in the central and parietal areas, it was expected that suppression in this band would be
greater in the experimental group than in the controls.
PROCEDURE
Thirty-three subjects (17 women, Mage = 32.06; SDage = 7.67) were randomly divided into two groups performing
the classic Shepard & Metzler's mental rotation task. During the mental rotation of objects, the participants from
the experimental group could hear a sound signal when the level of their concentration decreased. A tone with a
frequency of 440 Hz, an intensity of 73 dB SPL, and duration of 600 ms was generated when the engagement
index [P/(a+0)]. was below the threshold individually determined for a given person for a duration of more than
3000 ms . The participants from the experimental group were instructed at the start that after they heard this sound
they should try to focus their attention again. In the control group, no neurofeedback was used during the mental
1

Department of Experimental Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, POLAND. E-mail:
w.k.ozga@gmail.com

294

rotation 3D objects. In the experiment used 4 types of Shepard and Metzler objects (1971). Experiment consisted
of 144 trials, the 72 control and 72 mental rotation condition. There were 9 rotation levels in 20° increments from
20° to 180° in-depth. Stimulus picture was displayed 3000ms or until the subject responded, but no longer than
5000ms. Stimuli were presented in a pseudo-random sequence (Fig.1).

Fig. 1 Experimental procedure and stimuli.

SIGNAL PROCESSING
Device: Mitsar 202 EEG System,19 channels
Sampling: 500Hz
Reference: Left ear electrode A1
Software:
EEG Studio Aqusition version 1.10.10;
Mitsar recorder calculating engagement index in real time
Matlab R2015a toolbox EEGLab v13.5.4b
Filtering: 0.5-40Hz (FIR filter) and Clineline1.03
Artifact removal: independent component analysis (ICA)
Montage: P3, Pz, P4, C3, Cz, C4
Time-frequency decomposition: event-related spectral perturbation - ERSP with 0.8 wavelet, 3 cycles
Segmentation:-1000ms to 3000ms (baseline -1000 to 0)
Analysed time windows: 600-1000ms; 1000-2000ms; 2000-2500ms; 2400-3000ms
The choice of frequency ranges (18-20Hz; 20-24 Hz) was made on the basis of visual inspection of timefrequency charts showing differences between conditions.
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The measurements were performed during single neurofeedback sessions.
RESULTS
The repeated measure analysis of variance (4x2) with GROUP (experimental,control) as inter-subject factors and
within- subject factors ROTATION (control [0°], low, medium, high) was performed separately on two sub-bands
P = 18-20 Hz; P = 20¬24 Hz.
First stage of rotation process 600-1000ms
There was significant main effect of factor GROUP for frequency 20-24Hz, F = (1, 31) = 4.13, p = 0.05, p2 = 0.12,
indicating, that experimental group presented stronger suppression (M = -1.27 dB, SD = 1.08 dB) over left parietal
cortex (P3) than control group (M = -0.61 dB, SD= 0.79 dB).
Second stage of rotation process 1000-2000ms
There were no significant main effects or interaction for sub-bands P = 18-20 Hz; P = 20-24 Hz.
Third stage of rotation process 2000-2500ms
In the time window of 2000-2500 ms, a significant interaction effect was found for GroupxRotation Angle over
the right central area of cerebral cortex (C4), F(1, 31)=3.44, p=0.020, q2=0.10. Multiple post-hoc comparisons
with Bonferroni correction showed that in the experimental group, the strength of desynchronisation at the
frequency range of 18-20 Hz was significantly greater for a medium rotation angle (M =-2.12 dB, SD=1.20).
SD=1.33) compared to the 0° control condition (M=-1.17 dB, SD=1.20).
During the late stage of the mental rotation task (2400¬3000 ms), there was a significant main effect of Group in
the right parietal cortex (P4), F(1, 31) = 5.09, p=0.031, q2=0.14. The experimental group (M =-1.86 dB, SD=1.29)
presented a significantly greater decrease in the strength of waves at the frequency range of 18-20 Hz compared
to the control group (M =-0.97 dB, SD =0.97). In the same time window, there was also a significant interaction
effect of GroupxRotation Angle in the right parietal cortex (P4), F(1, 31)=3.34, p=0.023, q2 = 0.10. Post-hoc
analysis showed differences in the strength of suppression in the frequency range of 20-24 Hz at the high rotation
angle (M = - 1.77 dB, SD = 1.76), medium rotation angle (M = - 1.63 dB, SD = 1.32), low rotation angle (M =1.50 dB, SD =1.83), and the control condition (M =-0.64 dB, SD =1.40) only in the experimental group In the time
window of 2400-3000 Hz, there was a significant interaction effect for Group x Rotation Angle based on the
central leads (C4), F(1, 31)=3.10, p=0.031, q2=0.09. Post-hoc analysis showed that in the experimental group, the
strength of desynchronisation in the frequency range of 18-20 Hz was significantly greater for the low (M =- 2.19
dB, SD = 1.65) and medium angles of rotation (M = - 2.03 dB, SD = 1.62) compared to the 0° control condition
(M = - 0.9 dB, SD = 1.03; Fig. 2-4).
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Fig. 2. Maps of beta (18-20Hz; 20-24 Hz) distribution on the skull during early (600-2400ms) and late (24003000ms) stages of performing mental rotation task. Electrodes registered statistically significant differences in
the strength of signal between the experimental and control group were marked with red dots.

Fig. 3. Differences in desynchronization of P bands (18-20Hz; 20-24 Hz), related to the interaction effect of
factors GROUPx ROTATION, during late (2400-3000ms) stage of performing mental rotation task. The vertical
bars show 0.95 confidence intervals

Fig. 4. ERD/ERS registered over the right parietal (P4) and right central areas of cortex (C4) during performing
mental rotation task. A time-frequency range in which there were significant differences between levels of
mental rotation depth (low, medium, high, 0°) in the experimental group was marked with a rectangular outline.
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SUMMARY
•Stronger beta band suppression was recorded in the experimental group compared to the control group above
the left parietal cortex at the early stage and above the right parietal cortex at the late stage of a mental rotation
task.
•Only the experimental group was found with differences in beta ERD related to the varied degrees of the
rotation angle and the control condition identified above the right parietal cortex and the central area of cerebral
cortex..
•Acoustic neurofeedback might strengthen beta ERD at the early and late stages of mental rotation and
consequently improve the process
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Felsefede Merak Etme Duygusu ile Teorik Düşünme
İlişkisi

The Relationship of Theoretical Thinking and Curiosity in Philosophy

Mehmet ÖNAL1

Öz
Bu çalışmanın asıl amacı, teorik düşünme ile merak duygusu arasındaki sıkı ilişkiyi ortaya
çıkarmaktır. Bu yolla, felsefede yeni fikirler üretmek, bilim ve teknoloji alanında ise keşif ve icatlara
imza atmak için merak duygusunun ne kadar lüzumlu olduğu ortaya konacaktır. Bu bildirinin
hipotezi, felsefe ve bilimde yaşatılması gereken merak duygusunun, çok önemli olduğu bilinen
problem çözme odaklı düşünmenin de önüne geçmesi gerektiğidir. Çünkü merak duygusunun
beslediği asıl düşünme biçimi ucu açık hakikat araştırmasıdır. Bir nevi, insanları faydacı, hemen
sonuç almaya ya da bir problemi çözme odaklı düşünmeye alıştıran çağdaş medeniyet eleştirisi olan
bu çalışma, çağdaş medeniyet merak ve hayret duygularını köreltmektedir, iddiasından hareket
etmektedir.
Bunun yanında, bu çalışmada, işin aslı, hakikati ya da gerçeği nedir diye sorup araştırmayı bir tarafa
bırakan sofistik tavır da eleştirilecektir. Nitekim bu tavır, varlık ve olayların sadece kullanışlı olan,
işe yarayan ya da fayda temin eden boyutlarına odaklanmakta ve hakikat arayışını reddetmektedir.
Günümüz dünyasında, çocuklukta var olan eğitimin en önemli motivasyonu doğal merak ve hayret
duygusunu çocuğun ailesi, çevresi ve hepsinden öte eğitim kurumları elbirliği etmişçesine yok
etmektedir. Bu tutum çocuklarda faydacı zihin yapısı edinmeleri ile sonuçlandığı için eğitimin en
önemli enerji kaynağı olan ve öğrenmeyi bilinçli ve kalıcı kılan içsel motivasyon da yok olmaktadır.
Bunun yerine, sürekli rekabet ile beslenen ve ödül ile güçlendirilen dışsal motivasyon bir kısır döngü
olarak öne çıkarılmaktadır.
İnsanlık tarihinde olduğu gibi günümüzde de gerçek anlamda bilim ve düşünceye katkı sağlayan ya
da yüksek ahlaki değerleri harekete geçirenlerin büyük ekseriyeti, her şeye rağmen, merak ve hayret
duygusunu henüz kaybetmemiş olanlardır. İşte bu kimseler teorik düşünmeyi başarabilen
bireylerdir. Felsefe eğitimi yoluyla ülkelerin başarması beklenen en önemli husus da, bu yüzden,
merak duygusunu güçlendirmek, hayret ifadeleriyle sorulan soruları cevaplandırmaya çalışmaktır.
Böylesi bir çalışma ister istemez teorik düşüncenin de önünü açacak ve onu problem çözme odaklı
düşüme etkinliklerinin bile ötesine taşıyacaktır. Bu teorik düşünme ve hakikat arayışıdır.
Anahtar kavramlar: Merak, hayret, teorik düşünme, problem çözme, faydacılık, motivasyon,
hakikat arayışı.
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Abstract
The main purpose of this study is to reveal the close relationship between theoretical thinking and
curiosity. In this way, it will be revealed how necessary a sense of curiosity is to produce new ideas
in philosophy and to make discoveries and inventions in the field of science and technology. The
hypothesis of this report is that the feeling of curiosity that must be kept alive in philosophy and
science should also prevent problem-solving-oriented thinking, which is known to be especially
important. Because the main way of thinking nurtured by the feeling of curiosity is the open-ended
truth research. This study, which is a critique of contemporary civilization, which makes people
accustomed to thinking utilitarian, immediate results or solving a problem, dulls the feelings of
curiosity and wonder of contemporary civilization.
In addition, this study will also criticize the sophisticated attitude that puts research aside by asking
what the truth, truth or truth of the matter is. As a matter of fact, this attitude focuses only on the
useful, useful, or beneficial aspects of beings and events and rejects the search for truth. In today's
world, the most important motivation of education in childhood is the natural curiosity and the
feeling of wonder, as if the child's family, environment and above all educational institutions
cooperate. Since this attitude results in children acquiring a utilitarian mindset, the intrinsic
motivation, which is the most important source of energy in education and makes learning conscious
and permanent, also disappears. Instead, extrinsic motivation, fuelled by constant competition and
reinforced by reward, is highlighted as a vicious circle.
Today, as in the history of humanity, the great majority of those who contribute to science and
thought in real terms or mobilize high moral values are those who have not lost their sense of wonder
and wonder despite everything. These people are individuals who can think theoretically. The most
important thing that countries are expected to achieve through philosophy education is to strengthen
the sense of curiosity and try to answer the questions asked with amazement expressions. Such a
study will inevitably pave the way for theoretical thinking and take it beyond even problem-solving
focused thinking activities. This is theoretical thinking and the search for truth.
Key concepts: Curiosity, wonder, theoretical thinking, problem solving, utilitarianism, motivation,
truth seeking.

I. GİRİŞ
Merak ve hayret duygusu bir tür odaklanma ve bir olay ya da nesneye motive olma durumunu ihtiva
eder. Her ne kadar bazen, tasalanma, kaygılanma ve endişelenmenin de merak terimi ile ifade edildiği
olsa da merak daha çok teorik bir ilgi ile birlikte ortaya çıkar çünkü dünyamız tükenmez büyüleyiciliği
ile durmadan merak duygumuzu kamçılayan bir mekândır. Kısacası, bir şeyi merak etmek demek onu
bilmek, anlamak ve öğrenmek arzusuzuyla yanıp tutuşmak, yani bilmeye çok istekli olmaktır. (Magee,
2000:34)
Felsefede merak duygusu, endişelenme (worry), şaşma (astonish), hayret etme (wonderment) ve ilgi
duyma (interest) gibi diğer terimlerle birlikte anılmakta ise de genellikle merak, alt ve üst derecelerinin
olduğuna işaret edilerek, bir tür derecelendirmeye tabi tutulmaktadır. Mesela Gazali Hak Yolun Esasları
adlı eserinde merakın bir üst derecesini temsil eden şaşma ya da hayretin aslının aniden büyük bir iş
veya olay karşısında kalan insan kalbinin şoke olması anlamına geldiğini (Gazali, 2016) söyleyerek onu
sıradan merak etmeden ayırmaya çalışmıştır. Platon da öğrenmeyi başlatan duyguyu ifade etmek için
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hayret ve şaşma terimlerini kullanmakta ve yine o da sıradan merak ile felsefi anlamda merakı
birbirinden ayırmaya çalışmaktadır. Mesela o, Devlet kitabında merakın felsefe ve hikmeti (bilgelik)
besleyen bir duygu olması yanında ayrıca yüzeysel ve derinliksiz bir yönünün de bulunduğunu özellikle
vurgular. Ona göre her merak duygusunun insanı felsefe ve hikmete ulaştırmayacağına dikkat çeker. Bu
yüzden o filozof ve bilgelerin dışında kalan insanları sıralarken, meraklılar, pratik adamlar (eylemciler)
ve sanat erbabı diye üçlü bir ayrım yapar ve sonra bu üçlünün kendinde güzelin özünü gören bilge ve
filozoflardaki zekâya sahip olmadıklarını belirterek (Platon, 2017: 476-b) felsefi anlamda merak
duygusunun derinliğine işaret eder. Burada geçen sıradan insanların merakı, bir trafik kazası ya da kavga
eden iki insanın etrafına toplanan kalabalıklar örneği üzerinden açıklanmaktadır. Felsefi ve ilmi anlamda
merak ise daha derinlikli ve çok az insanın ilgi duyduğu, kolay fark edilmeyen teorik boyutu önde olan
bir meraktır.
Bu konuda Aristoteles ise meraka (hayret) dayalı öğrenmeyi en üst öğrenme ve hakikati kavrama
seviyesi olarak açıklamaktadır. Kendi ifadesiyle söylersek “Çünkü şimdi olduğu gibi başlangıçta da
insanları felsefe yapmaya iten şey, hayret olmuştur” (2010:83) Aristoteles’in deyimiyle insan tabiatı
gereği bilmek ister. (2010:980-a) Merak ettiği şeyleri bir fayda beklemeden, olduğu gibi kavramak isteği
aynı zamanda felsefede hakikat arayışını de temsil eder. Meşşai Müslüman filozofların felsefe yapmanın
başlangıcını Aristoteles’e benzer bir şekilde merak kavramı üzerinden açıklamadıklarını görüyoruz.
Mesela, İbn Sina ve İbn Tufeyl aynı adla yazdıkları, bir tür felsefi roman olan, Hay bin Yakzan adlı
eserlerinde öğrenmeye yönelik temel duygu olarak yine merakı öne çıkarmışlardır. (İbn Sina, 2004: 152)
Kısacası, pek çok felsefeci, felsefede, varlık, bilgi ve değer alanlarını ortaya çıkaran duygunun merak,
hayret ve şüphe olduğu konusunda hemen hemen fikir birliği içindedirler. (Cevizci, 2010:1) Fakat
burada kastedilen sıradan insanların sahip olduğu bir tür geçici heves (whim) ya da ilgi (interest)
anlamında merak değil, insanın bilim ve felsefe yapmaya yönelten, ağırlıklı olarak teorik düşünmeye
dayalı bir merak duygusudur.

II. MERAKTAN TEORİYA ETKİNLİĞİNE
Özellikle eğitim alanında merak duygusunun yaşatılması, solmuş ise yeşertilmesi teorik akıl yürütmeler
için çok önemlidir. Ancak bu her şey değildir, çünkü merak nihayetinde sadece bir duygudur, bilgi ve
fikir değil. Bu duygunun bilgiye eşlik etmesi ve kalıcı bir bilme arzusu ile içerik kazanması da
gerekmektedir. Bu da teknik anlamda merakın bilim, felsefe ve hikmete dönüşmesi demektir. Nitekim
Platon sırf merakla yetinen hevesli kimselerin sadece görünüşler dünyası ile avunduklarını ancak
bilgelerin bizzat hakikati öğrenmek ve bilmek istediklerini (Platon, 2017, 476-b) söyleyerek, felsefi
anlamda teorik düşünmeyi besleyen merak duygusunu hevesten ayırmaktadır.
Asırlar sonra Russell, “zihinsel gelişimin anahtarı tarafsız bir meraktır” diyerek felsefi anlamda merakın
önemini bir kez daha teyit ederek onun teorik düşünme ile olan ilişkisine işaret etmiştir. Burada felsefi
anlamda merak duygusunun insana sağladığı imkân bilgiyi saf bilme arzusu adına elde etmeye
yöneltmesidir. (Russell, 1969: 40) Bu teorik bilme etkinliği aynı zamanda samimi bir hakikat arayışının
da temelini oluşturur. Merak ve hayret duygusunun eseri olan bu arayış sorular yardımıyla hayatı anlamlı
kılmakta ve meraklıyı bilinmeyenlerin peşine düşürmektedir.
Russell’a göre Platon bu hususu tümel gerçekliğe yönelme üzerinden açıklar. Onun gözünde insanı
filozof yapan güzel şeyleri sevmek değil güzelliğin kendisini sevmektir. Bilgi-seven kimse de aynen
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bilge-seven (philosofos) gibi tek tek doğrular peşinde koşmak yerine doğruluğun ve hakikatin peşinden
koşmaktadır ki bunun sonu yoktur. Buna göre bilimsel gelişmenin anahtarı saf merak olduğu için eğitim
süreçleriyle merak arasındaki ilişkiye de dikkat etmek gerekir. Yani bilgi-sever olmak için sadece merak
sahibi olmak yetmez çünkü kaba bir bilgi insanı filozof yapmaz; filozof sıradan bilgiye değil hakikate
taliptir. (Russell, 1969:202) Öyleyse bir kişiyi bilge yapan o kişinin bilgisi değil bilgisinin yarar amacı
dışında kalan saf bir isteme ve derinlikli bir merak duygusu ile gerçekleşiyor olmasıdır. Kısacası,
insanda var olan bu doğal meraka derinlik kazandırılması ve kalıcı hale getirilmesi ancak felsefe, bilim
ve hikmet gibi, derin, bütüncül ve tutarlı düşünme etkinliklerine imkân tanıyan eğitim süreçleri ile
gerçekleşmektedir.
Merak duygusunun en çok öne çıkardığı etkinlik teorik düşünme etkinliğidir. Bu yüzden olsa gerek
teorik olanı reddetmek ya da küçümsemek aynı zamanda merak duygusunu da önemsiz görmek
anlamına gelir. Çünkü merak daha çok hayret edilen, ilk bakışta nedeni anlaşılmayan bir hususun
öğrenilmesini başlatan bir arzu ve motivasyondur. Bu yüzden Antikçağda Sofistler olarak bilinen
filozoflar grubu teorik akıl yürütmeler yerine daha çok hayatta işe yarar bilgileri tercih etmişler ve
eğitimi sadece günlük hayatta fayda sağlamak, mesleklere adam yetiştirmek ve işe yararlık için gerekli
görmüşlerdir. Onlara göre hayatta başarılı olma, dost kazanma ve insanları etkileme sanatını öğretmek
eğitimin asıl amacı olmalıdır. (Cevizci, 2007:23) Bu yüzden onlar genellikle pratik hayat felsefecileri
olarak görülmüşlerdir. Şüphesiz pratik ihtiyaçlar da bizim merak ve hayret duygumuz vasıtasıyla
karşılanabilirler ancak burada hemen işin başında düşünme o ihtiyaç ile sınırlandırıldığı için akletme
etkinliği ihtiyaç giderilip problem çözüldükten sonra son bulur.
Her ne kadar sofistler ve pratik hayat felsefecileri teorik bilgiye hemen hemen hiç ilgi göstermeyip,
yapılacak en iyi şeyin merak duymaya son vererek kendini akıntıya bırakmak (Gökberk, 1983:44)
olduğunu savunmak suretiyle tamamen pratik olanı hedefleyen bir felsefi yaklaşım geliştirmiş olsalar
da bu tutum felsefe etkinliğinin bizatihi kendi doğasına aykırı görülmüştür. Bu yüzden olsa gerek, başta
Sokrates, Platon ve Aristoteles olmak üzere pek çok filozof tarafından Sofistler ciddi anlamda
eleştirilmişlerdir. Zaten İ.Ö. V. yüzyılda felsefenin doğuşu, sofistlerin tutumunun tam tersine,
düşünürlerin pratik amaçlardan ayrı ve bağımsız bir doğru düşünme işlemi başlatmaları sonucunda
gerçekleşmiştir. (Russ, 2011:403)
Pre-Sokratik felsefe döneminde ortaya çıkan ve Fizikçiler olarak bilinen Thales, Anaksimenes,
Anaksimandros, Herakleitos ve Parmenides gibi ilk filozoflar her ne kadar fiziki doğaya yönelmiş
olsalar da aslında onların merakı bizzat görünen doğa değil onun arkasında bulunan hakikatlerdir.
Kendilerine hiçbir yarar sağlamayan ve günlük hayatta çok fazla işlerine yaramayacak olan, evrenin
başlangıcı ve sonu problemi, hayatın anlamı ve gayesi problemi gibi konularda düşünen, tartışan ve
konuşan bu filozoflar sadece merak ettikleri için evreni ve hayatı anlamaya çalışıyorlardı.
Descartes’e göre teorik bir etkinlik olan felsefe fayda açısından çok fazla bir şey ifade etmese de insanın
kendini koruması ve olgunlaştırmasının en yüksek formu olarak ruh için bir sevinç ve mutluluktu. Ona
göre insanın özgür olup olmaması ruhunun etkin olup olmaması ile doğru orantılıdır. (Russ, 2011:305)
Fakat meraklı olmak ya da teorik bilgiyi öne çıkarmak doğadan veya gerçeklik âleminden kopmayı
gerektirmez. Bu kopuşun daha sık yaşandığı metafizik sahasında bazı olumsuzluklar yaşanmıştır. Bu
hususu felsefenin doğuşundan günümüze sıçrayarak takip edecek olursak şu sonuca varabiliriz:
Metafizik alanda ilerleyen akıl deney dünyasından koptukça dayanak noktasını da kaybetmektedir.
(Russ2011:266) Bunun aksi de, yani sadece pratik hayat ve onun problemlerine takılı kalmak da insanın
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deruni yönünü ve yaratma gücünü yok etmektedir. Bu iki ucun göz önünde bulundurulması eğitimde
merak duygusunun işlenmesi açısından önem ahzeder.
Bir kişinin eğitimdeki motivasyonu pratik bir amaç ya da faydaya yönelik ise bilme/öğrenme etkinliği
hakikati elde etmekten ya da gerçekte olanın ne olduğunu kavramaktan ziyade amaçlanan faydaya
ulaşmak istediği için merak zinciri bir noktada kopabilir. İnsan neyi arıyorsa onu bulur. Pratik gayeler
ile varlığa yönelmek insana neyi aradığını fısıldar ve bu yüzden özne nice hakikatleri görmeden sadece
aradığına odaklanır ve netice itibariyle hakikati es geçer. Aslında insanın bu arayışı pratik hayata
alışmadan ve sosyalleşmesini tamamlamadan önce çok farklıdır. Bu dönemde insan dünyaya fayda veya
kültürel yönlendirmelerden bağımsız olarak bakmakta ve olayları yetişkinlerden farklı olarak
değerlendirmektedir. Bu yüzden, Karl Jaspers çocukların çoğunlukla gelişim süreçleri esnasında
kaybettikleri bir felsefi dehalarının olduğunu ve bu olumsuzluğun da en bariz şekilde soru sormama
biçiminde tezahür ettiğini bildirmiştir (Jaspers, 1971:31).

III. MERAK ETME DUYGUSUNUN PROBLEM ÇÖZMEYE ÜSTÜNLÜĞÜ
Varlık ve olayları insanlar ya fayda ekseninde ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak ya da saf merak
duygusunun motivasyonu olarak öğrenmeye yönelirler. Fayda ve işe yarar bilgi edinmek için öğrenme
isteğinin bir tür yansıması olan karşılaşılan bir problemi çözme arzusu şeklinde daha dramatik bir
öğrenme arayışına da dönüşebilir. Bu iki yönelim de aslında fayda ya da işe yarar bir sonuca
odaklanmaya karşılık gelir. Bir probleme çözüm ya da ihtiyacın giderilmesi için başlayan öğrenme
süreci ya da merakı ihtiyaç giderilip çözüm bulunur bulunmaz son bulur. Bu durumda olan bir kişi için
öğrenme tamamlanmış, tabir-i caizse hakikat elde edilmiştir. Hâlbuki insanın hakikat arayışı saf bir
merakla, sadece bilmek için bilmek arzusuyla yürütülürse hiçbir zaman son bulmayacak bir yolculuğa
çıkarır o kimseyi. Maceraperestlerin, seyyahların ve filozofların kendi mecralarında yolculuklarının hiç
bitmemesi bu yüzdendir. Bu yolculuk faydaya yönelik değil de temaşaya yönelik olduğu için burada ne
bir kar-zarar muhasebesi ne de biten bir amaç ve maddi kazanç söz konusudur. İşte merak duygusu bu
teorik bilme etkinliğine duygusal bir temel oluşturur ve eğitim bilimleri sahasının diliyle söylersek,
insanı gerçek anlamda içsel bir motivasyonla öğrenmeye sevk eder.
Merak, kültür ya da eğitim süreçleri aracılığıyla kesintiye uğramadığı zaman asla son bulmaz. Adeta
hareketin sakınımı kanununda olduğu gibi bu merak duygusuna bir harici etki ile engelleme yapılmadığı
müddetçe teorik alanda seyrini sürdürmekten vaz geçmez. Bunun sebebi varlığın ve ilk nedenlerin
duyularla değil de ancak akla dayalı nazar etme suretiyle, zihinde gerçekleşmesidir. Bu, felsefedeki
metafizik konularına kadar uzanır çünkü bir teori kategorisine sahip olan (Loux,2006:10) metafizik duyu
algılarının ulaşamadığı ilk nedenler ve ilk ilkeleri konu eder. Dış dünyada işaretleri olan ancak algısı
olmayan bu ilkleri ancak derin teorik düşünme yoluyla fehmetme dışında bir yol yoktur. Bu da merak
duygusunun en üst sınırını oluşturur. Ancak merak duyguları inkıtaa uğramayan ve geliştirilen cins
zihinler bu alanda at koşturur. Burada da en büyük iş anne babaların ve eğitimcilere düşmektedir. Onlar
çocuklarının ve öğrencilerinin sonu gelmez soru zincirleri ve ısrarla arkasına düştükleri merakları
karşısında bunalıp pes etmemelidirler. Sorularını ve merak ettikleri konuları ciddiye almalı ve onlarla
birlikte cevaplarını bulmaya çalışmalıdırlar. (Önal, 2017:62-69)
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Öyleyse eğitim süreçleri merak duygusunun nazari olana yönelmesini mümkün kılacak bir kalite ve
süreklilik içermesi gerekmektedir. Aristoteles Metafizik adlı eserinde felsefe ve bilim açısından pratik
olanın değil de teorik olanın kıymetli olduğunu açıklaması bu anlamda çok önemlidir, çünkü teorik olan
duyulardan çok uzak olandır. Bu yüzden Aristoteles’e göre ustaları gözümüzde daha bilge kılan şey, iş
yapabilme yetenekleri değil; kavrama sahip olmaları ve nedenleri bilmeleridir. (Aristoteles, 2010:78-9)
İnsanlar ilk nedenleri bilmeye yöneldiğinde günlük kaygılardan, pratik ihtiyaçlardan arınmış olarak
hakikatin peşine düşmüş olurlar. Ona göre bir köprünün ya da binanın yapımında hiçbir fiili katkısı
olmadığı, yani harç katıp taş taşımadığı halde mimar ve mühendisin o eserin asıl yapımcısı olarak
görülmesi bu yüzdendir.

VI. SONUÇ
Kısacası, merak dediğimiz duygu, heves, ilgi, hayret ve şaşma süreçlerinden geçerek, ilk nedenleri
aramaya, oradan da nazariyat (teoriya) etkinliğine kadar yükselir, çünkü meraklı olan, varlık ve olayların
arkasını kurcalar ve duyu yoluyla görülmeyeni de görmeye yönelir. Filozof ve bilim adamları bu teoriya
etkinliği için tezler kurar, fikirler üretir ve yorumlar geliştirse de hiçbir zaman yolun sonuna ulaşamazlar.
Bu çabanın bir üstü ise, Aristoteles ve Müslüman mutasavvıfların çoğu tarafından savunulan temaşa
makamıdır. Bu makamda olaylara ne fayda ve çıkar ne de işe yararlı olmaları açısından bakılır. Hatta
bu makam problem çözme makamı da değildir. Bu makamla zirveye ulaşmış olan insan artık varlığı
seyre dalar ve kendine bağlı soru ve bakış açısından kurtulmuş olur. Burası o insan için mutlak hakikate
açılan bir kapıdır.
Merakın pratik olan yaşamın ve teorik olan bilmenin her ikisine de hizmet eden bir duygu olması
yönüyle ikili bir yönelime sahip olsa da onun asıl vatanı teorik sahadır. Nitekim pratik hayatta bile merak
duygusu teorik olan bir düşünmenin ürünü olarak ortaya çıkar. Bazen merak etme duygusunun gerisinde
insanların bireysel anlamda bazı geçici fayda temin etme arzuları olsa da saf merak duygusu bir kez
ortaya çıktı mı yarara yönelik pratik istekleri dönüştürür ve bizzat merak etmenin kendisi öne çıkar.
Öyleyse eğitim–öğretim yoluyla merak duygusu yaşatılmalı, Merak ile teoriya etkinliği arasındaki bağa
dikkat edilmeli, teorik düşünme küçümsenmemelidir. Çünkü nedenlerin peşine düşen meraklı kimseler
gittikçe nedenlerin arkasında bulunan asıl nedeni aramaya koyulur, tarafgirlikten, menfaatten ve
bencillikten kurtulmuş olur. İşte bu yüzden sıradan bir meraklı ya da heveskâr biri ile filozof ya da
hikmet erbabının meraklı birbirinden ayırılmalıdır. Artık çok konuştuk biraz da eyleyelim demek yerine
konuşmayı sürdürmeli, teoriya etkinliklerini çoğaltmalı ve eğitim yoluyla bu süreci sağlıklı bir şekilde
yürütmeliyiz. Bunun için merak duygusunun her ne suretle olursa olsun diri tutulmalı ve eğitimde içsel
motivasyon olarak öne çıkarılması kaçınılmazdır.
Özellikle sadece merakından dolayı, soran, araştıran ye da bir şeyler yapmak için çabalayan çocukların
aile ve okulda önleri kapatılmamalı, aksine sormaya ve soruşturmaya yönelik çabaları desteklenmelidir.
Bazen öyle olmaktadır ki ebeveyn ve öğretmenler öğrencilerin zincirleme gelen soru yağmurları
karşısında bunalıp pes etmektedir. Burada sabırlı olmak ve çocukların sorularını onlarla birlikte, onların
anlayacağı dille cevaplamaya ya da en azından onlarla birlikte bir arayışa katılmaya çalışmak onların
ruh ve zihin sağlığı açısından çok önemlidir. Böylesi bir tutum onların merak duygusunun solmasına ve
hakikat arayışlarının inkıtaa uğramasına da mâni olacaktır. Bunun semeresi bu çocukların ileriki
yaşlarında öne çıkacak olan teorik düşünmeye hazır olmaları anlamına gelir.
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Аңдатпа
Бұл мақалада қазіргі лингвистикалық зерттеулердің өзекті мәселелерінің бірі - медиадискурс
тұжырымдамасы және оның жанрлық классификациясы туралы айтылады. Жанрлардың
типологиясы медиадискурстың ерекшеліктерінің сипаттамалары тұрғысынан талданады.
Мақала медиадискурстың түрлерін екі негізгі белгілерге байланысты ажыратуға бағытталған:
коммуникативті функциялар және медиадискурсты жүзеге асыру арналары арқылы дискурс
қалыптастырушы құралдардың бірігуі мен реттелуі жүзеге асатыны қарастырылады.
Бұқаралық ақпарат құралдарында құрылымдық және стилистикалық өзгерістер орын алуы
мен қазіргі қоғамдағы жаңа әлеуметтік-философиялық ұғымдарды ажыратады.
Медиадискурс түрлері қолданылатын коммуникативтік-ақпараттық арналар арқылы
ажыратылып, түрлі тілдік құралдар мен стратегиялар көмегімен жүзеге асырылады. Көптеген
ғылыми әдебиеттерге шолу жасау нәтижесінде, өз алдына, медиадискурстың түрлері
медиакеңістіктің жанрлық-жұмсалымдық ерекшеліктерімен тікелей байланысты екенін
көрсетеді. Қазіргі уақытқа бағытталып, оқиғалардың бағалануын өткен немесе болашақ кезең
тұрғысынан жүзеге асырып, тілдесімге қатысушылар бір-бірінен тек географиялық тұрғыдан
ғана емес, сондай-ақ тарихи-уақыттық кеңістікпен де сипатталатын алшақтықта болуын
дискурстың жанрлық түрлерінде жіктеп көрсетеді. PR-дискурсқа қатысты мәтіндердің
жанрлық жіктелімі бұл феноменнің ажыратушы белгілерінің эксплициттілік дәрежесіне
байланысты екенін, оның корпусын базистік мәтіндер феноменнің барлық қасиеттерін
айқындап, біріншілік/екіншілік белгісі бойынша жіктеп көрсетеді.
Түйінді сөздер: медиадискурс, медиа кеңістік, жанр, жанрлық классификация, байланыс,
бұқаралық коммуникация, вербалды-семиотикалық байланыс.
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Abstract
This article examines one of the topical issues of modern linguistic research – the problem of the
concept of media discourse and its genre classification. The typology of genres is analyzed from the
point of view of characteristics of media discourse features. The article is aimed at distinguishing
the types of media discourse by two main features: communicative functions and through the
channels of media discourse implementation, the merging and regulation of discourse-forming
means that is carried out in the research. In mass media, structural and stylistic changes are taking
place and new socio-philosophical concepts are being highlighted in modern society.
Types of media discourse differ in the communication and information channels used and are
implemented using various language tools and strategies. Types of media discourse are directly
related to the genre and functional features of the media space. Focusing on the present, assessing
events from the point of view of the past or future period, participants of communication classify
each other in genre types of discourse characterized not only by geographical, but also by historical
and temporal space. Genre classification of texts related to PR-discourse shows that it depends on
the degree of explicitness of the distinctive features of the phenomenon, the body of which the basic
texts classify on the basis of primary/secondary, defining all the properties of the phenomenon.
Keywords: media discourse, media space, genre, genre classification, communication, mass
communication, verbal-semiotic communication.

Аннотация: В данной статье рассмтривается один из актуальных вопросов современных
лингвистических исследований – проблема понятия медиадискурса и ее жанровая
классификация. Типология жанров анализируется с позиции характеристик особенностей
медиадискурса. Статья направлена на разграничение типов медиадискурса по двум основным
признакам: коммуникативным функциям и тому, что посредством каналов реализации
медиадискурса осуществляется слияние и регуляция дискурс-формирующих средств. В
средствах массовой информации происходят структурные и стилистические изменения и
выделяются новые социально-философские понятия в современном обществе.
Виды медиадискурса различаются по используемым коммуникативно-информационным
каналам и реализуются с помощью различных языковых средств и стратегий. Виды
медиадискурса непосредственно связаны с жанрово-функциональными особенностями
медиапространства. Ориентируясь на настоящее, осуществляя оценку событий с точки
зрения прошлого или будущего периода, участники общения классифицируют друг друга в
жанровых типах дискурса характеризующегося не только географическим, но и историковременным пространством. Жанровая классификация текстов, относящихся к PR-дискурсу,
показывает, что это зависит от степени эксплицитности отличительных признаков феномена,
корпус которого базисные тексты классифицируют по признаку первичности/вторичности,
определяя все свойства феномена.
Ключевые слова: медиадискурс, медиапространство, жанр, жанровая классификация,
коммуникация, массовая коммуникация, вербально-семиотическая коммуникация.
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Қазіргі тіл туралы ғылыми әдебиеттерде коммуникация семиотикасы «дискурс» ұғымымен
тығыз байланысты «ақпаратты беру үлгісі» категориясымен сабақтастықта қарастырылады. Ал,
коммуникация тек келесі жағдайда орын алады: тыңдаушы сөйлеушінің кодталған ақпаратының
кодын ашады. Егер кодтан алынған ақпарат бастапқыдан өзгеше болатын болса, онда
коммуникация үдерісі үзілген деп саналады. Бұл ретте, тіл – сөйлеуші мен тыңдаушының
арасында байланыстырушы қызмет атқаратын болса, ақпаратты білдіру, беру тәсілдері сол
ақпараттың коммуникативтік өткізгіштері болып табылады. Мәселен, ғалым У.Эконың
пайымдауынша: «мәтін қабылданған кодтар бойынша жасалған хабарлама, ал код дегеніміз –
таңбаланушы мен таңбалаушының арасында орнатылатын сәйкестік болып саналады» (Eko,
1998: 36).
Осыған орай, бұқаралық коммуникация үдерісіне қатысатын хабарламалар мағына жасалымын
жүзеге асыратын сөздер, фразалар, сөйлемдерден тұрады. Яғни, дискурстың базалық бірлігін
айтылым (сөйленім) құрайды. Өз кезегінде, дискурстың кодтан алынуы сәтті вербалдысемиотикалық коммуникацияның шешуші факторы болып табылады, бірақ та коммуникативтік
үдерістің өзі ақпараттың кодтан алынуы мен құрылымдық ерекшеліктердің өңделуімен
аяқталмайды. Дискурс мәнін ұғыну үшін аталған ұстанымдардың маңызы өте жоғары, өйткені
осы тұрғыдан мәтінді түрлі жағдаяттарда қарастыруға болады. Сондықтан да Ресей ғалымы
В.И.Карасиктің пікірі бойынша, дискурсты әлеуметтік лингвистика тұрғыдан зерттеудің маңызы
ерекше, атап айтқанда дискурс түрінің, мәтін форматы мен сөйлеу жанры секілді
коммуникативтік жағдаяттың негізгі сипаттамалары тұрғысынан (Karasik, 2004: 250).
Дәл осы ұстанымды Қазақстандық ғалым Г.Г.Гиздатов та қолдайды, зерттеушінің пікірі
бойынша, медиадискурсты талдаудың түрлі бағыттарының ішінде (психологиялық,
семиотикалық, әлеуметтік, мәденитанымдық) аса маңыздысы әлемеуттік лингвистикалық
аспектілер болып табылады (Gizdatov, 2015: 23). Жалпы, отандық тіл білімінде дискурс мәселесі
жан-жақты қарастырылып, өзекті әрі күрделі сұрақтардың қатарына жатқызылып,
ғалымдарымыздың назарында оның түрлі қырлары зерттеліп жатқаны белгілі, мысалы
А.Б.Туманова (көркем дискурс және көркем стиль мәселелері), Г.Г.Бүркітбаева (саяси дискурс),
Б.А.Ахатова (саяси дискурс негізіндегі реципиенттердің тілдік санасы), Б.С.Жұмағулова
(полемикалық дискурс пен диалогиялық дискурстың арақатынасы) және т.б. Ал, белгілі
профессор Э.Д.Сүлейменова былай деп көрсетеді: «Қазіргі кезде тілді нақты өзгермелі әлем және
жаңа технологиялар әлемімен динамикалық өзара әрекеттестігінде зерттеу аса өзектілікке ие,
өйткені ол жеке адамның, сондай-ақ жалпы қоғамның ақпаратты алу, сақтау мен беру
мүмкіндіктерін кеңейтіп, бұрынғы жанр мен стильдердің жаңаруына және жаңа түрдегі
мәтіндердің пайда болуына септігін тигізді» (Sulejmenova, 2006: 64).
Аталған ғалымдардың еңбектерінде «дискурс» және «стиль» («жұмсалымды стиль»)
ұғымдарына басты назар аударылып, олардың өзара арақатынасы мен сәйкестік туралы
пікірталасты мәселелері көтеріледі. Мысалы, ғалым А.Б.Туманова: «Дискурс – сөйлеу, сөйлеуойлау қызметінің үдерісі (онда коммуникативтік, прагматикалық, когнитивтік және
лингвистикадан тыс факторлар есепке алынады), ерекше стиль (жеке тұлғалық «талғамның»,
сөйлеуші-жазушы тұлғаның этникалық мәртебесінің көрінісі), мәтін (сөйлеу-ойлау қызметінің
нәтижесі)», - деп қорытындылайды (Tumanova, 2010: 52-53).
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Аталған мәселеге қатысты таласты жағдай орыс тіл білімінде де орын алады, мәселен
С.М.Иваненко бұл ұғымдардың толыққанды сәйкестігі жайында былай деп жазады: «Бұл
ұғымдардың арасындағы бір ғана айырмашылық дискурс талданымында, оның түрлері мен одан
да кішігірім түрлерінің иерархиялық жүйесінің болмауы» (Ivanenko, 2005: 33). Осымен
байланысты, зерттеуші В.А.Тырыгинаның назар аударарлық: «жұмсалымды стиль» ұғымы
«дискурс» ұғымына қарағанда ғылымда әлде қайда бұрын пайда болған және ол тіл ғылымының
когнитивтік бағытқа қарай бетбұрысы уақытымен дәлме-дәл сәйкес келді. Яғни дискурс негізіне
когнитивтік аспект алынған, ал функционалдық стильдер теориясына «қызмет түрі мен қоғамдық
сана формаларынан тұратын лингвистикадан тыс стиль құраушы факторлар кешенінің әсерінен
туындайтын» тілдің жұмсалымдық түрлер жіктелімі ықпал етеді» (Tyrygina, 2010: 104).
Сондықтан да, зерттеуші дискурс пен жұмсалымды стиль арасындағы байланысты әлеуметтікмәдени компоненттің болуымен түсіндіреді.
Сол себепті де стиль арқылы дискурс қалыптастырушы құралдардың бірігуі мен реттелуі жүзеге
асады деп тұжырымдауға әбден болады. Дәл осы стиль категориясы өзара бір-бірімен
байланысты деңгейлерде: лингвистикалық құрылым және мазмұн деңгейлерінде негізгі
элементтердің іріктелуі мен орналасу ретіне әсер етеді. Мысалы, ғалым М.Р.Желтухина
бұқаралық ақпарат құралдар тілінің қызметтер ажыратылымын әсер ету жүйесі бойынша
жіктейді:
1)

«адресант - адресат» жүйесінде – танымдық, мәдени, креативтік қызметтер орын

алады;
2)
«адресант» жүйесінде – репрезентативтік, экспрессивтік, регулятивтік қызметтер
жүзеге асады;
3)
«адресат» жүйесінде – гедонистік, үйлестірушілік, біріктірушілік, инспиративтік
қызметтер көрініс береді» (Zheltuhina, 2003: 197-206).

Медиадискурс адресатының ерекшелігі, оның прагматикалық жағдаятқа тікелей қатыстылығы,
ал ол, өз кезегінде сөйлеу актісіне деген әсерді талап етеді. Өйткені, дискурс медиакеңістігіндегі
адресант интенциялары адресатпен нақ өзінікі ретінде қабылданады. Хабарлама
коммуникативтік-ақпараттық арналар арқылы жөнелтушімен әлеуметтің нақты бағытталған
бөлігіне ғана жіберіліп, бұқаралық санаға да, сонымен қатар әрбір жеке тұлға санасына да әсерін
тигізеді. Бұқаралық ақпарат құралдары ақпаратты беріп қана қоймай, сонымен бірге қоршаған
орта, ақиқат болмыс оқиғаларын саналы түрде іріктеп, електен өткізіп, субъективтік тұрғыда
интерпретациялайды және сол арқылы жеке тұлға санасына ықпал етіп, қоғамдық пікір
қалыптастырады.
Осының нәтижесінде бұқаралық ақпарат құралдарында құрылымдық және стилистикалық
өзгерістер орын алады да, олар қазіргі қоғамдағы жаңа әлеуметтік-философиялық ұғымдарды
айқындау мүмкіндігіне ие болады. Бұл үздіксіз үдерістің (бір үзіндісінің) соңы қазіргі ғылымда
тілді зерттеудің жаңа үрдістерінің, әдіс-тәсілдерінің пайда болуына алып келеді. Өйткені, кең
мағынасында медиакеңістік дегеніміз – медиадискурс орын алатын орта. Ал, медиадискурс
түрлері қолданылатын коммуникативтік-ақпараттық арналар арқылы ажыратылып, түрлі тілдік
құралдар мен стратегиялар көмегімен жүзеге асырылады. Көптеген ғылыми әдебиеттерге шолу
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жасау нәтижесінде, өз алдына, медиадискурстың түрлері медиакеңістіктің жанрлықжұмсалымдық ерекшеліктерімен тікелей байланысты екенін байқадық:
Біз медиадискурстың төмендегідей түрлерін ажыратып көрсетеміз:
1) коммуникативтік қызметтері бойынша:
- публицистикалық дискурс;
- жарнамалық дискурс;
- PR-дискурс;
2) жүзеге асыру арналары бойынша:
- теледискурс;
- радиодискурс;
- компьютерлік дискурс.

Жоғарыда аталған медиадискурс түрлері коммуникативтік әсер етудің ерекше, өзгеше арналары
болуды меңзейді. Олардың қатарына медиакеңістіктегі түрлі-түрлі аудиовизуалды арналар
жатқызалады. Мысалы, теледискурсқа коммуникацияның аудиовизуалды түрі тән келетін болса,
радиодискурсқа тек аудио арна сәйкес болады, компьютерлік дискурсқа – аудиовизуалды екені
белгілі. Алайда, олардың барлығы да құрылымдық, стилистикалық, композициялық-сөйлеу
ерекшеліктерге ие болып, сол бір кезең, заман талабына сәйкес жалпы әлеуметтік-сөйлеу
мәнмәтінінің құрылымдық формалары болып саналады.
Біздің зерттеуімізге, нақты қатысы бары – публицистикалық дискурс. Ол, негізінен қазіргі
уақытқа бағытталып, оқиғалардың бағалануын өткен немесе болашақ кезең тұрғысынан жүзеге
асырылады. Тілдесімге қатысушылар бір-бірінен тек географиялық тұрғыдан ғана емес, сондайақ тарихи-уақыттық кеңістікпен де сипатталатын алшақтықта болуы мүмкін. Ал, енді аталған
дискурстың жанрлық түрлеріне келер болсақ, онда оларды төмендегідей жіктеп көрсетуге
болады:
ақпараттық жанрлар (хроникалық жазба, мақала, ақпараттық жазба, есеп,
репортаж, ақпараттық интервью т.б.);
аналитикалық жанрлар (аналитикалық мақала, рецензия, комментарий, шолу,
корреспонденция т.б.);
сатиралық жанрлар (фельетон, памфлет, сатиралық реплика т.б.);
көркем-публицистикалық жанрлар (очерк, эссе, суреттеме т.б.).
Жарнамалық дискурс жіктелімін мынадай өлшемшарттар бойынша жүргізуге болады:
жарнама);

белгілі бір нысан бойынша (тауар, фирма, қызмет т.б. жарнамасы);
қолдану, пайдалану саласы бойынша (коммерциялық, әлеуметтік, саяси

реципиент бойынша (жаппай тұтынушыларға немесе шектеулі мамандарға
арналып бағытталған);
ақпарат иелері бойынша (телевизиялық, баспасөз жарнамасы, ғаламтор-жарнама,
сыртқы жарнама т.б.);
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әсер ету тәсілі бойынша (бейнелі, ассоциативті, заттық, эмоционалды,
рационалды т.б.);
-

тілдік берілу амалы бойынша (тура, тікелей, астарлы, «жұмсақ», «қатаң» т.б.).

Дегенмен, қандай болғанда да, аталған жарнамалық дискурстың әрқайсысының өзіндік
ерекшеліктері бар, бірақ жарнамалық мәтінді жүзеге асырудың негізгі шарттары барлық
жағдайда бірдей болып келеді: ақпараттық негізгі қасиеттеріне байланысты қысқалық,
шынайылық, үдемелілік, айқындылық т.б.
Ал, PR-дискурсқа қатысты мәтіндердің жанрлық жіктелімі бұл феноменнің ажыратушы
белгілерінің эксплициттілік дәрежесіне байланысты болады. Негізінен, PR-мәтіндердің бүкіл
корпусын базистік мәтіндер деп атайды, өйткені олар аталған феноменнің барлық қасиеттерін
айқындайды. Алайда, PR-коммуникация кеңістігінде PR-мәтіндерге тән келетін ажыратушы
белгілерді толық айқындай бермейтін бірқатар мәтіндерді аңғаруға болады. Оларды ғылыми
әдебиеттерде «аралас» деп атау дәстүрі қалыптасқан. Өз алдына, базистік мәтіндер
біріншілік/екіншілік белгісі бойынша екі топқа жіктеледі: PR-коммуникациясында біріншілік
түрдегі мәтіндер болады. Олар PR-дың технологиялық немесе базистік субъектілерінің нәтижесі
және осы біріншілік мәтіндер негізінде жасалып, өңделіп қоғамға БАҚ арқылы таратылғандар
болады. Сондықтан да, базистіктерге, әдетте пресс-релиз, шақыру, бэкграундер, дерек-парақ т.б.
жатқызылады.
Мысалы: «Биыл Сара Алпысқызы Назарбаеваның тікелей бастамасымен құрылған «Бөбек»
қайырымдылық қорына 20 жыл толып отыр. Осыған орай, республикамыздың барлық
аймағында мерекелік іс-шаралар өтуде. «Бөбек» Ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және
сауықтыру орталығының Адамның үйлесімді дамуы институты Сара Алпысқызының арнайы
грант иегерлерімен «Достар шеңбері» атты кездесу өткізеді. Естеріңізге сала кетсек, бұл білім
гранттары жетім, қамтамасыз етілмеген көпбалалы отбасынан шыққан, асыраушысынан
айырылған, ата-анасының бірінің қамқорында қалған балаларға әлеуметтік көмек көрсету
мақсатында тағайындалған болатын. Кездесу мақсаты – «Бөбек» қорының 20 жылдық
мерейтойын атап өту және Сара Алпысқызының арнайы грант иегерлерінің Жоғарғы оқу
орындарында білім алу үдерісінің алғашқы қорытындыларын шығару (барлығы 72 адам).
Кездесу Адамның үйлесімді дамуы институты ұжымы құрастырған оқулықтар, әдістемелік
көмекші құралдар, республикалық журналдар қойылған көрмеде ашылмақ. Атап өту керек,
Адамның үйлесімді дамуы институты «Өзін-өзі тану» пәні бойынша тікелей руханиадамгершілік идеясын жүзеге асырып отырған орын. Кездесу барысында Жоғары оқу
орындарының студенттері, Адамның үйлесімді дамуы институты қызметкерлері сөз сөйлейді.
Грант иелерінің бүгінгі студенттік өмірі жайлы фоторепортаждар көрсетіліп, оларға
сыйлықтар табыс етіледі. Ал оқу-әдістемелік кешендерінің авторлары мастер-кластар
көрсететін болады. Өтетін орны: Алматы қаласы, Дарын-1 ы/а., №47 үй, «Бөбек» Ұлттық
ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы. Уақыты: 27 наурыз, 2012 жыл,
сағат 10.00-де» (https://massaget.kz/blogs/1288/). Ал, аралас мәтіндер мұндай нақты қасиеттерді
айқындай бермейді, мысалы: слоган (саяси коммуникация субъектісі қызметінің негізгі идеясын
айқындайтын қысқаша мәтін), резюме (жеке тұлғаның өмірбаяны), пресс-ревью (PR
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субъектісінің қызметіне бағытталған бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары негізінде
дайындалған екіншілік мәтіндер) т.б.
Телевизиялық дискурс жанрлары келесі түрлерге бөлінеді: ақпараттық бағдарламалар:
(«Жаңалықтар» т.б.), ток-шоулар («Әйел бақыты» т.б.), сауықтыру шоулары («Екі жұлдыз» т.б.),
авторлық бағдарламалар («Дара жол» т.б.), музыкалық бағдарламалар («Сәлем Қазақстан»),
реалити-шоу («Қалаулым»), интервью және т.б. Радиодискурстың жанрлық түрлері айтылым
жасалымының ерекшеліктерімен, бұл айтылымдардың жеке тұлғамен қалайша
қабылданатынымен айқындалады. Басқаша айтқанда, жанрлық жіктелім коммуникация
арнасымен байланысты, өйткені мәтін аудионы қабылдау арқылы ғана жүзеге асады. Сондықтан
радиодискурс жанрларына ақпараттық бағдарламалар (жаңалықтар), радиотеатр, авторлық
бағдарламалар, музыкалық бағдарламалар, викториналар, интервью жатқызылады.
Компьтерлік дискурстың басты ерекшелігі – сөйлеу субъектісінің көптігі, сонымен бірге бұл
салада қолданылатын тілдік құралдар ауқымды вариативтілікпен сипатталады. Қазіргі таңда
жеке тұлғаның коммуникативтік мүмкіндіктері техникалық амал-тәсілдер мен жаһандық
компьютерлік ғаламтор арқасында әлде қайда кеңейді. Бүгінгі таңда компьютерлік дискурс
жанрларына электронды поштаны, синхронды/бейсинхронды чаттарды, виртуалды ғаламдарды,
веб-мәтіндерді т.б. жатқызуға болады.
Сонымен, қорыта келгенде, коммуникация теориясы негізінде жүргізілген медиакеңістіктің
жанрлық жіктелімі бұқаралық ақпарат құралдарының өзгешілігін жаңаша қырынан қарастыруға
мүмкіндік береді. Себебі ақпарат жеке индивидке маңызды әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан да
қоғамда, социумда орын алатын кез келген үдерістер, мейлі жағымды, позитив немесе жағымсыз,
негатив болсын, сайып келгенде сол қоғамның, социумның мәдениетін, оның ішінде сөйлеу
мәдениетін де қалыптастыратын бірден-бір маңызды тетік болып саналады.
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Kategorik Düşünme Tuzağı veya Anlamanın
Esnekliği: Hume ve Leibniz Örneği

Categorical Thinking Trap or Flexibility of Understanding: Hume and Leibniz Case
Emin ÇELEBİ1

Öz
Varlık sahasında olduğu gibi, düşünce sahasında da diyalektiğe tâbi bir süreçten söz edilebilir. Kimi
zaman sistematik bir karşıtlık içerisinde konumlandırılan düşünceler, gerçekte önemli ölçüde
birbirine benzer hatta neredeyse özdeş olmalarına karşın yorumlayan öznenin değerlendirme tarz ve
niyeti ile birlikte yazarın niyet ve amacına göre de karşıt bir noktaya evrilebilmektedir. Böyle bir
karşıtlık durumu, bize göre bu bildirinin başlığında ifade ettiğimiz kategorik bir tuzak veya
anlamanın esnekliği ile ilişkilidir. Bu bildiride bu bağlam içerisinde ele alacağımız iki düşünür
Alman filozof G.W. Leibniz’dir ve İskoçyalı filozof David Hume’dur. Hume, İngiliz ampirizminin
önemli bir temsilcisi iken Leibniz Alman rasyonalizminin önde gelen düşünürlerindendir. Felsefi
metodoloji ve dolayısıyla vardıkları nokta bakımından birbirine karşıt olarak konumlandırılan bu iki
düşünürün akıl yürütme biçimleri ve argümanları incelendiğinde gerçekte benzer veya aynı
noktalardan hareket ettikleri ancak nihai olarak karşıt kutuplarda yer aldıkları görülür. İşaret etmek
gerekir ki önce yaşaması itibarıyla Leibniz’in Hume’u etkilemesi ihtimali tabii ki vardır ancak esas
olan, Hume’un bu etkilenime rağmen nasıl olup da karşıt bir pozisyona yerleştiğidir. Burada karşıt
olarak
konumlanan
veya
konumlandırılan
düşünceler/akımlar
gerçekte
öznenin
niyetine/amacına/hedefine göre şekillenmektedir. Üzerinde durulması gereken veyahut kritik olan
hususlar, şu sorularla tavzih edilmelidir: Aynı argümantasyondan hareket edildiğinde bir meseleye
ilişkin yargılar, çıkarımlar/sonuçlar nasıl değişebilir? Öznenin salt niyetinin olguyu değiştirebilme
kapasitesi ve gücü nedir? Bu çalışmada söz konusu tavzih edici sorular bağlamında Leibniz ve
Hume’un yargı ve vargıları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Leibniz, Hume, Anlam, Amaç, Yazarın Niyeti.
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Abstract
It can be claimed that there is a process subject to dialectics in the field of thought, as in the whole
sphere of existence. Thoughts, which are sometimes positioned in a systematic opposition, can
evolve into an opposite point according to the intention and purpose of the author, together with the
interpretation style and intention of the agent interpreter, although they are substantially similar or
even almost identical in reality. Such a situation of contradiction, in our opinion, is related to a
categorical trap or flexibility of understanding that we have expressed in the title of this paper.The
two thinkers we will consider in this context in this paper are the German philosopher G.W. Leibniz
and Scottish philosopher David Hume. While Hume was an important representative of British
empiricism, Leibniz was one of the leading thinkers of German rationalism. When the ways of
reasoning and arguments of these two thinkers, who are positioned opposite each other in terms of
philosophical methodology and hence the point they have reached, are examined. It is seen that they
actually move from similar or the same points, but they are ultimately located at opposite poles. It
should be pointed out that there is of course the possibility that Leibniz influenced Hume as he lived
first, but the main problem is how Hume took an opposite position despite this influence. At this
point, the thoughts that are opposed or positioned are actually shaped according to the intention /
purpose / target of the subject. Matters that need to be addressed, or critical points should be
addressed with the following questions: How can judgments, inferences / conclusions on an issue
change when moving from the same argumentation? What is the capacity and power of the authors's
pure intention to change the phenomenon? This study will try to evaluate the judgments and
conclusions of Leibniz and Hume in the context of these revealing questions.
Keywords: Leibniz, Hume, Meaning, Purpose, Author's Intention.

I. GİRİŞ
“Tasnif etme” edimi zihnin doğası gereğidir. Çünkü zihin anlamak ister. Anlamak ise açık kılınmayı
gerekli kılar. Tasnif etme işlemi, karmaşıklıktan kurtarma ve bir tür ayıklama olduğundan aynı zamanda
bir açık kılma işlemidir de. Bir soyutlama işlemi olan tasnif etme, konuşabilmenin de koşulunu temin
eder. Tekillerin bir kavramın altına sokulma imkânı olmasaydı konuşma imkânı da önemli ölçüde
ortadan kalkardı. Çünkü konuşma, açık kılmanın bir aracı olarak sınıflandırmaya (soyutlamaya) dayanır.
Dolayısıyla tasnif etme, anlama ve konuşma birbirini ile sıkı bir ilişki içerisindedirler. Tasnif etme, açık
kılma olmakla birlikte açıklığın bir ileri derecesi olarak nitelediğimiz seçikliği vermez hatta seçikliği
perdeleyebilir. Çünkü seçiklik tekillere dayanır ve tekilin idesi seçikliğin yegâne kaynağıdır. Ortak
özellikler tefrik edilerek yapılan soyutlama mükemmel de olamaz çünkü mükemmel bir kavram, bütün
unsurlarıyla altına giren tekilliklerin bütün niteliklerini ihtiva etmelidir. Hâlbuki bu imkânsızdır. O halde
kesinlikten bahsedebilmek için şeylerin ortak özellikleri dışında kalan nitelikleri de dikkate almak
gerekir veya şeylerin ortak özellikleri dışındaki niteliklerinin ihtiva edilmediğinin farkında olarak,
paradoksal görünse de, ihtiyatlı bir doğruluktan veya kesinlikten bahsetmeyi gerekli kılar. Bu gerçeklik,
bir perspektife dönüştürüldüğünde herhangi bir meselede yapılacak değerlendirme ve dolayısıyla da
hakikate yönelen tasavvur, daha sahih bir temele yaslanmış olacaktır.
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Bu bildiride üzerinde duracağımız felsefe tarihinin iki önemli düşünürü olan G. W. Leibniz ve D. Hume,
arz ettiğimiz perspektif doğrultusunda her hangi bir problemi ele almamızın daha doğru olacağını
kantılar mahiyette örnekler teşkil etmektedirler. Birincisi rasyonalist, ikincisi ampirist olan filozofların,
normal koşullarda epistemolojik dayanakları bakımından karşıt kutuplarda yer alması gerekir. Nitekim
rasyonalizm ve ampirizm, akıl ve deneyi epistemolojinin zeminine koymaları bakımından birbirine
karşıt iki paradigmayı temsil ederler. Fakat aşağıda göreceğimiz üzere ampirizmi nihai noktasına taşıyan
Hume, akıl yürütmelerinde ve kullandığı terminolojide Leibniz ile önemli ölçüde benzerlik hatta kimi
yerde aynılık arz etmektedir. Bu noktada Hume’un Leibniz’den esinlendiği ve kimi görüşlerini
kopyaladığı düşünülebilir, bu gerçekte böyle de olmuş olabilir, fakat bizim burada tartışmaya konu
edeceğimiz mesele, yapılan kategorik ayrıştırmaların, özele doğru inildiğinde mutlak bir karşıtlık
içermediğini saptayarak gerçekte her iki düşünürün kalkış noktalarının önemli ölçüde aynı zemine
yaslanmasına rağmen yazarın niyet ve amacının ne denli belirleyici olduğunu ve buna bağlı olarak da
anlamanın ne kadar esnek olduğunu saptamaktır. Şimdi iki düşünürün düşüncelerinin inşa ederken
dayandıkları kabul ve yargılardan bir kaçına göz atalım.

II. Hume Leibniz’e Karşı(t) Mı?
Hume ve Leibniz’in epistemolojilerini inşa ederken aynı konu ile ilgili söylediklerini bir araya getirerek
saptamalarda bulunmaya çalışacağız. Bu çerçevede dağınık bir biçimde aynı bağlama ait olan sözler
tarafımızdan bir araya getirilerek bütüncül bir bakışın oluşması sağlanmaya çalışılacaktır. Leibniz, daha
erken dönemde yaşadığı için ondan başlamak daha uygun olacaktır.
İki türlü hakikat vardır: Akıl (reasoning) hakikatleri ve olgu hakikatleri. Akıl hakikatleri zorunludur
ve karşıtları mümkün değildir. Olgu hakikatleri ise olumsaldır ve karşıtları mümkündür. Bir hakikat
zorunlu olduğu zaman, ilk ide ve hakikate varıncaya kadar basit ide ve hakikatlere çözündürülebilir
ve böylece onun nedeni bulunabilir. Nitekim matematikçiler spekülatif teoremleri ve pratik
kurallarını, aksiyomlar ve postulalara kadar inerek çözümlemişlerdir. Netice itibarıyla, hiçbir tanımı
verilemeyen basit ideler vardır. Aynı şekilde ilk prensipler olan aksiyom ve postulalar da vardır ki
bunlar ispatlanamaz ve ispata da gereksinimleri yoktur. Bunlar karşıtları açık çelişki içeren özdeş
ifadelerdir. Tabiat, hayvanlara özenli davranarak, birçok hava dalgasını veya ışını birleştirmelerine
imkân veren organlar sağlamak suretiyle, hayvanlara üstün algılar vermiştir. Böylece hayvanların
bu organları daha etkin kılmaları mümkün olmaktadır. (Bu şu şekilde gerçekleşir) Bellek ruhlara
akla (reason) bir tür ardışıklık verir ancak bu akla benzese (yahut onu taklit etse de) ondan ayrı bir
şeydir. Çünkü şunu müşahede etmekteyiz ki hayvanlar daha önce şiddetli bir biçimde algıladıkları
bir şeye benzer başka bir algıya sahip oldukları zaman, belleklerinin temsilleri vasıtasıyla önceki
algıları ile kombine edilmiş şeyi beklerler ve daha önceki duygularına benzer duygulara sahip
olurlar. Örneğin köpeklere bir değnek gösterildiği zaman, bunun neden olduğu acıyı hatırlayarak
havlarlar ve kaçarlar. Onları etkileyen ve harekete geçiren zihinsel imgenin kuvveti, önceki algıların
çokluğundan yahut büyüklüğünden gelir. Çünkü çoğu zaman güçlü bir izlenim, aniden uzunca
teşekkül etmiş bir alışkanlık gibi veya sıkça tekrarlanan sıradan algılar kadar etki üretir. Algılarının
peş peşe gelmesi ancak bellek prensibine bağlı olduğundan, insanlar hayvanlar gibi davranırlar. Bu
itibarla metotları teorisiz salt pratik olan deneyci hekimlere benzerler. Gerçekte biz edimlerimizin
dörtte üçünde deneye dayanırız. Örneğin yarın güneşin doğacağına ilişkin beklentimiz deneyseldir.
Çünkü şimdiye kadar hep böyle olmuştur. (Leibniz, 1997: 2-10)
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Şimdi de Hume’un görüşlerine bakalım.
İnsan akıl ve kavrayışının üzerinde çalıştığı veya araştırmalarımızı gerektiren bütün konular, doğası
gereği iki türe ayrılırlar: İde Bağlantıları (Relations of Ideas) ile Olguya ait Şeyler (Matters of Fact).
İde bağıntılarına geometri, cebir ve aritmetiğin önermeleri, seziş veya kanıtlama yoluyla muhakkak
olan bütün durumlar girer. Örneğin “Hipotenüsün karesi öteki iki kenar karelerinin toplamına
eşittir” önermesi geometrik öğeler arasındaki bağlantıyı belli eder. Örneğin “Üç kere beş otuzun
yarısıdır” önermesi de bu sayılar arasında bir bağlantı ifade eder. Bu çeşitten önermeler, düşüncenin
sadece işleyişiyle ve kâinat içinde var olabileni hesaba katmaksızın keşfedilebilir. Olguya ait şeyler;
aynı türden kesinlik temin etmezler; şöyle ki, bunların gerçekliği bizim için ne kadar apaçık olursa
olsun, bu apaçıklık birincisiyle aynı tabiatta değildir. Bu olguya ait şeyin zıddı mademki çelişmeyi
içeremez ve mademki zihin tarafından realiteye mümkün olduğu kadar uygunmuş gibi aynı kolaylık
ve aynı seçiklikle kavranıyor, olumsal olmaktan geri kalmaz. 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 kimse, bir objenin görünüşünden hemen
ötekinin var olduğunu çıkarsar. Bununla beraber, bütün bu deneyimden objenin birinin ötekini
meydana getirmesini gerektiren gizli kuvvet üzerinde herhangi bir fikir veya bilgi edinmiş
bulunmaz, fazla olarak, bu çıkarsamada bulunmaya sevk edilmiş olması da, herhangi bir akıl
yürütme sayesinde değildir. Bu kimse, kendisini bu neticeyi çıkarmayı kararlaştırmış hisseder ve
bundan böyle, anlığının bu işlemde hiçbir payı olmadığına kanaat getirmiş olsa bile, aynı düşünce
akışını takip etmeye devam eder. Kendisini böyle bir neticeye varmaya götüren başka bir prensip
daha vardır. Bu prensip, âdet veya alışkanlıktır (custom or habit). Zira herhangi bir özel fiil veya
işlemin tekrarlanmasının herhangi bir akıl yürütme süreci dolayısıyla harekete getirilmeksizin, aynı
fiil ve işleri yeniden yapmak eğilimini meydana getirdiğini nerede görürsek görelim, biz daima, bu
eğilimin alışkanlık neticesi olduğunu söyleriz. Ancak bu kelimeyi kullanmakla, böyle bir eğilimin
en son nedenini ortaya koymuş olmak iddiasında değiliz. Hiçbir gerçeklik hayvanların da insanlar
gibi düşünce ve akıl ile donatılı olduklarından daha açık de değildir. Bu durumda uslamlamalar
öylesine açıktır ki hiçbir zaman en aptal ve en bilgisiz olanların gözünden kaçamaz ( Hume, 1997:
179; 1986: 35 vd; 1999: 108).
Yukarıdaki iki metni peş peşe okuyan bir kimse, muhtemelen bu iki metni farklı cümle ve cümle
sıralaması ile kurgulanmış aynı metinler olduğunu ileri sürebilir. Görüldüğü üzere her iki filozof da
matematiksel ve deneysel olguları akıl yürütmelerinizin objesi olarak kabul etmekte ve deneyimin
bilgilerimizin esasını teşkil ettiğini ifade etmektedirler.
Peki nerede ayrışıyorlar?
Leibniz’in akıl yürütme ilkeleri ile akıl yürütme kaynaklarını birbirinden ayırdığını söyleyebiliriz. Ona
göre akıl yürütmelerimiz, iki temel ilkeye dayanır. Birincisi çelişme ilkesi, diğeri yeter neden ilkesidir.
Çelişme ilkesi sayesinde Leibniz’e göre doğru ile yanlışı, yeter neden ilkesi ile de bir olgunun var veya
gerçek olup olmadığını bilebiliriz. Çelişme ilkesinin kabulünde iki filozof arasında herhangi bir sorun
gözükmemektedir ancak yeter neden ilkesi, Leibniz’i Hume’dan keskin bir biçimde ayırır. Leibniz’e
göre yeter neden olmadıkça bir olgu veya yargının niçin böyle değil öyle olduğunu anlayamayız. Başka
bir deyişle yeter neden varlığın niçin öyle değil de böyle olduğunu tercih eden nedendir. Olguların
ontolojik nedeni olarak yeter neden ilkesinin olması gerekliliği, Leibniz tarafından mantıksal bir
zorunluluk olarak kabul edilir. Öte yandan yeter nedenin var olması, tercihinin niçin öyle değil de böyle
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olduğunu bilmemizi gerekli kılmaz ve bu nedenler genellikle tarafımızdan bilinemezler. (Leibniz,
Monadoloji: 31-32md.)
Leibniz’in yeter nedeni ile ilgili olarak en kritik nokta ise olumsallık veyahut olgu gerçeklerinde, başka
bir deyişle yaratılmış varlıklar evreninde yayılmış bulunan şeylerin bağlantısında veyahut ardışıklığında
bu ilkenin bulunması gerektiği varsayımıdır. Yani olgular evrenindeki neden ile etki arasındaki
bağlantıyı da kuran bir neden olmalıdır. Aksi taktirde o nedenin niçin öyle değil de böyle sonuç verdiği
izah edilemez. Bu durumda yeter neden ilkesinin olması mantıksal bir zorunluluk olmaktadır.
Yeter neden ilkesinin bu kabulü, insanı, yukarıda görüldüğü üzere belli bir epistemolojik süreçte insanı
aynı yasalara tabi olan hayvanlardan da ayırmaktadır. Çünkü bu ilke Leibniz’e göre aynı zamanda
zorunlu ve ezeli hakikatlerin bilgisini vermekte ve bu bilgi hiçbir biçimde hayvanlarda
bulunmamaktadır. Bu da bize Tanrı ve kendimize ilişkin bilgileri verir. Bu zorunlu hakikat bilgisi ve
onların soyutlamaları aracılığıyla "Ben" dediğimiz şeyi düşünmemizi ve bu veya şu şeyin bizde
olduğunu gösteren refleksiyon edimine yükseliriz. Böylece kendimizi düşünmek suretiyle biz varlık,
töz, basit, bileşik, maddi olmayan ve bizatihi Tanrı hakkında düşünürüz. Bizde sınırlı olanın Tanrı'da
sınırsız olduğunu kavrarız. Bu refleksiyon edimleri akıl yürütmelerimizin başlıca objelerini besler.
Kısacası yeter neden ilkesi, gerçekte Leibniz’i rasyonalist yapan bütün muhtevayı temin etmektedir.
Hume’un öğretisinde de nedensellik, belirleyici kavramdır. Ne var ki Hume meseleye bambaşka bir
perspektiften bakar. Olguya ait bir şeyle ilgili bütün akıl yürütmeleri neden ile sonuç bağlantısı üzerine
kuran Hume, bütün dikkatini neden ile sonuç arasındaki bağlantıya teksif eder. İnsan, “nedensellik
bağlantısı sayesinde duyularımızın şahitlik ve apaçıklığını aşabilir.” saptamasında bulunan Hume,
bilgimizin genişlemesinde ve tümevarımsal yargılarda bulunmamızda bu ilkenin rolünü yadsımaz.
Fakat ona göre bu bağlantının mahiyeti olgusal zeminde bilinemez ve neden ile etki arasındaki bağın
varlığı tanıtlanamaz. Bu durumda bağlantının mahiyeti deneysel olarak saptanamadığına göre acaba bu
bağ, a priori olarak bilinebilir mi?
Hume’a göre bu bağlantı, hiçbir biçimde a priori bazı akıl yürütme ve çıkarsamalarla da bilinemez:
“Adem, başlangıçta zihninin yetilerinin tam yetkiliğini kabul etmiş olsaydı bile, suyun akıcılık ve
şeffaflığına bakmakla, bu öğenin kendisini boğabileceği, ateşin de aydınlık ve sıcaklığına bakarak, bu
ikinci öğenin de, kendisini yakıp kül edebileceği sonucunu çıkaramazdı.” O halde bunun kaynağında
deneyim olmalıdır. Tanıdığımız objeler üzerinde düşünüldüğünde Hume’a göre bu durum
kendiliğinden anlaşılır. Örneğin ateş ile yanma arasındaki ilişkiyi varsaymamızın nedeni, ateşin her
daim yanma olayı ile birlikte var olmasıdır. Bu sürekli bitişiklik ve ardışıklık insanda bir alışkanlığa
dönüşür. Bu alışkanlık dolayısıyla neden ile etki arasında bir bağlantı varsayarız. Hatta öyle bir
alışkanlık peyda olmuştur ki bu alışkanlıktan ötürü biz, bu etkileri, aklımızın salt bir işleviyle ve deneye
başvurmaksızın keşfedebileceğimizi düşünmeye başlarız. Hâlbuki etkiyi nedenin içinde keşfetmek,
imkânsızdır. İlk defa bir etki ile karşılaştığımızda onda a priori olarak nedeni veya bir neden ile
karşılaştığımızda ondan hasıl olacak etkiyi a priori olarak bilebilme şansımız yoktur. Nedenin deneyim
sonucu öğrendiğimiz etkisinin dışında birçok ihtimal eş değer bir biçimde zihnimiz tarafından tasavvur
edilebilir. Dolayısıyla neden ile etki arasındaki bağın zorunlu oluşunu saptama imkânına sahip değiliz
(Leibniz, Monadoloji: 43md).
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Burada Hume ile Leibniz arasında çok temel bir yaklaşım farklılığından söz edebiliriz. Yukarıda işaret
edildiği üzere Leibniz de olgular evreninde neden ile sonuç arasındaki bağın bilinemezliğini kabul
etmektedir ancak her halükarda niçin öyle değil de böyle olduğunu belirleyen bir nedenin olması
gerektiğini mantıksal bir çıkarım olarak zorunlu görmektedir. Daha somut bir biçimde ifade edecek
olursak Leibniz, niçin ateş ile yanmanın her daim bir arada olduğunu veya ateşin niçin her daim yanma
ile sonuç veren bir etkisinin olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bunun her daim böyle olması bir yeter
nedeni kabule götürmeye zorlamaktadır. Hume ise neden ile sonuç arasındaki bağın mahiyetinin hem
deneysel olarak hem de a priori olarak da bilinemeyeceğini söylemektedir ve bütün dikkatini bu
epistemolojik zemine teksif etmektedir. Hume’un deneysel olarak yaptığımız çıkarsamanın alışkanlık
eseri olduğunu söylemesi, bu bağın epistemolojik kaynağının bilinebildiği anlamına gelmemektedir.
Burada filozof, nedensellik bağının, alışkanlık eseri varsayılmış olduğunu dile getirmektedir. Fakat
“Alışkanlığın kaynağında ne var veya alışkanlık niçin peyda oluyor?” diye sorduğumuzda ise neden ile
sonuç arasındaki sürekli birlikteliği buna neden olarak göstermektedir. Peki niçin bu bağ süreklidir ve
ardışıktır? Epistemolojik zeminin dışına çıkmayan Hume’a göre bu, bilinemez. Leibniz ise bu nedenin
bilinebilmesi ile ilgilenmemektedir. Ona göre bunun böyle olması, bizi bir yeter nedenin varlığına
mantıksal olarak götürmektedir ve böylece Leibniz mantıksal bir zeminden ontolojik bir alana sıçrama
yapmaktadır. Meselenin bu boyutu ile de Hume ilgilenmemektedir. Görünenden görünmeyene gidiş
olarak sıçrama yaptığımız bu alanının bilinebilirliği, Hume tarafından yadsınır ancak yukarıda da
geçtiği üzere yargılarımızı genişletme imkânı veren ve de bilgi ve bilimi geliştiren de söz konusu
nedensel ilişkinin varlığıdır. Burada önemli gördüğümüz bir ayrıntıya işaret etmek gerekir. Hume’un
bilmekten kastettiği bizatihi müşahede etmektir. Yukarıda arz ettiğimiz neden ile sonuç arasındaki bağın
zorunlu oluşunun bilinebilirliği ile ilgili olarak nedene veya etkiye bakarak Adem’in a priori olarak
çıkarsama yapamaması ve verdiği diğer örnekler bunu göstermektedir. Leibniz ise neden ile etki
arasındaki bağın bilinebildiğini söylememektedir ancak bu birlikteliğin diğer olasılıkları dışlayan bir
biçimde sürekli özdeş bir biçimde gerçekleşmesinin bir nedeni olması gerektiğini mantıksal olarak
zorunlu görmektedir.
Olgular evreninde bu gelişmeye imkân tanıyan Hume’un yeter bir nedene gitmemesi ve böyle bir
tartışmayı yapmaması, bize göre doğrudan yazarın niyeti ile ilgilidir. Şöyle ki meseleyi salt
epistemolojik bir saptamaya hasrederek Hume, kuşkucu ve agnostik tavrını muayyen bir metodoloji ile
ispatlamaya çalışıyor gibidir. “Göz önünde olan bir neden-etki ilişkisindeki bağ gözlemlenemiyor ve de
bilinemiyorsa nasıl olur da bütün kozmozun nedenine gidilebilir veya onun neden olduğu bilinebilir.”
biçiminde özetleyebileceğimiz bir neticeye varmak için bütün bu çözümlemeleri yapmış izlenimi
vermektedir. Hâlbuki Leibniz de bilinemediğini söylemektedir ancak bunu böyle tayin eden bir nedenin
olması gerektiğini ontolojik bir zorunluluk olarak kabul etmekte ve meseleyi epistemolojik düzlemden
ontolojik düzleme taşımaktadır. Yani bir şeyin ne olduğunu bilmek ile bir şeyin var olmamasının
düşünülemez olduğunu söylemek farklı şeylerdir. Burada ifade edilen, yeter nedenin nasıl olduğunun
bilinip bilinmemesi meselesi olmayıp, olmasının zorunluluğudur. Örneğin “hiçten hiç çıkar” önermesi
ontolojik bir varsayımı dile getiren bir önermedir. Humecu bir perspektiften “hiçte hiçin çıkıp
çıkmayacağı bilinemez” biçiminde bir yanıt verilmesi saçma olur. Bunun böyle olduğunun deneysel
ispatına gerek yoktur ve mantıksal olarak bunun böyle olduğu açık bir biçimde kavranabilir. Bu
minvalde şu soru doğal olarak sorulabilir: Nedensellikler dünyasında bir yeter-nedenin olması gerektiği,
mantıksal bir ilke olarak kabul edilebilir mi? Bu, tartışmaya açıktır. Uzamın içindekilerini
düşündüğümüzde belki mantıksal bir ilke olarak görmeyebiliriz ancak uzamın da bir varlık olarak
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düşünülmesi durumunda Spinoza (2019: 31)’nın tanımladığı yolla nedensiz bir ilk nedenin olması
gerekliliğinin bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz.
Burada apriori olarak bilebilme meselesine de değinmek gerekir. Hume, neden ile etki çerçevesindeki
kullanımında a priori ile tikel bir nedenin tikel bir sonuca etkisinin deneyimsiz bilinebilmesini
kastetmektedir. Hâlbuki a priorilik sadece bu anlamda şekilde değerlendirilemez. Yukarıda kendisinin
de değindiği gibi çelişmezlik ilkesi a priori bir ilkedir. Bu noktada şu kritik soru pekâlâ sorulabilir. Bir
şeyin nedensiz var olabileceği çelişkiye düşülmeksizin cevaplanabilir mi? İşte bu soruya vereceğimiz
yanıt, yeter nedenin apriori olup olmadığını bize bildirecektir. Yoksa tikel bir unsurun, örneğin ateşin
bizatihi kendisine bakıp onun bilgisinin bizde verili olmadığını söylemek, bir şeyin nedensiz
olabileceğini söylemek değildir ve Hume da bize göre bunu açık bir biçimde bilmekle birlikte bu
meseleye hiç girmiyor. İşte niyet, amaç ve perspektif farklılığından kastımız budur. Bütün bunlar
anlamın ve de anlamanın da ne denli esnek olabildiğini göstermektedir.

SONUÇ
Leibniz ve Hume, birincisi rasyonalist ikincisi ampirist olan ve farklı epistemolojik kategorilere mensup
iki düşünür olarak bilinir. Gerçekte böyledir de. Yukarıda da görüldüğü üzere Leibniz ve Hume
epistemolojik olarak önemli ölçüde aynı zemine yaslanmaktadırlar. Nitekim bilgilerimizin dörtte
üçünün deneysel olduğunu bizatihi Leibniz söylemektedir. Her iki düşünürün epistemolojik saptamaları
ve bu bağlamında verdikleri örnekler neredeyse birebir aynı olmasına rağmen bir meseledeki
yaklaşımlarının farklı oluşu, onları iki karşıt kutba yerleştirmektedir ancak bu karşıtlık bütünüyle
epistemolojilerinin kategorik karşıtlığından kaynaklanmamaktadır. Bunu böyle olmadığını yukarıda
gördük. İki düşünürün ayrışmalarına esas olan kavram neden kavramına yaklaşımlarıdır. Çünkü neden
kavramı, her iki düşünürün nihai olarak varmak istedikleri nokta için elverişli bir zemin sunmaktadır.
Leibniz ve Hume’un öğretilerini, sırasıyla “Her şeyin bir nedeni vardır.” ve “Neden ile etkisi arasındaki
bağ tanıtlanabilir.” önermelerinin açılımı olarak okuyabiliriz. Nihai kertede Leibniz’in mantıksal ve
ontolojik zemine bağlı kalması ile Hume’un deney zemininin dışına bir türlü çıkmak istememesi, bize
göre tikel bir meselenin nasıl farklı yorumlanabildiğini, yorumun da yazarın niyetine ne denli bağlı
olduğunu, yöntemin belirleyici olmasından ziyade ulaşılmak istenen hedefe uygun yöntemin nasıl icat
edilebildiğini ve netice olarak da anlamın ne kadar esnek olabildiğini göstermesi açısından çarpıcı bir
örnek teşkil etmektedir.
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Zihin-Beden
İlişkisinin
Ontolojik
Düzlemi Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on the Ontological Ground of the Mind-Body Relationship
Emin ÇELEBİ1

Öz
René Descartes’ın ruh ve bedenin iki ayrı töz olarak belirlemesi ile zihin-beden ilişkisine ilişkisinin
bir problematiğe dönüştüğü söylenebilir. O günden bu güne yapılagelen tartışmalar, günümüzde hala
güncelliğini korumaktadır. Modern psikolojinin yanı sıra yapay zekâ çalışmalarının ulaştığı seviye,
bu problemin gündemden düşmeyeceğini göstermektedir. Çünkü gerçekte bu problem doğrudan
insan ile ilgili bir tartışmayı tazammun etmektedir. Zira zihin-beden ilişkisi ile ilgili olarak
varacağımız sonuç, doğrudan insanın ne olduğunu da ortaya koymuş olacaktır. Mesele insan
olduğunda ise kuşkusuz konu, doğası gereği daha çetrefil hale gelmektedir. Değerler, tutkular,
duygular, bilişsel ve varoluşsal durumların hepsi bütünlüğüyle sadece insan ile ilgilidir ve de insanın
ilgi konusudur. Bu durumda zihin-beden ilişkisine dair belirleyeceğimiz her pozisyon, bizi diğer ilgi
alanlarını ve de ilgili alanları da tekrar düşünmeye ve değerlendirmeye sevk edecektir. Kuşkusuz
Descartes’tan itibaren birçok söz söylenmiştir ancak posthümanizm tartışmalarının yapıldığı
günümüzde bu problem, klasik dönemi aşan bir mahiyet kazanmıştır. Mesele salt teorik bir
entelektüel tartışma olmaktan çıkmış, bizatihi hayatın içinde etkilerini hissettiğimiz ve gelecekte de
insan türünün kaderini etkileyebilecek gelişmeleri barındıran bir mahiyet kazanmıştır. Bu bildiride
zihin/ruh ve beden/madde düalizmini savunan görüşlerin zihin-beden ilişkisini nasıl kurguladıkları
analiz edilip değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Zihin, Beden, Düalizm, Töz Düalizmi

Abstract
It can be said that the discussions on the mind-body relationship turned into a problematic with René
Descartes' determination of the soul and body as two separate substances. The debates that have
been made since that day are still up to date today. The level-situation reached by artificial
intelligence studies as well as modern psychology shows that this problem will not fall off the
agenda. Because, in reality, this problem necessitates a discussion directly related to man. Because
Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Malatya/Türkiye, E-mail:
emin.celebi@inonu.edu.tr
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the conclusion we will reach regarding the mind-body relationship will directly reveal what a human
is. When it comes to human beings, the issue undoubtedly becomes more complex due to its nature.
Values, affections and emotions, cognitive and existential states wholly relate to human beings and
are also a matter of human concern. In this case, every position we determine regarding the mindbody relationship will prompt us to reconsider and evaluate other areas of interest or related areas.
Undoubtedly, many words have been spoken since Descartes, but today, when posthumanism
discussions are made, this debate has gained a character beyond the classical period. The issue has
ceased to be a purely theoretical intellectual debate, but has acquired a nature that includes
developments that we feel the effects of it in life itself and that may affect the fate of the human
species in the future. In this paper, how the views advocating the mind/soul and body/matter dualism
construct the mind-body relationship will be analyzed and evaluated.
Keywords: Mind, Body, Dualism, Substance Dualism.

I. GİRİŞ
Benlik nedir? Kişi nedir? İnsan nedir? soruları salt bir biçimde sorulduğunda farklı yanıtlara imkân
vermekle birlikte insanın değişmeyen, sürekli ve ayırıcı vasfını öne çıkarmaları bakımından da kesişim
noktalarına sahiptirler. Bu bağlamda ilk sistematik sorgulamayı Sokrates’te görebiliriz. I. Alkibiades
diyaloğunda Sokrates, Delfi tapınağının girişindeki “Kendini bil” sözünün anlamını sorgulama
cihetinden evvela “kendi”nin ne olduğunu sorgular. Özetle kendi’nin kullanılan bir araç, gereç, madde
olamayacağını çeşitli akıl yürütmelerle tespit eder. Şayet kendi maddenin dışında bir varlık ise bu
durumda ruhun dışında bir seçene k bulunmamaktadır ve ruh kendisi ise başka bir deyişle benlik ise o
hâlde ruhun kendisini bilmesi nasıl mümkün olacaktır? Bu noktada yukarıdaki sözü, göze hitaben
“kendini gör” üzerinden mukayese yoluyla anlamaya çalışır. Bu durumda gözün yapacağı şey kendi
cinsinden bir varlığa yani göze bakmasıdır. Çünkü göz kendisini gözde görebilir. Buna göre ruh da
kendisiyle aynı cinsten olan varlığı bilmesi durumunda kendisini de bilmiş olacaktır. Bu varlık ise
Tanrı’dır. (Platon, I. Alkibiades, 128 e-133 c) .
Sokrates’in vardığı bu sonuç benliği, kişiyi ve de insanı da bir yönüyle tanımlamış olmaktadır. İnsanda
sabit, değişmeyen ve ayırıcı vasıf ruhtur ve insan, aslında ruhtan ibarettir. Bu görüş kuşkusuz sonraki
dönemlerde çok etkili olmuş, böylelikle kendini bilme imkânına sahip olması bakımından ruhun
tasfiyesi ve eğitimi gibi birçok konu felsefenin gündemine taşınmıştır. Sokrates’in öğrencisi ruh
düşüncesini daha sistematik bir öğretiye dönüştürmüş, Phaidon (91b – 95c, vd.) diyaloğunda bedeni
ruhu sınırlandıran bir tür hapishane olarak nitelemiştir. Beden ve ruh ayırımında ruhu önceleyen ve
hakikatin bilgisini elde etmede tek kaynak olduğunu söyleyen Platon’a göre ruh, bedenden ayrılabildiği
kadarıyla gerçeği kavrayabilecektir. Bedende mahpus olan ruh, bu arayışını duyular sayesinde
gerçekleştirmekte ancak duyular ve de duyuların algıladığı madde dünyası çok sınırlı ve de yanıltıcı
bilgi elde edebilmektedir. O hâlde yapılması gereken, asketik bir hayat yaşamak ve de ölümü
deneyimlemek suretiyle ruhun tasfiyesini sağlamaktır. Bu da eğitim yoluyla erdemleri elde etmekle
gerçekleşecektir. Bu şekilde ruh hem hakikati kavrayacak hem de bedensel döngüden, tenasühten
kurtulacaktır. Platon’un ruha ilişkin bu yaklaşımı, St. Augustinus’tan Thomas Aquinas’a; Farabi’den
Sühreverdi’ye kadar Batı’da ve Doğu’da birçok felsefi ve mistik akımı doğrudan veya dolaylı bir
biçimde etkilemiştir.
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Ruh ve beden ile ilgili yapılan tartışmaları dört ana başlık altında ele almak mümkündür:
1) Düalist Kuramlar
2) Monist Kuramlar
3) Panpsişizm
4) Agnostik Gizemcilik.
Bütün bu kuramları alt başlıkları ile değerlendirmek bu bildirinin sınırlarının çok ötesinde olacaktır. Bu
yüzden bu bildiride düalistik kuramlardan sadece töz düalizmini savunanların ruh ve beden etkileşimi
konusundaki görüşlerini analiz etmeye çalışacağız. Çünkü nitelik düalizmi herhangi bir etkileşimi
gerektirecek bir düalizm değildir

II. Ruh-Beden Etkileşimi
Modern dönemle birlikte bu tartışmaların yeni bir evreye girdiğini ve farklı bir düzlemde tartışıldığını
söyleyebiliriz. Descartes ruh-beden düalizminde dengeyi kurmuş her iki varlığı tözsel kabul etmek
suretiyle farklı bir açılım yapmıştır. Bedenin de ruh gibi değişmez niteliklere ve gerçekliğe sahip
olduğunu ileri süren bu yaklaşım, o günden bugüne yoğun bir biçimde tartışmalara konu edilmektedir.
Bu bağlamda çözülmeye çalışılan temel sorun, bu iki farklı nitelikte olan gerçekliğin bir birleri ile nasıl
bir ilgi içinde olduklarıdır.
Bu minvalde ruh ve bedeni birbiri ile olan ilgisi bakımından değerlendiren üç farklı görüş
bulunmaktadır. Bunlar: (i) Etkileşimcilik (ii) Epifenomenalizm, (iii) Paralelizm (iv) Vesilecilik
(Aranedencilik)’tir.
Kartezyen düalizm, ruh ile bedenin birbirini etkilemesini mümkün gördüğünden bu bağlamda
etkileşimcilik olarak da isimlendirilir. Madde ile ruhu aynı düzleme ait gören bu anlayışta birincil ve
ikincil olmak üzere iki ana töz kategorisi vardır. Birincil töz, Tanrı; ikincil tözler ise ruh ve maddedir.
Ruhun töz olmasını sağlayan temel niteliği düşünme, maddeninki ise yer kaplamadır. Descartes’a göre
her ne olursa olsun ruh ve maddeye ait olan tözsel nitelikler ortadan kaldırılamazlar. Öte yandan bunlar
aynı zamanda birbiri ile etkileşim içerisindedirler. Descartes’a göre bu ilişkiyi kuran beyindeki epifiz
bezidir. Descartes, beynin karmaşık yapısını bilmediğinden beyindeki bu bakla büyüklüğündeki
kozalaksı yapının bütün düşünceyi sevk ve idare eden merkez olduğunu düşünmekteydi.
Descartes’ın bu görüşü modern bilimsel veriler ışığında kabul görmemektedir. Beyindeki binlerce
nöronun mekanik işleyişi sonucunda ortaya çıkan bilinç durumunun birçok farklı yorumlanması
yapılabilir. Nitekim yapılmıştır da. Bu bezin, beynin iki yarım küresi arasında bulunduğu ve melatonin
hormonunun sentezinden ve salgılanmasından sorumlu olduğu bilinmektedir. Melatonin, vücudun
uyku-uyanıklık döngüsünü korumakta ve vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından
korumaya yardımcı olmaktadır. Yine 1990'larda İngiliz bilim adamı Jennifer Luke, florürün epifiz
bezinde çarpıcı derecede yüksek seviyelerde biriktiğini keşfederek bir epifiz fonksiyonu üzerinde bir
takım etkileri olabileceğini belirtmiştir. Örneğin florürün melatonin seviyelerini düşürdüğünü ve
ergenliğe kadar geçen süreyi kısalttığını bulmuştur (Fluoride Action Network, 2020). Hakeza bugün
çeşitli travmalar sonucunda bilinç kayıplarının olduğu da bilinmektedir. Bu durumda Descartes’ın her
daim düşünen ve bilinç sahibi olan ruhunun bu durumda nasıl savunulabileceği de ayrı bir sorun olarak
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durmaktadır. Bu ve benzeri birçok nedenden ötürü son derece karmaşık bir yapıya sahip olan beynin bir
etkisini ruh veya düşüncenin etkileşim merkezi olarak kabul etmek, günümüzdeki bilimsel veriler
ışığında kabul edilebilir olmaktan uzak gözükmektedir.
Zihin-beden düalitesine ilişkin diğer bir yaklaşım epifenomenalizmdir. Epifenomenalizm, zihinsel
durumların veya olayların beyindeki fiziksel durumlardan veya olaylardan kaynaklandığını ancak
zihinsel durumların hiçbir bedensel etkinliğe neden olmadıklarını ileri süren bir zihin felsefesi
kuramıdır. Thomas Henry Huxley'in şu metaforu bu anlayışı açıklayıcı niteliktedir: “Zihin ve beyin
arasındaki ilişki, bir lokomotif motorunun çalışmasına eşlik eden buhar düdüğü ile motorun kendisi
arasındaki ilişki gibidir. Nasıl ki buhar düdüğü motorun çalışmasından kaynaklanmaktadır fakat
düdüğün makine üzerinde herhangi bir nedensel etkisi yoktur; aynı şekilde zihinsel işlemler de
nörofizyolojik mekanizmaların işleyişinden kaynaklanır ancak bunların işleyişi üzerinde herhangi bir
nedensel etkide bulunmazlar. (Walter, 2020).
Düşünsel eylemleri beynin işlemleri bağlamında açıklama teşebbüsü olarak epifeomenalizm, kimi kabul
edilebilir açıklamalarına rağmen çok fazla cezbedici bir yaklaşım olamamıştır çünkü düşünceye
herhangi bir nedensel etkinlik atfetmemesi gerçeklikle bağdaştırılabilir değildir. Akılsız veyahut
düşüncesiz bedenlerin harekete geçip düşünce üretmesi gibi kabulü zor bir durum ortaya çıkmaktadır.
Paralelizm bile zihinsel olayların en azından başka zihinsel olaylara neden olabildiğini kabul ederek
belli ölçüde zihnin bir etkinliğe sahip olmasına izin verir. Epifenomenalizmde bu sınırlı nedensel
etkinlik bile zihne atfedilmez. Bu durum epifenomenalizmi oldukça kusurlu kılar (Julie Yoo, 2020).
Bu anlayışta tek taraflı bir ürün veya çıktı olarak konumlandırılan zihinsel hadiseler, gerçekte müstakil
bir varlığa sahip iseler de edilgen konumdadırlar. Çünkü bu kabulde bir eylemi yapan biziz ancak öte
yandan biz değiliz gibi bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden günümüzde epifenomenalizmin çok
az taraftarı vardır ve birçok kişinin epifenomenalizm doğruysa, olduğumuz türden bir varlık
olamayacağımızı ve işgal ettiğimiz dünyadaki yeri işgal edemeyeceğimizi düşünmesine yol açmıştır.
Öyle ki biyolojik bir organ olan beynimizin insafına terkedilmek ve bütün eylemlerimizin gerçekte
beynimizin eylemleri olduğunu ve nihayetinde "bizim" onlarla hiçbir ilgimiz olmadığını söylemek hem
toplumsal gerçeklik hem de etik-sorumluluk açısından kabul edilebilir gözükmemektedir. Özellikle bu
kuramın irade meselesini göz ardı ettiğini söylemek gerekir. Başka bir deyişle bir edimde bulunurken
bizi harekete geçiren birincil güdünün, tercihlerimizi belirleyen başlangıç noktasının nasıl oluştuğundan
ziyade niçin oluştuğunu göz ardı etmektedir. Burada iki hususun birbiri ile karıştırılmaması gerektiğini
söylemeliyiz. (i) Düşünsel olayların beynin yapısal özellikleri bakımından izahı ile (ii) beyne ilk kıpıyı
eren kaynak.
Zihin-beden etkileşimi ile ilgili diğer bir kuram ise paralelizmdir. Bu görüşün esası zihin ile beden
arasında herhangi bir etkileşimin zorunlu olmadığı hatta gerekmediği ve her birinin kendi işlevlerini
kendi ontolojik statülerine uygun olarak yerine getirdiği savına dayanmaktadır. Paralelizm düşüncesinin
temsilcisi genelde Leibniz (1646 - 1716) kabul edilir ancak Malebranche (1638 - 1715) ve Spinoza’ da
paralelizm tartışmalarında önemli yer işgal etmektedirler.
Leibniz, varlığı açıklamak için monad teorsine başvurur. Monad bütün varlığın yapı taşıdır. Canlı
atomlara benzer birer tam algısına sahip olamadığımız ancak bir biçimde algıladığımız bu gözle
görülmez bu unsurların hepsi aktif ve işlevseldir. Leibniz tam algısına sahip olunamayan algılar (petite
perceptions) olarak isimlendirdiği monadların varlığına işaret eden yüzlerce göstergenin olduğunu ileri
sürmektedir. Bir maddenin "kendi doğasının derinliklerinden" kaynaklanan işlemleri, Leibniz tarafından
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algılar olarak isimlendirilir..Başka bir deyişle algı, "bir birlik içinde çokluğu içeren ve temsil eden geçiş
halidir." Leibniz’e göre Dekartçılar farkına varılmayan algıları yok sayarak yanılmışlardır. (Leibniz,
Monadology: 14 md.)
Doğada doğal olarak bir hiyerarşi olduğundan, monadlar da zekâ derecelerine göre farklılık arz
etmektedirler. Leibniz'e göre, tüm evren Tanrı tarafından önceden belirlenmiş bir uyum (pre-established
harmony) içinde yaratılmıştır, bu nedenle evrendeki hiçbir şey aslında başka hiçbir şeyi etkilemez.
Bu temel varsayımdan hareketle zihin ve beden adeta önceden kurulmuş iki özdeş saat gibidir. Saatler,
aralarında önceden var olan uyum nedeniyle her zaman uyum içindedirler ve hiçbir biçimde etkileşime
girmezler. Gerçekte etkileşim veya nedensellik gerekli de değildir çünkü bunlar zaten Tanrı tarafından
senkronize edilmiştir. Önceden belirlenmiş uyum, dört ana ilkeyi kapsayacak şekilde
yorumlanmaktadır: (i) Yaratılmış bir maddenin durumlarındaki hiçbir değişiklik, başka bir yaratılmış
tözden kaynaklanmaz yani özler arası nedensellik yoktur. (ii) Yaratılmış bir maddenin durumlarındaki
tüm değişiklik, o maddenin kendisine bağlıdır. (iii) Yaratılan her maddenin, tüm durumlarını
"listeleyen" veya içeren bir "taslağı" başka bir deyişle dizinin tam bir kavramı veya kanunu vardır. (iv)
Her "plan", yaratılan tüm diğer maddelerin planlarına uygundur (Bobro, 2017).
Bir taraftan birlik bir taraftan çokluğu savunan Leibniz, çokluk ile birlik arasındaki uyumun izahını da
bu sayede yapabilmektedir. Aksi takdirde zihinler bedenleri doğrudan etkilemiş olsaydı, dünyaya
herhangi bir zamanda kuvvet eklenebilirdi ve ne eylemsizlik ilkesi ne de enerjinin korunumu ilkesi
geçerli olurdu çünkü uyum bozulur ve gelişi güzel bir çokluk ve kaos ortaya çıkardı. Bu yüzden
arzularımız ve bedensel hareketlerimiz arasındaki paralelliği uyum örnekleri olarak görmek gerekir
(Glowienka, 2020).
Bir başka paralelizm örneği ise Spinoza’nınkidir. Spinoza'nın paralelizminin anlaşılması için
ontolojisinin temel kavramı olan töz (Tanrı, Doğa) kavramını anlaşılması gerekir. Leibniz'in çoğulcu
versiyonunun aksine, monist bir ontolojiye sahip olan Spinoza’ya göre özü varlığı kuşatan, başka deyişle
tabiatı ancak var olarak tasarlanabilecek olan, kendi kendisinin nedeni (causa sui)olan varlık aynı
zamanda kendi başına var olan ve kendisi ile tasarlanan, yani kendisini oluşturacak başka bir kavramın
yardımı olmaksızın bizatihi kendisi hakkkında bağımsız bir kavram oluşturabildiğimiz Töz’dür (Etika,
2019: 31).
Bu ontolojide tözün kendisi doğrudan kavranamaz. Bunun için onun özünü meydana getiren sıfatlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Sıfatların tezahürü olarak Cevherin duygulanışını sağlayan ve anlaşılması için
başka bir şeyde var olan ve ancak bu başka şey yardımıyla tasarlanan şey ise Spinoza tarafıdan modus
(tavır) olarak isimlendirilir. İşte Tanrı, Spinoza’ya göre sonsuz sıfatları olup başsız ve sonsuz
sıfatlarında her biriyle ifade edilmiş olan Töz’dür (Etika, 2019: 32). Bu sistemde evrende yayılmış olan
bütün tikel şeyler, Tanrı’nın sıfatlarının duygulanışları ya da Tanrı’nın sıfatlarını belirli tarzda ifade
eden tavırlar olarak isimlendirilir. Etika, 2019: 58).
Monist öğretisini kabaca özetlediğimiz Spinoza’nın sisteminde zihin ve beden işte sıfatların modusu
olarak tezahür eder. Düşünce Tanrı’nın sonsuz bir sıfatıdır. Tekil düşünceler ise Tanrı’nın tabiatını
belirli ve zorunlu bir tarzda ifade den tavırlardır. Düşünce sıfatı bütün tekil düşünceleri içine alır.
Spinoza’ya göre arzu, sevgi ve sair duygulanımlar düşüncenin tavırlarıdır. Ancak sevilen arzu edilen bir
objenin ideası verildiği zaman bu tavırlar meydana gelir. Fakat bir idea başka hiçbir düşünme tavrı
olmadan verilebilir. Biz bir bedenin birçok tarzda duygulandığını algılıyoruz. Düşünce tavırlarından ve
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bedenlerden başka hiçbir tikel şeyi algılamıyoruz ve hissetmiyoruz. (Etika, 2019: 79). Bedeni temsil
eden uzam da aynı minvalde Tanrı’nın bir sıfatıdır. Tanrı’da özünün idesinden başka özünden zorunlu
olarak çıkan her şeyin zorunlu olarak idesi vardır. Tanrı kendi özünü ve özünden zorunlu olarak çıkan
her şeyin idesini kurabilir. Hâlbuki Tanrı’nın gücünde olan her şey zorunlu olarak vardır. Öyle ise bu
fikir zorunlu olarak vardır ve yalnız Tanrı’da var olabilir (Etika, 2019: 80).
Spinoza’nın sisteminde "İdelerin düzeni ve bağlantısı, şeylerin düzeni ve bağlantısı ile aynıdır."
(Spinoza, 2019: 82). Dolayısıyla düşünce de uzam da tanrının sıfatları ve bunların tezahürleri de
Tanrı’nın tezahürleri olarak yorumlanabilir. Bu durumu Spinoza, sisteminin özünü ifade eden geometrik
yaklaşımı çerçevesinde şöyle izah eder: Nasıl ki bir üçgenin iç açılar toplamı iki dik açının eşit olmasına
sebep olarak gösterilemezse Tanrı’nın bu şekilde bir hür neden olduğunu söylemek aynı şekilde
saçmadır. (Etika, 2019:52) Tanrı’nın aklı, gücü ve iradesi tek ve aynı şeydir (Etika, 2019. 53). Bu
durumda Tanrı’nın neden olması aslında zorunlu bir imkân olması gibi bir paradoksla ifade edilebilir.
Uzam ve geometrik şekiller ilişkisi üzerinden meselenin şu şekilde somutlaştırılabileceğini
düşünüyoruz. Var olan bütün tikellikler aynı zamanda bir geometriye/şekle de sahiptir. Bunların var
olabilmesi için uzam zorunludur ancak uzamın bunları var ettiğini söylemek doğru değildir. Aynı
şekilde tikellikler de uzamın anlaşılabilmesi için zorunlu olmalıdırlar. İşte Tanrı ve var olanlar ilişkisi
de böyledir. Bu durumda zihin ve beden birer tavır olarak Mutlak varlığın zorunlu tezahürleri olarak
kendi rollerini ifa etmektedirler. Dolayısıyla birbirleri ile etkileşimlerini gerekli kılacak başka bir aracıya
da ihtiyaç kalmamaktadır.
Spinoza’nın öğretisini Leibniz’in önceden kurulmuş uyumun mutlaklaştırılması olarak yorumlamak
mümkündür. Şöyle ki Leibniz’de Tanrı, uyumu kuran iradi bir varlık iken Spinoza’da uyumun kendisi
olmaktadır. Dolayısıyla kanaatimizde her iki paralelizm, Tanrı evren ilişkisinin ontolojik mahiyeti
dışarıda bırakıldığında birbiri ile örtüşmektedir. Şayet mutlaka her birin e bir isim koyacaksak
Leibniz’in paralelizmine monad paralelizmi (Waller, 2020), Spinoza’nınkine ise modus (tavır)
paralelizmi diyebiliriz.
Son olarak zihin beden ilişkisi bağlamında üzerinde duracağımız görüş Aranedencilik (Vesilecilik
Occasionalism)’dir. Bu görüşün en bilinen temsilcisi olan Malebranche’a göre sonlu maddeler arasında
nedensellik yoktur. Dolayısıyla neden ve etki arasında hiçbir giriş, akış, etkileşim söz konusu değildir.
Tek tek veya birlikte alındığında, sonlu maddelerin gerçek nedensel etkinliği olamaz çünkü mutlak
neden olmaya layık olan tek varlık tanımı gereği Tanrı’dır. Gerçekte bütün hareketi ve etkiyi Tanrı
sağlamaktadır (Yoo, 2020). Bu görüşe göre Leibniz’in ifade ettiği gibi önceden kurulmuş bir uyum
yoktur. Her spesifik olayda Tanrı devreye girmekte ve olayları sanki aralarında nedensel bir ilişki varmış
gibi gösterecek şekilde müdahale etmektedir. Dolayısıyla zihin ve beden arasındaki ilişki de bu
minvaldedir.
Bu anlayışın temel kaygısı, nesnelere bir irade atfederek Tanrı’nın mutlak yaratıcılığını devre dışı
bırakmaktır. İslam düşüncesinde de Eş’ari gelenek bu anlayışı temsil etmektedir.

IV. SONUÇ
Düşünce tarihinde bir problematik olarak zihin ve bedenin ne olduğu, aralarındaki ilişkinin
imkânı/imkânsızlığı vb. konular Sokrates’ten bu yana tartışılmaya devam etmektedir. Maddeye
gerçeklik atfedenler düşünceyi maddenin bir ürünü veya yan görünümü gibi görürken düşünceye yegâne
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gerçeklik atfedenler ise bütün varlığın bilincin ürünü olduğunu ileri sürmektedirler. Her iki yaklaşım da
indirgemecidir. Bunun yanı sıra ruh ve maddenin ayrı ontolojik gerçekliği olduğunu ileri sürenler de
vardır. Bunlara düalistik anlayışlar adını veriyoruz. Töz ve nitelik düalizmi olmak üzere iki türü olan bu
anlayışta iki tözsel varlığın bir biri ile nasıl uyum gösterdikleri, birlikte nasıl var olabildikleri bir tartışma
alanı teşkil etmektedir. Bu çerçevede töz düalizminin alt başlıkları olarak Etkileşimcilik,
Epifenomenalizm, Paralelizm ve Aranedencilik’i irdelediğimiz bu çalışmada bize göre kuşkusuz her bir
anlayışın kabul edilebilir ve kabul edilemez yanları vardır. Fakat kabul edilebilirlik sıralamasında
dayandığı mantıksal zemin ve açıklamalar itibarıyla Spinoza’nın öğretisini en başa koyabiliriz. Bu
problem her ne kadar nesnelleştirilebilir olmaktan uzak ise de içsel bir uyma sahip olması bakımından
Spinoza’nın görüşünün bir adım öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır.
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Matematik Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlar
Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Tematik
İncelenmesi

A Thematic Analysis of Graduate Theses on Educational Games in the Area of
Mathematics Education

Mahmut DURAN1
Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR2

Öz
Oyunlar, çocukların gelişiminde ve öğrenmelerinde önemli bir role sahiptir. Oyunlar, çocukları
eğlendirmenin ötesinde onların öğrenmesi ve yaratıcılıklarının gelişmesi için de kullanılabilir.
Öğretimde kullanılan oyunlar, eğitsel oyun kavramı ile adlandırılmaktadır. Eğitsel oyunlar
öğrenenlerin algı düzeylerini, karar verme becerilerini ve pratik düşünebilme becerilerini
geliştirmektedir. Eğitsel oyunlar, günlük yaşamla ilişkilendirildiğinde, öğrencilerin konuya olan
ilgilerinin artmasına ve kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda sınıf
içi uygulamaların eğitsel oyunlarla desteklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada,
matematik eğitiminde eğitsel oyunlar üzerine 2004 yılından 2019 yılına kadar yapılan yüksek lisans
ve doktora tezleri tematik olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın verileri doküman analizi yöntemi
ile toplanmıştır. Çalışma için Türkiye’de 2004-2019 yılları ile bu yıllar arasında Ulusal Tez
Merkezi veri tabanı üzerinden “Eğitsel Oyun”, “Oyun”, “Oyun Temelli Öğretim” ve “Matematik
Öğretimi” anahtar kelimeleriyle arama yapılarak erişime açık matematik eğitimi alanında eğitsel
oyunlara ilişkin yürütülen tezler incelenmiştir. Tarama sonucunda 52 tez çalışmasına ulaşılmıştır.
Tezler, araştırmacılar tarafından Excel dosyasına aktarılarak, tez türü, örneklem, yaklaşım, öğrenme
alanı ve yıl temalarına göre analiz edilmiştir. Ayrıca tezlerin bu temalara yönelik dağılımlarının nasıl
olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler frekans değerlerine göre yorumlanarak Excel
programında grafikler oluşturularak sunulmuştur. İncelenen tezlerin örneklem temasına göre
dağılımı incelendiğinde, genellikle ortaokul ve ilkokul öğrencileri üzerine çalışmaların yürütüldüğü,
lise ve daha üst kademede öğrenim gören öğrencilerle ise çok az sayıda çalışmaya rastlandığı ortaya
çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak, oyunların matematik dersindeki soyut
kavramları somutlaştırmasındaki rolünden dolayı, somut işlemler dönemindeki öğrencilerin bu
araçlara daha çok ihtiyaç duymaları gösterilebilir. Bu kapsamda, araştırmacıların, eğitsel oyunlar
üzerine bu kademelerdeki öğrencileri daha çok tercih ettikleri söylenebilir. Bu sonucun aksine
araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından bir diğeri okul öncesinde yürütülen tezlerin sayısının az
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oluşudur. Bu sonuçtan hareketle, oyunların özellikle küçük yaştaki çocuklar için vazgeçilmez bir
araç olduğu dikkate alınırsa araştırmacıların okul öncesi kademesinde çalışma yapmaları
önerilmektedir. Yaklaşım temasına göre tezlerin dağılımı incelendiğinde, nicel yaklaşıma dayalı
yöntemlerin ağırlıklı kullanıldığı tez sayısının fazla olduğu, nitel yaklaşımın benimsendiği tez
sayısının ise oldukça az olduğu göze çarpmaktadır. Öğrenme alanı temasına göre ağırlıklı olarak
sayılar ve işlemler öğrenme alanının araştırmacılar tarafından tercih edildiği görülmektedir. Tezlerin
yıllara göre dağılımı incelendiğinde, son yıllarda çalışma sayısının arttığı en çok 2019 yılında teze
ulaşıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitsel oyun, Oyun, Matematik öğretimi, Tematik inceleme

Abstract
Games have an important role in the development and learning of the children. Beyond entertaining
the children, games can also be used for developing their creativity and their learning. Games used
in teaching are named with the concept of educational games. Educational games improve
perception levels of the learners, their decision-making skills and practical thinking skills. When
educational games are associated with daily life, they help students increase their interest in the
subject and understand the concepts better. In this respect, it is thought that it would be beneficial to
support classroom practices with educational games. In this study, master and doctoral dissertations
on educational games in mathematics education from 2004 to 2019 were examined thematically.
The data of this study were collected via document analysis method. In the study, the open-access
theses found in National Thesis Centre (UTM) database between the years 2004-2019, by searching
with keywords "Educational Games", "Games", "Game-Based Teaching" and "Teaching
Mathematics" were examined. As a result of the review, 52 thesis studies were reached. The theses
were transferred by the researchers to an Excel file and analysed according to the themes of thesis
type, sample, approach, learning area and year. Also, the distribution of theses for these themes was
determined. The data obtained from the research were interpreted according to frequency values and
presented by creating graphics in the Excel program. When the distribution of the studied theses
according to the sample theme was examined, it was found that studies were generally carried out
on secondary and primary school students, and very few studies were encountered with students
studying at high school and higher levels. The underlying reason for this result can be claimed that
students in the substantial operations period need these tools more, due to the role of games in
concretizing abstract concepts in mathematics lesson. In this context, it can be said that researchers
prefer students at these levels more while studying educational games. Contrary to this result,
another striking result of the study is the low number of theses conducted in pre-school level. Based
on this result, considering that games are an indispensable tool especially for young children,
researchers are recommended to study at the pre-school level. When the distribution of theses
according to the approach theme is examined, it is observed that the number of theses in which
quantitative approach based methods are used predominantly is high and the number of theses in
which the qualitative approach is adopted is quite low. According to the theme of the learning area,
it is seen that the learning area of numbers and operations is preferred by researchers. When the
distribution of the theses by years is examined, it has been determined that the number of the studies
has increased in recent years, and most of the theses found were conducted in 2019.
Keywords: Educational games, Games, Mathematics teaching, Thematic analysis
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1.GİRİŞ
Günümüzde sunulan eğitim çerçevesi gözden geçirildiğinde bireylerden, analitik düşünme, problemleri
belirleme, çözüm yolları üretme, etkili iletişim becerileri kurma ve sentez yapma gibi becerileri geliştirip
bu becerilere sahip olmaları beklenmektedir (Karamustafaoğlu & Kılıç, 2020). Bu bağlamda bilginin
oldukça önemli görüldüğü günümüz yaşantısında aynı zamanda hızla çoğalan bilgiye karşı, bireylerden
her bilgiyi olduğu gibi öğrenmeleri yerine doğru olan ve kendileri için günlük yaşamlarında fayda
sağlayacak olan bilgilere nasıl ve nereden ulaşacaklarını öğrenmeleri beklenmektedir. Çünkü ilerleyen
dönemlerde öğrenmeyi öğrenmiş bireylere olan ihtiyacın artacağı düşünülmektedir (Numanoğlu, 1999).
Bu bilgilerden biri de bireylerin daha ilk yaşlardan karşılaşmaya başladığı matematiksel bilgilerdir. Bu
şekilde bireyler küçük yaştan itibaren matematikle tanışarak, matematikle ilgilenmeye başlar ve
yaşlarının ilerlemesiyle birlikte günlük ve okul hayatlarında matematik hakkında birçok bilgiye sahip
olurlar (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Bu nedenle matematik dersi, bireyler adına zihinsel ve
yaratıcı düşünme özelliklerinin gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir (Beyhan & Tural, 2007).
Ancak matematik dersinde pek çok kavram soyut olduğu için matematik dersi öğrencilere zor ve
karmaşık gelmektedir (Yorulmaz & Doğan, 2019). Bu kapsamda, öğrencilerin matematiğe ilişkin korku
ve önyargılarının giderilmesi ve olumlu tutum geliştirmeleri, matematiği anlamlı öğrenmeleri için
gerekli görülmektedir (Uğurel & Moralı, 2008). Bireylerin çoğunun, matematiğe yönelik olumsuz
duygu ve düşüncelere sahip olmalarının birçok nedeni vardır (Dursun & Dede, 2004). Bu durumun
nedenleri arasında öğretmenin uyguladığı yöntemin önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir (Songur,
2006). Matematik eğitiminde, öğrenme öğretme sürecinde kullanılan yöntem ve tekniğin öğretmenler
tarafından, öğrencilerin bireysel özelliklerine göre en uygun olanın seçilebilmesi için öğretmenlerin bu
konuda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir (Özyürek & Çavuş, 2016). Bu doğrultuda,
matematik eğitiminde öğrencilerin her açıdan aktif olduğu bir öğrenme ortamına ihtiyaç duyulmaktadır
(Bozkurt & Bulut, 2004). Geleneksel yöntemlerle işlenen derslerde öğrencilerin odaklanma ve dikkat
bozukluğu gibi sorunlarla karşılaştığı görülmüştür. Bu ve benzeri sorunları ortadan kaldırmanın
yollarından birisi, öğrencilerin öğrenmeye dönük inanç ve motivasyonlarını artırmak, öğrenme sürecini
daha ilgi çekici, merak uyandırıcı ve eğlenceli bir hale getirmektir. Bunun sonucunda ise öğrencilerin
öğrenme sürecindeki deneyimleri kalıcı ve sürdürülebilir olabilmektedir. Bu nedenle süreç sonucunda
oluşan deneyimlerin sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesinde kullanılabilecek yöntemlerden birisinin
de oyunla öğretim olduğu savunulmaktadır. (Groh, 2012; Sezgin vd., 2018). Bu çerçevede oyunlar,
öğrenme ortamında kullanılabilecek etkili araçlardan biri olabilir. Oyunlar, hayatımızın her döneminde
var olan, her yaşta farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilen yapılardır (Aksoy & Yılmaz, 2011;
Özyürek & Çavuş, 2016). Bu bağlamda oyun kavramını ortaya koyabilmek için birçok tanımlama
yapılmıştır. Türk Dil Kurumu [TDK] (2011), oyun kavramını “yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları
olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” olarak tanımlarken, Tural (2005) ise oyunu, öğrencinin
öğrenme ortamına kendi isteğiyle katıldığı, eğitsel değer taşıyan, öğretimin amaçlarına uygun olan,
kendine özgü kuralları içeren ve özel malzeme gerektiren etkinliklerin tamamı şeklinde tanımlamıştır.
Öğretim sürecinde öğrenciyi aktif olmaya teşvik eden bu oyunlar, eğitsel oyunlar olarak
adlandırılmaktadır. Eğitsel oyunlar, öğrenenlerin algı düzeylerini, karar verme becerilerini ve pratik
düşünebilme becerilerini geliştirmektedir. Eğitsel oyunlar, günlük yaşamla ilişkilendirildiğinde,
öğrencilerin konuya olan ilgilerinin artmasına ve kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.
Coşkun (2012), eğitsel oyunların eğitim-öğretim sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşmayı sağlayan,
bilgi ve beceriyi geliştiren, önceki öğrenmeler arasında bağ kuran ve pekiştirme ortamı oluşturan araçlar

349

olduğunu vurgulamıştır. Benzer şekilde Kaya ve Elgün (2015), eğitsel oyunların, öğrencilerin
yaratıcılık, hayal gücü ve sentez yapabilme becerilerinin gelişiminde önemli bir araç olduğunu dile
getirmişlerdir. Ayrıca eğitsel oyunların öğrenenlerin algı düzeylerini, karar verme becerilerini ve pratik
düşünebilme becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir (Yiğit, 2007).
Eğitsel oyunların öğrenme ortamında kullanılmasının yararlarından bir diğeri de öğretim hedefleri ile
bütünlük sağlayarak eğlenceli bir ders ortamının gerçekleştirilebilmesidir (Hays, 2005). Yine benzer
şekilde pek çok araştırmada eğitsel oyunların, öğrencilerin öğrenmelerini daha hoşa giden bir ortamda
tekrar edilmesine olanak tanıyan ve daha önceden edindikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlayan
eğlenceli bir öğretim yöntemi olarak ifade edilmiştir (Bayat, Kılıçaslan, & Şentürk, 2014; Güler, 2011)
Kaytez ve Durualp (2014) de oyunları öğrencileri pasif durumdan aktif duruma geçmelerine olanak
sağladığı için oyunla öğretimi etkili bir öğrenme yöntemi olarak ifade etmişlerdir. Rixon’a (1981) göre
eğitsel oyunlar çocukları geleneksel öğrenme ortamından uzaklaştırarak bireysel yeteneklerini fark
etmelerine ve bu yeteneklerini kullanabilmelerine imkân sağlamaktadır. Ayrıca oyunların kurallarının
olması ve bu kurallara uyma şartı çocukların dikkatlerini arttırmaktadır. Bütün bunların yanı sıra oyunla
öğretimin öğrencilerin başarılarını artırdığı belirtilmektedir (Hanbaba & Bektaş, 2011). Bu açıklamalara
dayalı olarak sınıf içi uygulamaların eğitsel oyunlarla desteklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
Eğitsel oyunlar hazırlanırken bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin eğitsel oyunlar,
öğrencilerin yaşları, anlama düzeyleri ve etkin katılım durumlarına olanak sağlayacak şekilde
hazırlanmalı ve süreç öğretmen rehberliğinde gerçekleşmelidir (Şaşmaz Ören & Erduran Avcı, 2004).
Eğitsel oyunda, yaşantıların soyuttan somuta dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve öğrencilere teorik
bilgiyi uygulama fırsatı sunması gerekmektedir (Öztemiz & Önal, 2013; Varışoğlu vd., 2013). Ayrıca
eğitsel oyunlar bir amaç olarak görülmemeli öğretim sürecinde bir araç olarak kullanılmalıdır. Bu
nedenle öğretmenler eğitsel oyun tasarlarken veya uygularken olabildiğince dikkat etmeli ve bu sürece
titizlikle rehberlik etmeleri gerekmektedir (Demirel, 2012). Eğitsel oyunlar farklı disiplinlerdeki
derslere ait konu ve kazanımlarla ilgili, farklı öğrenci sayılarına ve çeşitli öğretim yöntemleri göz
önünde bulundurularak çoğu alanda uygulanabilmektedir (Karamustafaoğlu & Kılıç, 2020). Randel ve
Morris’in (1992) yaptığı geniş çaplı (matematik, sosyal bilimler, mantık, fizik ve biyolojideki) alan
taramasında 67 çalışma incelenmiş ve yapılan karşılaştırmalı çalışmanın sonucunda eğitsel oyun
yönteminin kullanılabileceği en uygun alanın matematik olduğu ifade edilmiştir. İlgili literatür
incelendiğinde, eğitsel oyunlar üzerine çalışmaları inceleyen sınırlı sayıda çalışma (Cob & Kablan,
2018; Karamustafaoğlu & Kılıç, 2020; Kaytez & Durualp, 2014) olduğu görülmektedir. Bu araştırmalar
incelendiğinde Karamustafaoğlu ve Kılıç’ın (2020), tez, makale ve bildirilerden oluşan 122 çalışmayı
genel olarak tüm disiplinleri ele alarak analiz ettikleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan Cop ve Kablan’ın
(2018) eğitsel oyunlarla ilgili nicel çalışmaların yürütüldüğü çalışmaları irdeleyerek 2017 yılına kadar
inceleme yaptıkları görülmektedir. Kaytez ve Durualp’in (2014) de eğitsel oyunlarla ilgili lisansüstü
tezleri sadece okul öncesi kademesini dikkate alarak inceledikleri göze çarpmaktadır. Oysa diğer
kademelerde eğitsel oyunlar üzerine yürütülen lisansüstü tezlerin tematik olarak incelenmesinin gerekli
olduğu düşünülmektedir. Çünkü ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve daha ileriki kademelerde eğitsel
oyunlarla ilgili yapılan çalışmaların genel eğilimlerini görmek, bu konu üzerine tez yürütecek
araştırmacılara yol gösterecektir. Bu araştırmada, matematik eğitimi alanı dikkate alınarak yöntem,
örneklem sınırlaması olmaksızın 2004 yılından 2019 yılına kadar yüksek ve doktora tezleri tematik
olarak analiz edilmiştir. Bu doğrultuda bu çalışmadan elde edilen sonuçların bu konuyla ilgili çalışma
yapacak araştırmacıların benzer araştırmaları tekrarlamamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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Ayrıca bundan sonraki çalışmalar için ihtiyaç analizi basamağı oluşturarak eksik yönlerin
belirlenmesine ve bu eksikliklerin giderilmesine ilişkin araştırmaların yapılmasına ışık tutacaktır.
Özellikle araştırmada ulusal çalışmaların ortaya konması Türkiye’deki araştırmacılara bu alanda çalışma
yapacaklar için bir durum tespiti olacaktır.

1.1. Çalışmanın Problemi
Bu çalışmanın problemi, “Türkiye’de 2004 yılından 2019 yılına kadar matematik eğitiminde eğitsel
oyunla ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinin tez türü, yıl, öğrenme alanı, yaklaşım ve örneklem olmak
üzere beş temadaki sınıflandırılması nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Bu problem doğrultusunda,
aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:
1. Matematik eğitimi alanında eğitsel oyun üzerine yapılan tezlerde, tez türüne göre (yüksek lisansdoktora ) hangisine ağırlık verilmiştir?
2. Matematik eğitimi alanında hangi örneklem grubuyla ilgili eğitsel oyun üzerine tezler yapılmıştır?
3. Matematik eğitimi alanında hangi öğrenme alanıyla ilgili eğitsel oyun üzerine tezler yapılmıştır?
4. Matematik eğitimi alanında eğitsel oyun üzerine yapılan tezlerde hangi yaklaşımlar (nicel-nitelkarma) kullanılmıştır?
5. Matematik eğitimi alanında eğitsel oyun üzerine yapılan tezlerin yıllara (2004-2019) göre dağılımı
nasıldır?

2. YÖNTEM
Araştırmada, Türkiye’de 2004 yılından 2019 yılına kadar matematik eğitiminde eğitsel oyun ile ilgili
yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiğinden araştırma alan taraması niteliğindedir. Bu
nedenle araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi, araştırma
konusuna ait dergi, kitap, belge, ses veya video kaydı vb. materyalleri bir araya getirerek belirli kurallar
çerçevesinde analiz etmektir (Özmen & Karamustafaoğlu, 2019). Çalışma için Türkiye’de 2004-2019
yılları ile bu yıllar arasında Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden “Eğitsel Oyun”, “Oyun”, “Oyun
Temelli Öğretim” ve “Matematik Öğretimi” anahtar kelimeleriyle arama yapılarak erişime açık
matematik eğitimi alanında eğitsel oyunlara ilişkin yürütülen tezler incelenmiştir. Tarama sonucunda 52
tez çalışmasına (Ek-1) ulaşılmıştır. Bu tezler, içerik analizi yöntemiyle sınıflandırılıp araştırmanın alt
problemleri doğrultusunda tez türü, yıl, öğrenme alanı, yaklaşım ve örneklem olmak üzere beş temada
incelenerek frekans sayıları çıkarılmıştır. İçerik analizi sayesinde verilerin asıl anlamı kod, tema,
kategori gibi araçlarla ortaya çıkarılır ve bu bağlamda yorumlanarak okuyucuya sunulur (Özmen &
Karamustafaoğlu, 2019). Bu araştırmada incelenen tezler temalar doğrultusunda yorumlandığından bu
tekniğin kullanılması uygun görülmüştür. Çalışmanın güvenirliği için iki araştırmacı birbirinden
bağımsız olarak bu beş tema doğrultusunda kodlama yaparak ilgili temada tezlere ait frekans sayılarını
hesaplamışlardır. Bu iki araştırmacı tarafından kodlama arasındaki uyum Miles ve Huberman’ın (1994)
uyuşma hesabı kullanılarak hesaplanmıştır ve 0. 94 olarak bulunmuştur. Geriye kalan % 6’ lık kısımda
ise genellikle uyuşmayan temanın yaklaşım temasında olduğu, karma yaklaşıma dayalı yürütülen bazı
tezlerin sadece nicel veya nitel olarak isimlendirildiği görülmüştür. Bu uyumsuzluğu gidermek için
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alanında uzman bir öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmacı ve öğretim üyesi bir araya
gelerek, görüşlerini paylaşarak bu temada fikir birliğinde uzlaşarak tam bir uyum (%100) sağlamışlardır.
Tezler, belirlenen temalar doğrultusunda frekans ve yüzde değerlerine göre yorumlanarak Excel
programında grafikler ve tablolar oluşturularak sunulmuş ve bu temalara göre dağılımlarının nasıl
olduğu analiz edilmiştir. Örneklem grubuna ilişkin analizler yapılırken, bazı tezlerde araştırmacıların
sadece bir örneklem grubuyla değil, birden fazla örneklem grubuyla çalıştıkları görülmüştür. Benzer
şekilde öğrenme alanına ilişkin analizler yapılırken, bazı tezlerde araştırmacıların birden fazla öğrenme
alanıyla çalıştıkları görülmüştür. Dolayısıyla bu iki temadaki frekans sayısı mevcut tez sayısını değil,
ilgili temada ortaya çıkan tezlerin frekans sayısını göstermektedir.

3. BULGULAR
Bu bölümde Türkiye’de matematik eğitiminde eğitsel oyunla ilgili yapılan tezlerin beş alt problem
doğrultusunda frekans sayılarına ilişkin analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen
bulguların tez türü, örneklem grubu, öğrenme alanı, yaklaşım ve yıl temasına ait frekans dağılımları
verilmiştir.

3.1. Matematik Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlara İlişkin Yapılan Tezlerin Tez Türü Temasına
(Yüksek Lisans - Doktora) Göre Sınıflandırılmasına Yönelik Bulgular

Tez Türüne Göre Frekans Dağılımı
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Doktora

Şekil 1. Matematik Eğitiminde Yapılan Tezlerin Türüne (Yüksek Lisans-Doktora) Göre Frekans
Dağılımı

Şekil 1’e göre eğitsel oyunlarla yapılan tezlerin ağırlıklı olarak yüksek lisans (f=45) tezi olduğu
görülmektedir. Doktora programında (f=7) yapılan tezlerin sayısının oldukça az olduğu tespit edilmiştir.
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3.2. Matematik Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlara İlişkin Yapılan Tezlerin Örneklem Grubu
Temasına Göre Sınıflandırılmasına Yönelik Bulgular
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Şekil 2. Matematik Eğitiminde Yapılan Tezlerin Örneklem Grubuna Göre Frekans Dağılımı

Şekil 2’ye göre, eğitsel oyunlarla yapılan tezlerin örneklem grubuna göre frekans dağılımı
incelendiğinde, ağırlıklı olarak ortaokul ve ilkokul öğrencileriyle çalışıldığı tespit edilmiştir. Lise ve
daha üst kademede öğrenim gören öğrencilerle ise çok az sayıda çalışmaya rastlandığı ortaya çıkmıştır.
Okul öncesi öğrencileri üzerine yürütülen tezlerin sayısı da ortaokul ve ilkokul kademesine kıyasla
oldukça azdır. Benzer şekilde özel eğitim öğrencileri üzerine tez çalışmasına rastlanamaması da bu
çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeridir.

3.3. Matematik Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlara İlişkin Tezlerin Öğrenme Alanı Temasına
Göre Sınıflandırılmasına İlişkin Bulgular
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Şekil 3. Matematik Eğitiminde Yapılan Tezlerin Öğrenme Alanına Göre Frekans Dağılımı
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Şekil 3’teki veriler incelendiğinde, sayılar ve işlemler öğrenme alanında yürütülen tezlerin sayısının
diğer öğrenme alanlarına kıyasla oldukça fazla olduğu görülmektedir. Diğer öğrenme alanlarından veri
işleme, olasılık, cebir ile sayılar ve cebir öğrenme alanlarında ise tez sayısının oldukça az olduğu dikkat
çekmektedir.

3.4. Matematik Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlara İlişkin Yapılan Tezlerin Yaklaşım Temasına
(Nicel-Nitel-Karma) Göre Sınıflandırılmasına İlişkin Bulgular

Tezlerin Araştırma Yaklaşımına (nicel-nitelkarma) Göre Frekans Dağılımı
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Şekil 4. Matematik Eğitiminde Yapılan Tezlerin Yaklaşım Türüne Göre Frekans Dağılımı

Şekil 4’e göre, matematik eğitiminde yapılan tezlerin yaklaşım türlerine göre frekans dağılımı
incelendiğinde, genellikle nicel yaklaşıma dayalı tezlerin (f=34) yapıldığı görülmektedir. Karma (f=14)
ve nitel (f=4) yaklaşımın kullanıldığı tezlerin sayısının nicel yaklaşıma oranla oldukça az olduğu tespit
edilmiştir.

3.5. Matematik Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlara İlişkin Yapılan Tezlerin Yıllara (2004-2019)
Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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Şekil 5. Matematik Eğitiminde Yapılan Tezlerin Yıllara Göre Frekans Dağılımı
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Şekil 5’e göre matematik eğitiminde yapılan eğitsel oyunlarla ilgili tezlerin yıllara göre dağılımı
incelendiğinde sürekli bir artışın olmadığı görülmektedir. Ayrıca son yıllarda çalışma sayısının arttığı
ve en çok 2019 yılında teze ulaşıldığı tespit edilmiştir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada 2004 yılından 2019 yılına kadar gerçekleştirilen ve Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez
Merkezi resmi sitesinden erişilebilen 52 tez incelenmiştir. Araştırmada, yüksek lisans tez sayısının
doktora tez sayısından fazla olduğu görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak,
Türkiye’de yüksek lisans eğitim veren kurumların sayısının doktora eğitimi veren kurumlardan fazla
olması gösterilebilir. Benzer şekilde, Adıgüzel ve arkadaşları (2018) ve Yavuz (2017), çalışmasında
yüksek lisans tezlerinin sayısının daha fazla olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Zoroğlu ve Elbir’in (2019)
Türkiye’deki üniversitelerin yüksek lisans kontenjanlarının genellikle doktoraya göre daha fazla
olmasını ve doktorada eğitim süresinin yüksek lisansa kıyasla daha uzun sürmesini ifade etmesi bu
sonucu desteklemektedir. Tezlerin örneklem temasına göre dağılımı incelendiğinde, genellikle
öğrenciler üzerine daha fazla çalışmaların yürütüldüğü özellikle de ortaokul ve ilkokul öğrencileriyle
çalışıldığı görülmüştür. Bu sonuç, Cop ve Kaplan (2018) araştırma sonucuyla paralellik göstermektedir.
Cop ve Kaplan (2018), 96 çalışmayı inceledikleri araştırmada, örneklem grubunun genellikle
öğrencilerden oluştuğunu belirlemiş ve bu durumun sebebini de araştırmaların büyük bir çoğunluğunun
eğitsel oyunların öğretim ortamındaki etkilerini belirlemek amacıyla örneklem olarak öğretim
ortamındaki esas kitle olan öğrencilerin araştırmalarda daha çok kullanıldığına bağlamaktadır. Bu
sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak, oyunların matematik dersindeki soyut kavramları
somutlaştırmasındaki rolünden dolayı, somut işlemler dönemindeki öğrencilerin bu araçlara daha çok
ihtiyaç duymaları gösterilebilir. Bu kapsamda, araştırmacıların, eğitsel oyunlar üzerine bu
kademelerdeki öğrencileri daha çok tercih ettikleri söylenebilir. Bu sonucun aksine araştırmanın dikkat
çeken sonuçlarından bir diğeri okul öncesinde yürütülen tezlerin sayısının az oluşudur. Bu sonuçtan
hareketle, oyunların özellikle küçük yaştaki çocuklar için vazgeçilmez bir araç olduğu dikkate alınırsa
araştırmacıların okul öncesi kademesinde çalışma yapmaları önerilmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen
adayları ve öğretmenlerle yapılan çalışmaların sayısının da daha az olduğu görülmüştür. Bu durumun
sebebini Güven ve Özçelik (2017) öğretmenlerin çalışmalara zaman ayırmamaları ya da gerekli ilgiyi
göstermemeleri olarak belirtmiştir. Yaklaşım temasına göre tezlerin dağılımı incelendiğinde, nicel
yaklaşıma dayalı yöntemlerin ağırlıklı kullanıldığı tez sayısının fazla olduğu, nitel yaklaşımın
benimsendiği tez sayısının ise daha az az olduğu göze çarpmaktadır. Bunun sebebi olarak nicel
araştırmaların, kapsamlı örneklem gruplarına ulaşabilme, sonuçları genelleyebilme, zaman ve maliyet
açısından daha tasarruflu özellikler içermesi nedeniyle araştırmacılar tarafından daha fazla tercih
edilmesi gösterilebilir (Zorluoğlu & Erbil, 2019). Bu sonuç neticesinde araştırmacılara, matematik
eğitiminde eğitsel oyun üzerine nitel veya karma yaklaşıma dayalı yöntemlerin kullanıldığı tez
çalışmaların sayısının arttırılması önerilmektedir. Çünkü bazen detaylı veri elde etmek için nicel
yöntemler yetersiz kalabilir. Örneğin öğretmen adaylarının ya da öğretmenlerin eğitsel oyun
tasarlamalarına yönelik bir araştırmada yaşadıkları zorlukların belirlenmesinde ya da öğrencilerin
eğitsel oyun kavramıyla ilgili algılarının belirlendiği başka bir araştırmada nitel yöntemlere ihtiyaç
duyulabilir. Bu kapsamda, araştırmanın amacı kapsamında nicel yöntemlerin yanında nitel yöntemlerin
de kullanıldığı kapsamlı araştırmaların yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
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Öğrenme alanı temasına göre sonuçlar incelendiğinde, ağırlıklı olarak sayılar ve işlemler öğrenme
alanının araştırmacılar tarafından tercih edildiği görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi
olarak sayılar ve işlemler öğrenme alanının matematik dersi öğretim programının (Milli Eğitim
Bakanlığı [MEB], 2018) her kademesinde bulunması, eğitsel oyunlara daha kolay uyarlanabilir olması
gösterilebilir. Diğer öğrenme alanlarına bakıldığında özellikle veri işleme, olasılık ve cebir öğrenme
alanlarında yürütülen tez sayısı çok sınırlıdır. Öğrencilerin bu öğrenme alanlarında zorluk yaşadıkları
dikkate alınırsa (Dede & Argün, 2003; Gökkurt Özdemir, 2017; Kazak, 2013), oyunla öğretimin bu
alanlarda kullanılmasına ilişkin araştırmaların arttırılması gerektiği önerilmektedir. Tezlerin yıllara göre
dağılımı incelendiğinde, son yıllarda çalışma sayısının arttığı ve en çok 2019 yılında teze ulaşıldığı tespit
edilmiştir. Eğitsel oyunların matematik öğretiminde kullanımının öğrencilerin başarısına ve tutumuna
olumlu yönde etkisi olduğu göz önüne alındığında, bu konu üzerine yürütülecek tezlerin bu
araştırmadaki sonuçları dikkate alarak ihtiyaç duyulan alanlarda devam etmesinin gerekli olduğu
düşünülmektedir. Örneğin bu araştırmada okul öncesi kademesinde tez sayısı sınırlıdır. Okul öncesi
eğitiminin temel ilkelerinden birinin oyun olmasından (MEB, 2013) dolayı, araştırmacıların bu
kademede matematiğe yönelik oyun etkinliklerine yer vermelerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
Diğer taraftan, bu araştırmada özel eğitim öğrencileri ile ilgili yapılan çalışmaya ulaşılamamıştır. Özel
eğitim alanında tez sayısının az olmasının nedeni olarak bu alanın uzmanlık gerektirmesi olabilir. Çünkü
bu alandaki öğrencilerle çalışma yapacak araştırmacıların özel eğitimdeki öğrencilerin gelişimleri ve
yetersizlik durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Özellikle yetersizlik düzeyi fazla
olan öğrencilerin öğretmenleri için gereken beceriler daha çok ve özel becerilerdir (Sontag, Purke, &
York, 1973). Ayrıca Türkiye’de özel eğitim alanında öğretmenlerin yetiştirilmesinin çok yeni olması ve
bu alanda nitelikli yetişen öğretmen sayısının az olması (Özyürek, 2008), bu alanda çalışma sayısının
eksik olmasının sebebi olarak gösterilebilir. Özel eğitimde bireylerin yeterliklerini kazandırabilmek için
araştırmacıların özel eğitim öğrencilerinin eğitimleri üzerinde durmaları gerekmektedir. Bu nedenle
eğitsel oyunların matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu örneklem
grubunun da tercih edilmesi önerilmektedir.
Bu çalışma tez türü, örneklem, öğrenme alanı, yaklaşım ve yıl olmak üzere beş temayla sınırlı olup,
tezlerde amacın ne olduğu, kullanılan yaklaşımlarda hangi yöntemlerin, veri toplama araçlarının ve
analiz tekniklerinin kullanıldığı detaylı olarak incelenememiştir. Dolayısıyla bu alanda araştırmacıların
tezlerin hangi amaçla yapıldığını, tezlerde hangi yöntemlerin (tarama, yarı deneysel, betimsel, durum
çalışması, eylem araştırması, açıklayıcı, keşfedici vb.), veri toplama araçlarının ve analiz yöntemlerinin
kullandıklarını incelemeleri önerilmektedir.
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Valence Category in Kazakh Language

AMIRBEKOVA Aigul Baidebekovna1

Abstract
The article discusses the concept of valency as a phenomenon located at the intersection of syntax
and lexical semantics. The paper also presents the types of valence, the directions in which the theory
of valence is considered. Valency in the broad sense of the word refers to the ability of a language
unit to enter into communication with other units of a particular order. Objectivity and scientific and
practical significance of the theory of valence is determined by the lexical-semantic potential of the
word. Semantic valency is based on the logical semes of the semantics of a word. These meanings
are consistent with the logical semes of the meanings of another word, as a result, the given word
shows the possibility of combining with another word. This is considered its semantic valency. We
have attempted to identify and investigate a peculiar kind of valence in the Kazakh language. The
concepts of valence and compatibility are used by us as synonymous, but in a number of works they
are differentiated. Thus, compatibility is regarded as a realized valence, and valency as a potential
compatibility of elements of the same language level. By compatibility is understood the property
of a word to realize in speech its syntagmatic connections in the form of a phrase.
A review of the works of domestic and foreign linguists showed that different linguists distinguish
different types of valency: semantic and syntactic; lexical and grammatical; syntactic and lexical,
relational and configuration; meaningful and formal; compulsory and optional, potential, realized,
single and multi-seat; categorical and individual; active and passive; conventional and occasional,
contact and distant; emotive; objective, indirect-objective, meditative, respectful and causal.
All types of valencies deserve the most careful study, however, the greatest interest of linguists is
the problem of correspondence between semantic and syntactic valence. It is already clear to
linguists that there is no one-to-one correspondence between the level of semantics and the level of
syntax.
Keywords: valency, compatibility, language, word semantics, syntagmatic, logical, lexical,
grammatical connection.
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Категория Валентности В Казахском Языке
Аннотация
В статье рассматривается понятие валентности как явления, находящегося на пересечении
синтаксиса и лексической семантики. В работе также представлены виды валентности,
направления, по которым рассматривается теория валентности. Под валентностью в широком
смысле слова понимается способность языковой единицы вступать в связи с другими
единицами определенного порядка. Объективность и научно-практическая значимость
теории валентности определяется лексико-семантическим потенциалом слова.
Семантическая валентность основывается на логических семах семантики слова. Эти семы
согласуются с логическими семами значения другого слова, в результате у данного слова
проявляютcя возможности сочетания с другим словом (на основании согласованных сем).
Это считается его семантической валентностью. Нами предпринята попытка определит и
исследовать своеобразный вид валентности в казахском языке – т. е. опосредованную
валентность. Понятия валентность и сочетаемость употребляются нами как синонимичные,
однако в ряде работ они разграничиваются. Так, сочетаемость рассматривается как
реализованная валентность, а валентность – как потенциальная сочетаемость элементов
одного языкового уровня. Под сочетаемостью понимается свойство слова реализовать в речи
свои синтагматические связи в виде словосочетания.
Обзор работ отечественных и зарубежных лингвистов показал, что различные лингвисты
выделяют различные типы валентности: семантическую и синтаксическую; лексическую и
грамматическую; синтаксическую и лексическую, реляционную и конфигурационную;
содержательную и формальную; обязательную и факультативную, потенциальную,
реализованную, одноместную и многоместную; категориальную и индивидуальную;
активную и пассивную; узуальную и окказиональную, контактную и дистантную;
эмотивную; объектную, косвенно-объектную, медиативную, респективную и каузальную.
Все типы валентностей заслуживают самого тщательного изучения, однако, наибольший
интерес лингвистов вызывает проблема соответствия семантической и синтаксической
валентности. Уже сейчас лингвистам ясно, что между уровнем семантики и уровнем
синтаксиса нет однозначного соответствия
Ключевые слова: валентность, сочетаемость, язык, семантика слова, синтагматика,
логическая, лексическая, грамматическая связь
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Қазақ Тілінің Валенттілік Категориясы
Аңдатпа
Мақалада валенттілік ұғымы синтаксис және лексикалық семантика тоғысындағы
тіркесімділік заңы ретінде қарастырылады. Мақалада қазақ тіліндегі тіл бірліктерінің
тіркесімділік әлеует валенттілік тео-риясы аясында анықталады және тіркесімдер түрлері
айқындалады. Кең мағынада валенттілік ұғымы сөздің өзге тіл бірлігімен мағыналық
үйлесімділігіне сай тіркесе алу қабілеті деп түсініледі. Сондықтан валенттілік теориясының
ғылыми-практикалық маңыздылығы, шынайылығы тек сөздің лексика-семантикалық
әлеуетіне тікелей байланысты. Сөздердің семантикалық тіркесімділігі сөздің логикалық
мәніне негізделеді. Екінші сөзбен логикалық сема арқылы ғана байланысқан тіркестердің
мағыналық мәні болады. Мақалада қазақ тіліндегі тіркесімділіктің барлық тіл саласында да
қызметтері бар екені анықталды. Сондай-ақ валенттілік пен тіркесімділік ұғымдарының
айырмашылықтары түсіндірілді.
Отандық және шетелдік лингвистердің еңбектеріне көрсетілгендей,
лингвистер
валенттіліктің бірнеше түрін ажыратады: семантикалық және синтаксистік; лексикалық және
грамматикалық; синтаксистік және лексикалық, реляциялық және конфигурациялық;
мағыналық және тұрпаттық; міндетті және факультативті, екі сыңарлы джәне көп сыңарлы;
белсенді және пассивті; поэтикалық және бейнелі, узуалды және окказионалды; эмоционалды
және объективті, т.б. Валенттіліктің барлық түрлері өте мұқият зерттеуге лайық, дегенмен
лингвистердің қызығушылығында семантикалық және синтаксистік валенттіліктің сәйкестігі
мәселесі басымдыққа ие екені байқалады.
Семантиканың деңгейі мен синтаксистік деңгейдің арасында сәйкестік болмайтынын
дәлелдеу үшін тіркесімділікті категория ретінде қарастырған жөн.
Кілт сөздер: валенттілік, тіркесімділік, тіл, сөз семантикасы, синтагматика, логикалық,
лексикалық, грамматикалық байланыс.
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Matematiksel Modelleme Üzerine Yapılan Yüksek
Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi: Türkiye
Örneği (2010-2020)
The Analysis of the PhD and Master’s Theses on Mathematical Modeling: The Case of
Turkey (2010-2020)
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Ahmet ÖZTÜRK3

Öz
Matematiksel modelleme, gerçek hayattan bir durumun matematiksel olarak ifade edilme sürecidir.
Matematiksel modelleme, analiz, sentez ve yorumlama gibi birçok bilişüstü aktivitelerin kullanıldığı
ve birçok becerinin kazandırıldığı sistematik bir süreçtir. Matematiksel modelleme yardımıyla
öğrenciler karşılaştıkları bir problemi basitleştirme, tabloları, şekilleri veya grafikleri kullanarak alt
problemleri ve verileri analiz ederler. Türkiye’de ortaokul matematik dersi öğretim programında
matematikle ilgili kavramlar, somut yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmaktadır. Bu
kapsamda, matematiksel modelleme, eğitimin belirtilen hedeflere ulaşmasında büyük önem
taşımaktadır. Bu hedef ancak öğrencilere ve öğretmen adaylarına öğrenim süreçleri boyunca
matematiksel modelleme yeterliklerinin kazandırılması ile gerçekleştirilebilir. Son dönemlerde
dünya genelinde matematiksel modellemeye olan ilgi artmış ve ilkokuldan itibaren ilerleyen
kademelerin öğretim programlarında modelleme yeterlikleri ayrıntılı biçimde ele alınmaya
başlamıştır. Bu araştırma, matematiksel modelleme üzerine Ulusal Tez Merkezinde son on yılda
yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek, araştırmacıların
modelleme üzerinde ne kadar durduklarını ortaya çıkararak genel eğilimi göstermeyi
amaçlamaktadır. Araştırma için matematiksel modelleme ile ilgili olarak yapılan tezler doküman
analizi ile incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı doğrultusunda ölçüt olarak “matematiksel
modelleme ” ya da “mathematical modeling “ kelimeleri anahtar kelimeler olarak belirlenerek ilgili
araştırmalar içerik analizine dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi bünyesinde gelişmiş tarama yapılmıştır. Tarama çalışması 20102020 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda toplam 75 araştırmaya
ulaşılmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan çalışmalar Microsoft Excel dosyasına aktarılmıştır. İkinci
aşamada ulaşılan çalışmalar belirlenen temalar doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma;
araştırma türü, yayın yılı, araştırma yaklaşımı, örneklem, araştırma yöntemi ve analiz teknikleri
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temaları olmak üzere altı tema şeklinde belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler frekans ve
yüzde değerlerine göre yorumlanarak grafikler ve tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçları,
tez türlerine göre yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine kıyasla daha fazla olduğunu
göstermektedir. Diğer temalar incelendiğinde nitel çalışmaların ağırlıkta olduğu, örneklem olarak
daha çok öğrenciler ile çalışıldığı tespit edilmiştir. Araştırma yöntemi temasına göre incelendiğinde
durum çalışması yönteminin kullanıldığı çalışmaların ağırlıkta olduğu dikkat çekmektedir. Veri
analizi yöntemlerinden ise betimsel analizin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Bir alan taraması
olan bu çalışma, matematiksel modelleme alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara
matematiksel modellemeyi tanıtmak amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca Türkiye’de bu alanda hangi
durumların çalışıldığını ve eksikliklerin neler olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, Matematiksel modelleme, Yüksek lisans tezi, Doktora
tezi

Abstract
Mathematical modeling is the process of expressing a real-life situation mathematically. It is a
systematic process in which many metacognitive activities such as mathematical modeling, analysis,
synthesis and interpretation are used and many skills are acquired throughout the process. With the
help of mathematical modeling, the students can simplify a problem that they encounter and analyze
the sub-problems and the data using the tables, figures or graphs. The mathematics-related concepts
and terms, which are in the mathematics curriculum of the secondary schools in Turkey, based on
the real-life model are examined and discussed. Within this context, the mathematical modeling is
of great importance in achieving the stated goals of education. This goal can only be achieved by
providing the students and the pre-service teachers with the mathematical modeling competencies
throughout their learning process. Recently, the interest in mathematical modeling has increased
throughout the world and the modeling competencies in the curricula of the advanced levels of the
primary school have started to be discussed in detail. This research aims to show the general trend
by comprehensively examining the PhD and Master’s theses in the database of the National Thesis
Center that written in the last decade on the subject of mathematical modeling and revealing how
long the researchers stayed focused on modeling. For the purpose of the research, the theses on
mathematical modeling were examined via document analysis. With this purpose of the research in
mind, the words "mathematical modeling" or "matematiksel modelleme" were determined as
keywords and the relevant researches were included in the content analysis. Within the scope of the
research, an advanced examining technique was carried out within the National Thesis Center of the
Council of Higher Education. The review was carried out to cover the years 2010-2020. As a result
of the reviewing, a total of 75 studies were found out. The studies found out as a result of reviewing
were documented in a Microsoft Excel file. The studies accessed in the second stage were classified
according to the determined themes. The classification was carried out around six themes which are
as following; the research type, the year of publication, the research approach, the sample, the
research method and the analysis techniques. The data obtained from the research were examined
according to frequency and percentage values and presented in the graphics and tables. The research
results show that according to thesis types, the numbers of the Master’s theses are higher than the
numbers of Phd theses. When the other themes are examined, it has been determined that qualitative
researches are predominant and in the researches, the samples are mostly carried out with the
students. When the research method is analysed according to the theme, it is remarkable that the
studies using the case study method are more in number. Among the data analysis methods, it is
seen that descriptive analysis is used more. This study is a field survey that was carried out to show
the mathematical modeling and to introduce it to he researchers who want to do research in this field.
The study was also carried out to show the researchers which cases are studied in Turkey within this
field and what are the shortcomings of the field.
Keywords: Mathematics teaching, Mathematical modeling, Master’s thesis, PhD thesis
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1.GİRİŞ
Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Öğrencilerin matematik dersindeki
başarısızlıkları ve başarı düzeylerinin düşüklüğü doğuştan gelen bir durum değildir (Bekdemir & Işık,
2007). Olkun ve Toluk Uçar’a (2014) göre, öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlığın esas sebebi,
öğretmenin etkin, öğrencinin edilgen olduğu geleneksel eğitim sisteminin yanında, öğrencilerin
matematiksel kavramların ne olduğunu bilmemeleri, dolayısıyla bu kavramlar arasında bir bağ
kurmadan ezbere yönelmeleridir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında kavramların
doğrudan algılanması oldukça zordur. Zihar ve Çiltaş (2018) çalışmasında ise matematikte yaşanılan
zorlukların temelini matematiğin soyut olması ve öğrencilerin soyut algılarının düşük olması olarak
tanımlamış ve soyut algının düşük olmasının kavramları yanlış öğrenmeye neden olacağını belirtilmiştir.
Ayrıca aynı çalışmada bu yanlış öğrenmenin giderilmesi için öğrencileri ezberden uzaklaştırarak,
konuların mantığını kavratmak ve derslerde materyal, analoji ve modellere yer verilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Matematik eğitimindeki yeni anlayış, matematiğin tanımına uygun olacak şekilde salt matematik
öğrenme yerine, matematik yaparak, düşünceleri yansıtarak matematik öğrenmeyi temel almaktadır
(Yenilmez & Yaşa, 2008). Okullardaki matematik derslerinin sadece uygulamalı matematik yeterlikleri
ile donatmak yetersiz olarak görülmüş bunun yerine, günlük yaşamında ve diğer bilimlerde matematiği
kullanan öğrenciler, gerçek matematik problemlerini çözmeleri için gereken yeterlikler kazanan
öğrenciler yetiştirmek hedeflenmiştir (Kaiser & Schwarz 2006). Baki (2010), geleneksel öğretim
anlayışında matematiğin birbirinden kopuk, günlük yaşam ihtiyaçlarından uzak, değişmez, kesin, soyut
kurallardan ve ayrı ayrı öğrenilmesi gereken denklemlerden oluşan bir uğraş alanı olarak algılandığını
ifade etmekte, 21. yüzyılda bu şekilde öğrenciye sunulacak bir matematik öğretiminin istenilen amaca
hizmet etmesinin mümkün olmayacağını vurgulamaktadır. Eğitimdeki başarıda insanların gerçek
yaşamdaki problemlere gerçek yaşamdaki koşullara ayak uydurarak yanıt vermeleri önemlidir (Ang,
2010). Matematiksel modelleme, öğrencilerin günlük yaşamda karşılarına çıkan problemlerde
matematiği kullanma düzeylerini arttırır, farklı düşünme tekniklerini kullanmalarını sağlar (Doruk,
2010). Lingefjärd (2006) çalışmasında matematiksel modellemenin ortaya çıkışının sebebini, geleneksel
matematik öğretiminin, öğrencilere, matematiği farklı ortamlarda kullanma yetisi sağlamaması olarak
belirtmiştir. Aydın’a (2008) göre matematiksel modellemenin amacı; gerçek yaşamda karşılaşılan
problemlere çözüm bulmak, açıklama yapmak, tanımlamak, anlamak, yorumlamak ve
değerlendirmektir. Matematiksel modelleme, gerçek yaşam ile matematiği birbirine yaklaştıran düzenli
ve dinamik bir yöntem olduğundan (Ortiz & Dos Santos, 2011), matematiğin sadece matematik dilinin
kurallarından ve işlemlerinden oluşmadığını göstermektedir (Çiltaş, Demirci, & Güler, 2018).
Hıdıroğlu’na (2015) göre matematiksel modelleme, eğitimin belirtilen hedeflere ulaşmasında büyük
önem taşımaktadır.
Matematiksel modelleme, öğrencilerin problem çözme süreçlerini kolaylaştıran yöntemlerden biridir.
Matematiksel modelleme bireyin matematiksel düşünce ya da kavrama sahip olmasının ötesinde,
bunları, varsayımları doğrultusunda probleme uygun olacak şekilde düzenlemesini, uygulamasını ve
elde ettiği sonuçları değerlendirmesini gerektirmektedir. (Yenilmez & Yıldız, 2019). Bu bağlamda
Budinsk (2010) modellemenin amaçlarını tahmin etme, dizayn etme (tasarlama), karar vermek için
olasılıkları deneme, olgunun daha iyi anlaşılmasını sağlama olarak ifade etmektedir (Akt. Yenilmez &
Yıldız, 2019). Dolayısıyla matematiksel modellemenin bireylerin matematiği öğrenmesinden çok
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matematik yapmasına ve düşüncelerini açıklamasına fırsat tanıdığı ve bu yönüyle matematik eğitimine
hizmet ettiği söylenebilir. Matematiksel modellemenin öğretim sürecine entegre edilmesine yönelik
yapılan çalışmalara rağmen, sınıf içi öğretim ortamlarında matematiksel modellemenin çok az yer
bulduğu görülmektedir (Ferri & Blum, 2013). Bunun önemli nedenlerinden biri, öğretmenlerin
matematiksel modellemeye yabancı olmalarıdır (Makar & Confrey, 2007; Yu & Chang, 2011).
Literatürde bazı çalışmalar matematik öğretmenlerinin (Akgün, vd., 2013; Güder, 2013) ve öğretmen
adaylarının (İncikabı & Biber, 2020) matematiksel modelleme hakkında bilgi sahibi olmadığını
göstermektedir. Bu araştırma, matematiksel modelleme üzerine Ulusal Tez Merkezinde son on yılda
yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek, araştırmacıların modelleme
üzerinde ne kadar durduklarını ortaya çıkararak genel eğilimi göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç
kapsamında çalışmanın problemi ve alt problemleri aşağıda sunulmuştur.
1.1. Çalışmanın Problemi
Bu çalışmanın problemi, “Türkiye’de 2010 yılından 2020 yılına kadar matematiksel modelleme üzerine
yüksek lisans ve doktora tezlerinin farklı temalara göre dağılımı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Bu
problem doğrultusunda, aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matematiksel modelleme üzerine yapılan tezlerin, araştırma türü temasına göre dağılımı
nasıldır?
Matematiksel modelleme üzerine yapılan tezlerin yıl temasına göre dağılımı nasıldır?
Matematiksel modelleme üzerine yapılan tezlerin araştırma yaklaşımı temasına göre dağılımı
nasıldır?
Matematiksel modelleme üzerine yapılan tezlerin örneklem grubu temasına göre dağılımı
nasıldır?
Matematiksel modelleme üzerine yapılan tezlerin yöntem temasına göre dağılımı nasıldır?
Matematiksel modelleme üzerine yapılan tezlerin analiz teknikleri temasına göre dağılımı
nasıldır?

2. YÖNTEM
Bu araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile toplanmıştır. Doküman
incelenmesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu araştırmanın amacı doğrultusunda ölçüt olarak
“matematiksel modelleme ” ya da “mathematical modeling “ kelimeleri anahtar kelimeler olarak
belirlenerek ilgili araştırmalar içerik analizine dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan çalışmaları
belirlemek amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi bünyesinde gelişmiş tarama
yapılmıştır. Tarama çalışması 2010-2020 yıllarını kapsayacak şekilde yapılmıştır. Tarama sonucunda
toplam 75 araştırmaya ulaşılmıştır. İncelenen tezlerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik
analizi doğrultusunda araştırmacılar tarafından belirlenen temalara göre sınıflandırılma yapılmıştır. Bu
doğrultuda, iki araştırmacı tarafından tezler araştırma türü, yayın yılı, araştırma yaklaşımı, örneklem,
araştırma yöntemi ve analiz teknikleri temaları olmak üzere altı tema kapsamında incelenmiştir.
Çalışmanın güvenirliği için iki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak bu altı tema doğrultusunda
kodlama yaparak ilgili temada tezlere ait frekans ve yüzde değerlerini hesaplamışlardır. Bu iki
araştırmacı tarafından kodlama arasındaki uyum Miles ve Huberman’ın (1994) uyuşma hesabı
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kullanılarak hesaplanmıştır ve 0. 90 olarak bulunmuştur. Geriye kalan % 10’luk fark için uzman görüşü
alınarak ortak fikir birliğine varılmıştır.

3. BULGULAR
Bu bölümde Türkiye’de matematiksel modelleme üzerine yapılan tezlerin altı alt problem doğrultusunda
frekans ve yüzde değerlerine ilişkin analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen bulguların
tez türü, yıl, araştırma yaklaşımı, örneklem grubu, yöntem ve analiz teknikleri temasına ait frekans ve
yüzde dağılımları verilmiştir.

Tablo 1. Matematiksel Modellemeye İlişkin Yapılan Tezlerin Araştırma Türü Temasına Göre Frekans
ve Yüzde Dağılımı
60

52

50
40
30

23

20

10
0
Yüksek Lisans

Doktora

Araştırma Türü(AT)

f(%)

Doktora Tezi (DT)

23(30.67)

Yüksek Lisans Tezi (YLT)

52(69.33)

Araştırma türlerine göre dağılım incelendiğinde yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine oranla daha
fazla olduğu görülmüştür. Tezlerin dağılım şekli olarak 23(%30.67) doktora tezine, 52(%69.33) yüksek
lisans tezine rastlanmıştır.
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Tablo 2. Matematiksel Modellemeye İlişkin Yapılan Tezlerin Yıl Temasına Göre Frekans ve Yüzde
Dağılımı

Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

AT

2015

2016

2017

2018

2019

2020

f(%)

DT

3(4)

2(26)

YL
T

2(2.6
)

2(2.6
)

2(2.6
)

Top

5(6.6
)

4(5.3
)

2(2.6
)

2(2.6
)

4(5.3)

2(2.6
)

1(1.3
)

3(4)

6(8)

4(5.3
)

2(2.6
)

4(5.3)

2(2.6
)

4(5.3
)

8(10.6)

21(28
)

1(1.3
)

4(5.3
)

4(5.3
)

8(10.6
)

4(5.3
)

5(6.6
)

11(14.9
)

27(36
)

1(1.3
)

Araştırmanın yıllara göre dağılımı incelendiğinde, her yıl matematiksel modelleme üzerine tez
çalışmasının yürütüldüğü ve 2019 yılında bu sayının en fazla olduğu 27 (%36) görülmektedir.
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Tablo 3. Matematiksel Modellemeye İlişkin Yapılan Tezlerin Araştırma Yaklaşımı (AY) Temasına Göre
Frekans ve Yüzde Dağılımı

26

30
25
20

16

15

13
10

7

10
3
5
0
YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOKTORA TEZİ
NİTEL

AY

NİTEL

NİCEL

KARMA

KARMA

NİCEL

f(%)
AT
DT

13(17.3)

7(9.3)

3(4)

YLT

26(34.7)

10(13.4)

16(21.3)

Top

39(52)

17(22.7)

19(25.3)

Tablo 3’teki bulgular, araştırma yaklaşımına göre incelendiğinde, tüm çalışmaların arasında en fazla
kullanılan araştırma yaklaşımının nitel olduğu 39(%52), nicel yaklaşıma dayalı çalışmaların nitel
yaklaşıma kıyasla daha az olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Matematiksel Modellemeye İlişkin Yapılan Tezlerin Örneklem Grubu (ÖG) Temasına Göre
Frekans ve Yüzde Dağılımı

30

30

Öğrenciler
Matematik Öğretmeni

25
Matematik Öğretmeni Adayı
Matematik ve Sınıf Öğretmeni

20

Öğrenciler ve Matematik
Öğretmeni Adayı

14
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Öğrenciler ve Matematik
Öğretmeni

10

Fen Bilgisi Öğretmeni Adayı

10
5

Matematik Öğretmeni, Matematik
Öğretmeni Adayı ve Öğrenciler

5

5
0 0

1

2
0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

2

Literatür İncelemesi

0

YÜKSEK LİSANS

ÖG

Matematik, Türkçe ve Fen Bilgisi
Öğretmenleri ile Öğrenciler

DOKTORA

YLT

DT
f(%)

Öğrenciler
Matematik Öğretmeni
Matematik Öğretmeni Adayı

10(13.3)

5(6.7)

2(2.7)

14(18.7)

5(6.7)

Matematik ve Sınıf Öğretmeni

1(1.3)

Öğrenciler ve Matematik
Öğretmeni Adayı

1(1.3)

Öğrenciler ve Matematik
Öğretmeni
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30(40)

1(1.3)

1(1.3)

Fen Bilgisi Öğretmeni Adayı

1(1.3)

Matematik Öğretmeni,
Matematik Öğretmeni Adayı
ve Öğrenciler

1(1.3)

Matematik, Türkçe ve Fen
Bilgisi Öğretmenleri ve
Öğrenciler

1(1.3)

Literatür İncelemesi

2(2.7)

Top

52(69.4)

23(30.6)

Tablo 4 incelendiğinde, hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinde örneklem grubu olarak
öğrencilerin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle hizmet içi aktif olarak görev yapan öğretmenlerle
yapılan tezlerin sayısı öğrencilere kıyasla sınırlıdır.

Tablo 5. Matematiksel Modellemeye İlişkin Yapılan Tezlerin Yöntem(Yön) Temasına Göre Frekans ve
Yüzde Dağılımı
20
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5
0
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5

3

6
0

0

4

Doktora

Yö
n

Durum
Çalışma
sı

Eylem
Araştır
ması

Yakınsay
an
Paralel

Öğretim
Deneyi

3

4
0

4
0

3

0

Yüksek Lisans

Ön-Son
Test
Gruplu
Yarı
Deneysel

Gömü
lü

Açıklayıcı

Çeşitleme

/Deneysel
Olmayan
AT

f(%)

DT

8(10.7)

5(6.7)

3(4)

YL
T

19(25.3)

3(4)

6(8)

4(5.3)

16(21.3)

4(5.3)

Top

27(36)

8(10.7)

6(8)

4(5.3)

19(25.3)

4(5.3)

4(5.3)

3(4)

4(5.3)

3(4)

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde, durum çalışması yönteminin araştırmacılar tarafından çoğunlukla
tercih edildiği görülmektedir. Tablo 5 incelendiğinde, araştırmacıların çoğunun ya nitel yöntemleri ya
da nicel yöntemleri kullanmayı gerektiren çalışmaları yürüttükleri, karma yöntemlerin kullanıldığı tez
sayısının ise daha az olduğu dikkat çekmektedir.
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Tablo 6. Matematiksel Modellemeye İlişkin Yapılan Tezlerin Analiz Teknikleri Temasına Göre Frekans
ve Yüzde Dağılımı
18
18
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8
6
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3

2
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0

Nicel ve Nitel Analiz Teknikleri
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1(1.3)
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3

1(1.3)
18(24)

1(1.3)

52(69.3)

23(30.7)

Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde, yürütülen tezlerde farklı analiz tekniklerinin kullanıldığı, ağırlıklı
olarak nitel analiz tekniklerinden betimsel ve içerik analizi, nicel analiz tekniklerinden de kestirimsel
istatistiğin kullanıldığı görülmektedir.

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında “matematiksel modelleme” kelimesi ile doktora ve yüksek
lisans tezleri taranmıştır. Yapılan araştırmalarda yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden daha fazla
olduğu görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak Türkiye’de yüksek lisans eğitim
veren kurumların sayısının doktora eğitimi veren kurumlardan fazla olması ve doktora sürecinin daha
fazla olması gösterilebilir. Zorluoğlu ve Erbil’in (2019), doktorada eğitim süresinin yüksek lisansa göre
daha uzun sürmesini ifade etmesi bu sonucu desteklemektedir. Doküman incelemesi yapılan
çalışmalarda benzer sonuçlara rastlamak mümkündür. Örneğin Yavuz (2017) ile Adıgüzel ve arkadaşları
(2018) çalışmasında yüksek lisans tezlerinin sayısının daha fazla olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
Yaklaşım teması incelendiğinde, nitel çalışmaların ağırlıkta olduğu, örneklem grubunun genelde
öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018), matematik dersi öğretim
programı incelendiğinde, modelleme becerisinin temel becerilerden biri olduğu dikkate alınırsa,
öğretmenlerin bu beceriye sahip olmalarının gerekli olduğu görülmektedir. Benzer şekilde
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2017 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans
Programında değişikliğe gidilmiş ve 2018 yılında uygulamaya konulan programda “Matematik
Öğretiminde
Modelleme”
adıyla
lisans
dersi
öğretim
programına
eklenmiştir
(https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-YetistirmeLisans-Programlari/Ilkogretim_Matematik_Lisans_Programi.pdf). Dolayısıyla hem hizmet öncesinde
öğretmen adaylarının hem de öğretim üyelerinin matematiksel modelleme becerisine sahip olmaları
önem arz etmektedir. Bu açıklamaya dayalı olarak matematiksel modelleme üzerine tez çalışması
yürütecek araştırmacıların öğretmenler, öğretmen adayları ya da öğretim üyeleri ile çalışmaları ve
özellikle de her örneklem grubunun modelleme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmaların
yapılmasının gerekli olduğu önerilmektedir. Matematiksel modellemenin matematik eğitimindeki rolü
dikkate alındığında bu konu üzerine yürütülecek tezlerin ihtiyaç duyulan alanlarda devam etmesinin
gerekli olduğu düşünülmektedir.
Araştırma yöntemi temasına göre incelendiğinde, genelde nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum
çalışması yönteminin kullanıldığı, nicel yaklaşıma dayalı da yarı deneysel yöntemin kullanıldığı
çalışmaların ağırlıkta olduğu dikkat çekmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak nitel ve
nicel yöntemlerin birlikte kullanılması zaman ve maliyet bakımından araştırmacıları daha çok zorlaması
gösterilebilir. Zorluoğlu ve Erbil’in (2019), araştırmacıların kapsamlı örneklem gruplarına ulaşabilme,
sonuçları genelleyebilme, zaman ve maliyet açısından daha tasarruflu özellikler içermesi nedeniyle nitel
yöntemleri nicel yöntemlere kıyasla tercih etmelerini ifade etmesi bu açıklamayı desteklemektedir. Veri
analizi teknikleri temasına göre sonuçlar incelendiğinde ise nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz,
içerik analizi; nicel analiz tekniklerinden de kestirimsel istatistiğin daha çok kullanıldığı görülmektedir.
Araştırmada uygulama süresi sınırlı olduğu için SSCI, ESCI, ERIC gibi uluslararası indekslerde taranan
dergiler incelenememiştir. Ayrıca araştırmanın veri toplama süreci 2020 yılının başlarında tamamlandığı
için 2020 yılındaki ulusal tez merkezindeki tüm tezler incelenememiştir. Bu kapsamda bu konu üzerinde
alan taraması yapacak araştırmacıların, geniş bir veri tabanında matematiksel modelleme üzerine
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günümüze kadar ulusal ve uluslararası çalışmaları inceleyerek Türkiye’deki durum ile karşılaştırmaları
önerilmektedir.
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An analysis of Similar Questions Types in Kurdish
and English

Mehmet Veysi BABAYİĞİT1
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Abstract
Language is used as a tool of communication in all over the world, and each society or country may
adopt a different language leading various dialects or language usages. In order to interrogate
different aspects, multiple question types are utilized in a language. Also, questions are globally
used to get information about a topic / issue, ask for confirmation, request something or clarify some
controversial aspects almost in all languages. In addition, some questions are directed to speakers
via question words such as what, where or how; on the other hand, some questions are conducted
via helping verbs, adjuncts or question tags. Foreign language learners first learn affirmative, then
negative and finally questions forms in the target language that is why it may be inferred that using
questions in a language requires improvement and experience. The current study aims to find out
some similar questions types in Kurdish and English; hence, an analysis has been conducted on
question samples obtained descriptively in those languages. The results of the analysis indicated that
there are some similar types of questions such as general questions, special questions, tag questions
and alternative questions in both languages.
Keywords: Types, question, Kurdish, English, similar

INTRODUCTION
Language has the strength to overview many ideas and issues in the world as learners can shape their
identity and can get information about the world. While seeking information, different forms of
structures are employed. Also while investigating language forms, we shouldn’t focus on just a technic
or method (Babayiğit, 2020a), we should include a wide range of forms which are generally considered
as questions.
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Questions not only teach us but also make us learn new views and gain knowledge about a specific
domain since they carry different roles in a society (Levinson, 1979). Investigating questions types and
including them in classroom practices may yield fruitful data because students are able to L1 and L2’s
successful adjustment and produce corrections of errors by incorporating drills and practises (Pica,
1994). Besides, questions have roles in many task-based exercises in the class that is why students can
grasp the crucial points by paying attention to the question-answer practices in a manner of
communicative language practice (Littlewood, 2004). While asking questions in the classroom, it is also
crucial to care the context in order to get effective communication skills (Babayiğit, 2020b).
In addition, questions are one of the most common used instructional strategies almost in all departments
by teachers (Graesser, Rus, Cai & Hu, 2012). These questions can be present in the texts or tasks apart
from oral speeches in the classrooms (Rittle-Johnson, 2006). Generally, natural question are generated
in order to seek language processing techniques and come up with question generations forms either
syntactic or semantic in the classroom contexts (Lindberg, D., Popowich, F., Nesbit, J., & Winne, P. ,
2013) ; however, it is clear that syntax-based methods are generally adopted while constituting a
question or using questions words in many languages (Kalady et al. , 2012). That is why using questions
in communication is crucial and there are some certain points why we do use questions.

Why do we use questions in our communication?
There are many purposes of asking questions and the following items illustrate these purposes;
1- To get information or knowledge about something
2- To demolish confusion about something
3- To direct a conversation.
4- To being and empower a relationship
5- To find a solution for a problem.
6- To enable interaction among speakers in order to evoke creativity in defining various ideas.
7- To change or affect someone’s ideas or knowledge about a specific issue.
8- To come up with an agreement or disagreement about a topic or fact.

QUESTION TYPES
1. General questions:
These are common questions which can be answered by yes/no ; hence, these are also named as yes/no
questions. General questions are widespread in both languages. While asking these questions, there is
no adjunct in both languages.
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Some Samples in English and Kurdish for General Questions
A : Are you coming home tonight?

A : Îşev, tu tê malê?

B: Yes.

B: Erê.

C: Can I take your book?

C: Ez karim pirtûka te bigrim?

D: No.

D:Na.

E: Ah, will you have dinner?

E: Ma, hûn ê xwarinê bixwin?

F: Yes .

F: Erê.

2. Special questions:
Special questions are used to get specific information about something or someone. These are also
named as wh-questions in English. The questions words are who, what, where, when, why, how, how
many, etc.
Samples in English and Kurdish for Special Questions
A : Where are you from?

A : Tu ji ku/ kuderê yî?

B: Dıyarbakır.

B: Amed.

C: What is the name of the book?

C: Navê vê pirtûkê çi ye?

D: Emily

D: Emily

E: How is the weather today?

E: Hewa îro çawa ye?

F: Sunny.

D: Bi tav e.

G: Who is your father?

E: Bavê te kî ye?

H: Muhammed

F: Muhammed.

3. Tag questions:
This type is also named as disjunctive questions. In English, the questions are made up of two parts,
where the first part is a positive statement, and the second part is negative, or vice-versa. In Kurdish,
there are two parts the same as in English; however, the second part is generally negative.

390

Samples in English and Kurdish for Tag Questions

A : Ahmet went home yesterday, didn’t he?

A : Ahmet doh çû malê, ne wusa?

B: Ayşe didn’t read that book, did she?

B:Ayşe ew pirtûk nexwend, ne wanî?

C:You go out every day, don't you?

C: Hûn her roj derdikevin derve, ne were?

4. Alternative questions:
This type is also named as choice questions. At least two options are offered to the speakers in the
conversations. These questions can be either general or specific ones.
A : Is she a teacher or a student?

A : Ma ew mamoste ye an xwendekar e?

B: She is a teacher.

B: Ew mamoste ye.

C: Would you like tea or coffe?

C: Hûn çay an qehwe dixwazin?

D: Tea, please.

D: Ji kerema xwe çay.

E:Where would you go, to the cafe or the
shopping mall?

E:Hûn ê biçin kuderê, li qehwexaneyê an li
navenda bazirganiyê?

F: to the shopping mall.

F:li navenda bazirganiyê.

CONCLUSION
In sum, it is clear that language is used to interrogate many various things and learn some specific
aspects. People may also shape their identity or knowledge via asking multiple questions. There are
various questions asked almost in all languages since this is a basic requirement for a successful
communication among human beings. The results of the current study claimed that there are various
question types such as general questions, special questions, tag questions and alternative questions in
both languages.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir
Tedarik Zinciri Yönetimi
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Öz
Sürdürülebilirlik hemen her alanda yeni milenyumun başat fenomenlerinden biri haline
gelmiştir. Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları ile kodlanan sürdürülebilirlik olgusu,
artık işletmelerin birincil rekabet parametrelerinden biri haline gelen Tedarik Zinciri
Yönetimi konusunda da hem stratejik önemini artırmakta hem de uluslararası ticarete tesir
eden bir görünüm kazanmaktadır. Bu çalışmanın odak ilgisi; kurumsal sosyal sorumluluk
ve sürdürülebilir tedarik zinciri arasındaki ilişkilerin boylamsal bir okuma ile ortaya
konulmasıdır. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularının
tedarik zinciri yönetimi araştırmalarının odak noktalarından birisini oluşturması nedeniyle
çalışma ele aldığı konu bakımından önem taşımaktadır. Nitel araştırma deseni ve literatür
taraması ile kurgulanan araştırma sonucundan elde edilen bulgulara göre sürdürülebilirlik
konusu tedarik zinciri yönetimi stratejilerine tesir etmekte, firmalar ekonomik hedeflerinin
yanında sosyal ve çevresel gelişmelere duyarlı oldukları ölçüde rekabet avantajı
kazanmaktadırlar. İşletmeler, kurumsal sosyal sorumluluk prensibi ve yasal düzenlemeler
ile sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konularına eğilerek “yeşil” temalı doğa dostu
üretim, tasarım, dağıtım ve pazarlama ve sürdürülebilir satın alma faaliyetleri
yürütmektedirler. Ayrıca faydalı kullanım ömrü bitmiş ürünlerin geri çağırılması, geri
dönüşüm yoluyla katma değer yaratılarak yeniden kullanıma sokulması ya da çevreye zarar
vermeden bertaraf edilmesi faaliyetleri yoluyla hem yeniden sermaye üreterek hem de
müşteri gözünde “doğa dostu” kurumsal imajlarını güçlendirerek maddi ve manevi değer
ve rekabet avantajı kazanmaktadırlar. Elde edilen bulgulardan hareketle çalışmanın ilgili
literatüre katkı sağlayacağı ve işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde
sürdürülebilirlik stratejilerini ve performanslarını oluşturmalarında başvurabilecekleri
yardımcı bir kaynak olacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Tedarik Zinciri
Yönetimi
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1. GİRİŞ
Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile tedarik zinciri yönetiminin etki alanı maliyetler, arz
ve piyasaların küreselleşmesi, zaman baskısı, ürün karmaşıklığı ve daralan ürün yaşam döngüleri,
performans ve hizmet kalitesi, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri odaklılık ve sürdürülebilirlik gibi
eğilimlerle gelişmekte ve genişlemekte, değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Diğer taraftan çevresel,
sosyal ve ekonomik baskılar işletmelerin değerlerinde ve ticari faaliyet yöntemlerinde kademeli olarak
değişikliğe gitmelerine yol açmaktadır. Bu durumlar kurumsal sosyal sorumluluk konularının her geçen
gün daha fazla önem kazanmasına yol açmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk ile sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi (STZY) birbirleri ile yakın ilişki
içerisinde olan konulardır. STZY temel olarak ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlar ekseninde ortak
işbirliği ve çözümler geliştirilerek paydaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dayanmaktadır.
İşletmeler STZY altında kurumsal sosyal sorumluluklarını da gözeterek yeşil tedarik zinciri yönetimi
konularına eğilmekte, yeşil üretim, tasarım, dağıtım ve pazarlama, sürdürülebilir satınalma ve tersine
lojistik faaliyetleri yürütmektedirler. İşletmelerin sürdürülebilirlik temelli yaklaşımları imajlarına,
performanslarına ve rekabet avantajlarına doğrudan etki etmektedir. Tüm bu nedenlerle çalışmada
kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM
Nitel araştırma deseni ve literatür taraması ile kurgulanan çalışmada lojistik ve tedarik zinciri
yönetiminde giderek daha fazla ön plana çıkan, işletmelerin stratejilerine tesir eden kurumsal sosyal
sorumluluk ve sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
ilk olarak kurumsal sosyal sorumluluk konusu ele alınmıştır. İkinci olarak sürdürülebilir tedarik zinciri
konusuna değinilerek işletmelerin bu alanda ele aldığı faaliyetler yeşil tedarik zinciri yönetimi (yeşil
üretim ve tasarım, yeşil dağıtım ve pazarlama ve sürdürülebilir satın alma) ve tersine lojistik alt başlıkları
altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise konu hakkında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.

3. BULGULAR
3.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İşletmenin temel işlevi, toplumun talep ettiği mal ve hizmetleri üreterek değer yaratmaktır. İş yaratma
süreçleri ile sahiplerine ve hissedarlarına kâr sağlayan işletmeler bunun yanı sıra toplum için refah
yaratmaktadırlar. Diğer taraftan çevresel, sosyal ve ekonomik baskılar işletmelerin değerlerinde ve ticari
faaliyet yöntemlerinde kademeli olarak değişikliğe gidilmesine yol açmaktadır. Bu durumlar kurumsal
sosyal sorumluluk konularının her geçen gün daha fazla önem kazanmasına yol açmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk düşüncesi 1950’lerin sonunda ve 1960’larda büyük holding şirketlerinin
genişlemesiyle ivme kazanmıştır. 1953’te ekonomist Howard R. Bowen (1980-1989) İş İnsanının Sosyal
Sorumlulukları (Social Responsibilities of the Businessman) adlı eserinde kurumsal sosyal sorumluluk
kavramına değinmiştir. Buna göre kurumsal sosyal sorumluluk, şirketin toplum ile ilişkisinde temel
ahlâkı ifade ederek paydaşlara karşı etik davranışlar benimsenmesini öngörür (Bowen, 1953: 6). Bir
diğer tanımla, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları ticari faaliyetlerine ve paydaşlarıyla gönüllülük
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temelinde etkileşimlerine entegre ettikleri bir kavramdır (Commission of the European Communities,
2002: 5). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, işletmelerin ekonomik, yasal, etik ve çevresel sorumluluklarını
içermekte ve tüm bu sorumlulukların eş zamanlı yerine getirilmesinin önemini vurgulamaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluğun özellikleri ise kısaca aşağıdaki gibidir (Commision of the European
Communities, 2002: 5; Erturgut, 2016: 226-228);




İşletmelerin uzun vadeli çıkarlarına fayda sağlayacağını düşündükleri için gönüllü olarak
benimsedikleri, yasal gerekliliklerin ötesinde bir davranıştır.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ile bağlantılıdır. Bu bağlamda işletmelerin faaliyetlerinde ekonomik,
sosyal ve çevresel etkileri bir arada göz önünde bulundurmaları beklenmektedir.
İşletmenin temel faaliyetlerine ekledikleri bir unsur değil işlerin yönetilme şekli ile ilgili faaliyetlerdir.
Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler işletmeler için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Öte yandan söz
konusu gelişmeler işletmeler için küresel ölçekte yeni sorumluluklar yaratarak organizasyonel
karmaşıklıklarının artmasını beraberinde getirmektedir. Ayrıca tüketici ve STK’ların ürün ve
hizmetlerin üretildiği koşullara ve bu koşulların çevresel etkilerine verdikleri önem giderek artmaktadır.
Özellikle 2010 yılından bu yana küresel tedarik zincirindeki sosyal boyutun önemini vurgulayan
çalışmalar giderek artmaktadır (Wieland ve Handfield 2010, akt. Bentahar ve Benzidia, 2018). Tüm bu
gelişmeler kurumsal sosyal sorumluluk konusunun sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ekseninde ele
alınması gerekliliğini doğurmaktadır.

3.2. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
Sürdürülebilirlik kısaca gelecek nesilleri kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden mahrum
bırakmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak olarak tanımlanabilir.
Çevresel ve sosyal yönlerin ekonomik değerlendirmeyle bütünleşmesi olan sürdürülebilirlik, lojistik ve
TZY alanında güncelliğini daimi olarak koruyan konulardan birisidir (Ghadimi vd., 2019: 72).
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ise kurum içi ve kurumlar arası akışların yönetiminde
ekonomik, çevresel ve sosyal boyutların yenilikçi ve işbirlikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir değer
yaratma hedefiyle bütünleşmesidir (Bentahar ve Benzidia, 2018). Bu bağlamda sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetimi ile kurumsal sosyal sorumluluk konuları direkt ilişki içerisindedir değerlendirmesi
yapılabilir.
Sürdürülebilir TZY temel olarak uzun vadede yukarıda sıralanan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlar
ekseninde ortak işbirliği ve çözümler geliştirilerek paydaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine
dayanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluğun gönüllülük odaklılığının aksine işletmeler devlet ve
kanunlar tarafından belirlenen sınırlamalara maruz kalarak sürdürülebilirlik politikaları izlemek
durumunda kalabilirler (Erturgut, 2016: 95-98). Diğer taraftan sosyal çevresel etkileri göz önünde
bulundurarak müşteri ve STK beklentilerini karşılamak, yeniden sermaye yaratarak hem israfın önüne
geçmek hem de maliyet avantajı oluşturmak ve rekabet avantajı elde amacıyla da gönüllü olarak
sürdürülebilirlik temelli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmeyi tercih edebilirler.
Bentahar ve Benzidia’ya (2018) göre, tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik yaklaşımını hâkim
kılmak için finansal ve teknolojik kaynakların harekete geçirildiği, çevresel ve sosyal yaklaşımları
destekleyen bir organizasyon kültürü teşvik edilmelidir. Bunun yanı sıra şirket yöneticilerinin etik ve
çevresel konulardaki değişimleri desteklemede kararlı olmaları ise çalışanların sürdürülebilir tedarik
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zinciri konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve sürdürülebilir yaklaşımı benimsemelerini kolaylaştırır
(Bentahar ve Benzidia, 2018). Ayrıca, hükümetler de finansal teşvikler ve düzenleyici standartları
entegre eden dinamik bir yaklaşımla sürdürülebilir tedarik zincirlerinin geliştirilmesinde önemli rol
oynayabilirler (Chen ve Sheu, 2009: 667).
Sürdürülebilirlik konusu günümüzde tedarik zinciri yönetimi çalışmalarının başat konulardan birisini
oluşturmaktadır. “Birçok yöneticiye göre sürdürülebilir tedarik zinciri kurma ve entegrasyonunu
sağlama, güncel tedarik zinciri araştırmalarının en önemli konularından biridir” (Erturgut, 2016: 91).
İşletmelerin sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda ele aldıkları temel konular ve faaliyet
alanları ise aşağıdaki gibidir.

3.2.1. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi
Artan nüfus ve tüketim odaklı faaliyetler neticesinde kaynakların giderek azalması buna karşın enerji ve
hammaddeye olan ihtiyacın artması küresel ölçekte ekolojik problemleri tetiklemektedir. Bu nedenle
ekonomik ve çevresel faaliyetlerin dengelenmesi, rekabetçi, düzenleyici ve toplumsal baskılarla karşı
karşıya olan kuruluşlar için giderek önem kazanmaktadır (Shultz ve Holbrook, 1999: 218; Seman vd.,
2012: 1).
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi (Green Supply Chain Management-GSCM) çevresel endişeleri TZY’ ye
entegre eden bir disiplin olarak ön plana çıkmaktadır. Patil ve Dolas’a (2015: 1097) göre, ürün tasarımı,
malzeme kaynağı ve seçimi, üretim süreci, tüketiciye nihai ürünün teslim edilmesi ve ürün kullanım
ömrünün sona ermesi de dâhil olmak üzere çevresel düşünceyi zincire entegre eder. Son yıllarda
araştırmacılar YTZY’nin firmalarda uygulanmasının etkilerini belirlemek amacıyla pek çok çalışma
yürütmekteyken firmalar ise piyasada yaşanan değişim ve dönüşümler nedeniyle çevre dostu kriterler
tarafından yönlendirilen yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarına önem atfetmeye başlamışlardır
(Ghosh, 2017: 53).
Günümüzde pek çok işletme çevre dostu uygulamalar yürütmek için çaba sarf etmektedir. Bunun
nedenleri; müşterilerin yeşil üretim, dağıtım ve pazarlamayı uygulaması yönünde işletmeler üzerinde
yarattıkları baskılar ve çevreyle ilgili katı kurallar oluşturan hükümet baskıları iken bazı firmalar ise
yeşil uygulamaların genel fiyat performansları üzerinde olumlu etki yaratacağını, yeniden kullanma ve
yeniden üretim yoluyla maliyetlerini azaltabileceklerine inanmaktadırlar (Ghosh, 2017: 53). Daha
çevreci bir tedarik zinciri elde etmek ve rekabet avantajı sağlamak için çevresel yönetim
uygulamalarının tüm TZY’ye entegre edilmesi ve aynı zamanda kâr ve pazar payı hedeflerinin
genişletilmesi önem taşımaktadır (Seman vd., 2012: 2).

3.2.1.1. Yeşil Üretim ve Yeşil Tasarım
Özellikle 2000’li yıllarda tehlikeli atık ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, ürünlerin geri
dönüştürülmesine, yeniden üretilmesine ve yeniden kullanılmasına odaklanılarak temel olarak üretim
sonrası aşamalara önem verilmeye başlanmıştır. Günümüzde şirketler ürün tasarım aşamalarında enerji
tüketimini, emisyon kirlenmelerini, zehirlilik oranlarını, ürün büyüklüğü ve ağırlığını azaltabilecek yeni
malzemeler kullanarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine katkı sağlamaya çalışmaktadırlar
(Bentahar ve Benzidia, 2018). Tasarım aşaması ayrıca ambalajlama yöntemi ile de ilgili olabilmekte
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birçok şirket yeniden kullanılabilir ambalajlama sistemlerine geçmektedir (Patil ve Dolas, 2015: 10971098).

3.2.1.2. Yeşil Dağıtım ve Pazarlama
Yeşil dağıtım ve pazarlama kısaca çevre açısından güvenli olduğu varsayılan ürünlerin piyasaya
sürülmesi olarak tanımlanabilir (Patil ve Dolas, 2015: 1097). Burada ürün ve hizmetlerin satışı ve
tanıtımı sırasında azaltılmış çevresel zarara ve ürünün çevre dostu özelliklerine değinilir. Örneğin
şirketler son yıllarda artan çevresel endişeler, karbon vergisi ve petrol fiyatları nedeniyle enerji
tüketimini azaltan hibrid taşıma türlerine yatırım yapmaktadırlar.

3.2.1.3. Sürdürülebilir Satınalma
Kurumsal sürdürülebilirliğin uygulanması, büyük ölçüde sürdürülebilir kaynak kullanımını uygulayan
satın alma işlevine dayanır (Schneider, 2012: 243). Sürdürülebilir satınalma, atıkların azaltılmasını, geri
dönüştürülmesini, yeniden kullanılmasını ve/veya sürdürülebilir bir tedarik zinciri stratejisini
uygulamayı kolaylaştıran hammaddelerin ve bileşenlerin satın alınmasını içermektedir. Sürdürülebilir
satınalma, satınalma prosedürlerine sosyal ve etik konuları entegre etmeyi, tedarikçi ilişkilerini
yönetmeyi ve şirketlerin paydaşlarıyla iletişim kurmasını da hedeflemektedir (Bentahar ve Benzidia,
2018).

3.2.1. Tersine Lojistik
“Tersine lojistik, iade edilmiş ürünleri ya da parçaları ya da faydalı yaşam süresi bitmiş olan
malzemeleri geri alma, bunları değer yaratacak şekilde dönüştürerek tekrar kullanıma sunma veya
kontrollü bir şekilde bertaraf etme faaliyetidir” (Erturgut, 2016: 232). Diğer bir deyişle hammaddelerin,
süreç içi envanterlerin, mamul malların ve ilgili bilgilerin geri dönüştürülerek değer elde edilmesi veya
uygun şekilde yok edilmesi amacıyla tüketim noktasından menşe noktasına kadar maliyet etkin akışının
planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir.
Ürünlerin geri dönüştürülme aşamaları yıllardır uygulanmakta olduğu için tersine lojistik yeni bir
kavram değildir. Tersine lojistik faaliyetlerinin kullanımı 1980’lerde ön plana çıkmıştır (Rehman vd.,
2017: 81). Özellikle mevcut kaynaklardan yeniden sermaye üretilmesi aşamasında tersine lojistik
uygulamalarına verilen önem gün geçtikçe artış göstermektedir (Elmas ve Erdoğmuş, 2011: 169;
Rehman vd., 2017: 80-84). Jayaraman ve Luo’ya (2007: 65-67) göre, tersine lojistik firmalara
maddi/manevi değer ve rekabet avantajı kazandırır. Tersine lojistik faaliyetleri maliyetleri düşürme,
gelirleri ve müşteri hizmet seviyelerini artırma, pazar ve rekabet avantajı elde etmenin bir yoludur.

4. SONUÇ
1950’li yılların sonlarında büyük holdinglerin etki ve faaliyet alanlarını artırması ile ortaya çıkan
kurumsal sosyal sorumluluk düşüncesi işletmelerin sosyal, etik, ekonomik ve çevresel sorumluluklarını
gönüllülük temelinde faaliyetlerine kanalize ettikleri durumu ifade etmektedir. Küreselleşme hareketleri
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ve teknolojik yeniliklerin artan hızı şirketler için yeni olanaklar doğurmakla birlikte organizasyonların
yapılarının karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Yeni sorumlulukları beraberinde getiren bu akımların
yanı sıra müşteri ve STK’ların sosyal ve çevresel duyarlılıklarının ve şirketler üzerindeki etkilerinin
giderek arttığı, şirketlerin kurumsal imajlarına, performans ve stratejilerine doğrudan tesir ettikleri
gözlemlenmektedir. Tüm bu gelişmeler tedarik zinciri yönetiminde etkisini giderek daha fazla
hissettirmektedir. Özellikle son on yıldır küresel tedarik zinciri yönetiminde sosyal boyuta odaklanan
çalışma sayısında kayda değer artış gerçekleşmiştir.
Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi akışların yönetiminde sosyal, çevresel ve ekonomik kaygıların eş
zamanlı olarak gözetilmesini ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik temasını gözeten işletmeler yeşil tedarik
zinciri yönetimi ile çevresel endişeleri TZY ile bütünleştirmektedirler. Özellikle 2000’li yıllardan
itibaren yeşil üretim ve tasarım, yeşil dağıtım ve pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama yoluyla şirketler
üretim ve üretim sonrası aşamalara giderek daha fazla önem vermektedirler. Tüm bunların yanı sıra
1980’lı yıllarda ön plana çıkan ve etkisini giderek artıran tersine lojistik faaliyetleri de ele faydalı yaşam
süresi bitmiş ürünlerin geri alınması, yeniden kullanıma sokulması veya kullanım ömrü bitmiş ürünlerin
çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini ele alması açısından sürdürülebilirlik konusunda
önemli paya sahiptir.
Küresel tedarik zincirlerindeki tüm akışları planlamak, yönetmek, optimize ve kontrol etmek
sürdürülebilir tedarik yönetimi, yeşil tedarik zinciri yönetimi, tersine lojistik gibi rekabetçi ve çevre
dostu sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomik endişelerin
yanında sosyal ve çevresel endişeleri ve etik ilkeleri bir bütün olarak düşünme işletmelerin kurumsal
sosyal sorumluluğudur. Diğer taraftan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gönüllülük temelinin
aksine işletmeler sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlarını kamu ve yasaların belirlediği kıstaslar
çerçevesinde yapmak durumunda kalabilirler.
Bireysel, ulusal ve küresel ölçekte çevresel duyarlılıkların artması işletmeleri kurumsal sosyal
sorumluluk ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi temelli yaklaşımları izlemeye itmektedir.
Günümüz küresel dünya konjonktüründe ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran
ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmeye özen gösteren işletme sayısı gün geçtikçe artmakta,
işletmeler bu yollarla yeniden sermaye yaratmakta, maliyet ve rekabet avantajı oluşturmakta kurumsal
imajlarına katkı sağlamaktadırlar. Sonuç olarak kurumsal sosyal sorumluluk ile sürdürülebilir tedarik
zinciri yaklaşımları birbirleri ile doğrudan ilişki içerisindedir, birbirlerini etkilemekte ve birbirlerinden
etkilenmektedirler değerlendirmesinde bulunulabilir.
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Pandemi Dönemi Eğitim ve Ebeveyn Rolleri

Tugay YAZGAN1

Öz
COVİD-19 pandemisi tüm dünyada etkisini devam ettirmektedir. Bu zorlu dönemin etkisini
azaltmak için birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de eğitim zaman zaman yüz yüze
yapılamamakta, eğitimler çeşitli yazılımlar kullanılarak teknolojik aletler (bilgisayar, akıllı
telefonlar, vs…) ya da televizyon yayınları yardımı ile devam etmektedir. Gerekli teknolojik
altyapıya sahip olmak/olmamak (internet sağlayıcı) ve teknolojik aletlere sahip olmak/olmamak,
kullanabilmek/kullanamamak öğrenmeyi olumsuz etkileyebilmektedir. Farklı sosyo-ekonomik
koşullara sahip öğrenciler arasında öğrenebilme açısından makas açılabilmekte, dezavantajlı
bölgeler bu süreçten daha olumsuz etkilenebilmektedir. Bu yeni dönem öğrencilerin ve ebeveynlerin
yaşantılarında da köklü değişiklikler yapabilmekte ve yeni tutumlar geliştirmeye itebilmektedir.
Örnek vermek gerekirse; dersleri pasif olarak dinleyen öğrenciler soru soramamaktadır. Bu nedenle
bile ebeveylerin çocuklarına ayıracakları zaman uzayabilmektedir. Bu süreçte aileler iletişim
şekillerini, teknolojiye olan yatkınlıklarını gözden geçirmelidir. Her geçiş sürecinde rastlanmasa da
bu süreç birçok krizi içinde barındırabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, eğitim, kriz, ebeveyn rolleri.

Dünya oluştuğu yıldan bu yana doğal ya da insan kaynaklı felaketler yaşanmış ve insan doğa ile ilgili
tedbirlerini alıp kendini geliştirerek varlığını sürdürebilmiştir. Yıllar geçtikçe yaşanan teknolojik
gelişmeler felaketlerden haberdar olmayı, tedbir almayı olanaklı kılmıştır.
Teknolojinin gelişimi her zaman olumlu sonuçlar yaratmamış, birçok sektördeki gelişmenin sonucu
olarak ortaya çıkan küreselleşme kavramı yer değiştirmeleri kolaylaştırmıştır. Tüm bu gelişmelerin
sonucunda ortaya çıkan ulaşılabilirlik Covid-19 ya da Corona olarak bilinen mikrobun 2-3 ay gibi çok
kısa bir sürede tüm ülkeleri tehdit eden bir salgın hastalık olmasına yol açmıştır. Dünyayı daha önce
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hiçbir hastalık bu şekilde tehdit edememiştir. Bu satırlar yazıldığında dünyada Covid-19 nedeni ile
dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.5 milyonun üzerindeydi.
Bu süreçte; dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede okullar kapatılmış ve 900 milyonun üzerinde
öğrenci eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmıştır. Alışılagelmiş yüz yüze eğitime ara
verilmesi ilk dönemlerde öğrencileri ve eğitimcileri hazırlıksız yakalamış ve bir bocalamaya neden
olmuştur. Tecrübesizlik nedeni ile de yeni duruma uyum sağlamak uzun süre almıştır. Ailelerin
teknolojiye olan mesafeleri ve evlerdeki altyapı eksiklikleri de buna eklenince bir kaos ortamı
doğmuştur.
Bu sorunların yanında her gün basında artan aile içi şiddet ve istismar haberleri görmekteyiz. Bu tür
sorunlar da çocuğun öğrenmesi önünde engel olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Bireyin diğer insanlar, nesneler ve düşüncelerine yönelik değerlendirmelerine tutum demekteyiz.
Ailelerin ve öğrencilerin bu dönemde birçok alanda tutum değişimine gereksinimi olabilecektir. Bunun
en basit örneği oyun aracı olarak görülen akıllı cihazların bundan sonra eğitim aracı olarak kullanılacak
olmasıdır. Tutumlar genel olarak;
 Tutum nesnesine ilişkin olgusal bilgilere ve inançlara dayanan, nesneye ilişkin olumlu ve
olumsuz bilgileri değerlendirerek o nesne hakkında karar vermemize yardımcı olan Bilişsel
Kaynaklı Tutumlar,
 Kürtaj, ölüm cezası gibi konulara ilişkin işlevi, kişinin temel değerlerini ifade etmei olan
Duygulanım Kaynaklı Tutumlar,


Öğüt verme, izin vermeme gibi Davranışsal Kaynaklı Tutumlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Aileler ve öğrenciler tutum değişikliğini olabildiğince çabuk gerçekleştiremezse eğitim aksamaya
başlayacaktır.
Bu dönemde öğrenciler de ortaya çıkabilecek olan olumsuz duygu durumlarından biri de gerçek nedene
dayanmayan fakat bizlerin olumsuz duygular yaşamasına neden olan kaygı durumudur. Aileler ve
çocuklar kaygıyla birlikte mücadele etmelidir.
Pandemi döneminde kaygı ile başa çıkmak için; farklı hobiler edinmek, ev içinde spor yapmak, gevşeme
egzersizleri gibi aktiviteler önerilebilir.
Bu dönemde yapılacak önemli işlerden biri de çocuklarımıza interneti doğru kullanmayı öğretmek,
çocuklarımıza teknoloji kullanımı konusunda iyi bir model olmak, internetin nasıl, ne zaman ve nerede
kullanılabileceğine dair kurallar oluşturmaktır. Bu çocuklarımızın zamanını da etkin kullanmasını
sağlayacak önemli bir anahtardır.
Günlük yaşamın bir parçası olduğu genel kabul görmüş olan stres, yaşamın her alanından ve her yaştan
insanın telaffuz ettiği bir kavramdır. Stres, kişiye özgü, kişisel yapıyı zorlayıcı bir durumdur. Günümüz
şartlarında eğitim gören çocuklarımızın stres yaşamaması mümkün görünmemektedir.
Uzaktan eğitim alan öğrencinin anlamadığı noktaları sorabileceği bir muhatabı olmaması, sınav
zamanında internetinin kesilmesi gibi birçok faktör sağlık risklerinin yanında yeni stres kaynakları
olarak karşımıza çıkabilmektedir.
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Sadece yukarıdaki stresör faktörlerin ortadan kaldırılabilmesi için ev içinde anne babanın çocuğun
eğitim aldığı konulara hakim olması gerekmektedir. Bunun yanında gerekli teknolojik alt yapıya –iyi
internet olanakları- sahip olmak, yeteri sayıda akıllı cihaza sahip olmak günümüz çalışma koşullarında
aileleri zorlayan bir faktör olarak karşımıza çıkabilmektedir.

KAYNAKÇA
1- https://www.bloomberght.com/koronavirus-dunya-genelinde-olum-sayisi-rekor-kirdi-2268514
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2- https://news.google.com/covid19/map?hl=tr&mid=%2Fm%2F02j71&gl=TR&ceid=TR%3Atr
internet sitesinden alınmıştır.
3- Yazgan, T. (2018), [Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Dersi Ders Notları]. Kıbrıs İlim Üniversitesi,
KKTC.
4- Yazgan T. (2020), [Yönetim Teknikleri Dersi Ders Notları]. Kıbrıs İlim Üniversitesi, KKTC.
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Abai's logosphere: The spiritual flower and the
radiant mind
YESSENOVA Kalbike1

Abstract
Kazakh philosophy seeks to recognize some of the mysterious forces in man. Features of the
worldview and worldview of the Kazakh people are directly related to the environment in which
they live. Kazakh people, like other European nations, did not aim to change or dominate nature.
On the contrary, he aimed to adapt to nature and to establish a harmonious relationship with it. In
modern language, the ecological consciousness of nomadic Kazakhs was high. The article
comprehensively deals with the doctrine of morality and human qualities, shame, which made up
the logosphere of Abai, from a linguoaxiological, linguophilosophical point of view.
The original history of Kazakh philosophy begins with Asan Kaigy and Muhammad Haidar Dulat.
Asan Sabituly was a poet, thinker and statesman. He created the doctrine of "Zheruiyk" in the
formation and strengthening of the Kazakh ethnos and state. It was the idea of creating a nationstate united by the people. In his poems and speeches, Asan Kaigy stated the need to strengthen the
khanate (kingdom) and increase the country's defense capabilities. His name Asan Kaigy is a proof
of the philosopher's ingenuity and wisdom.
Abai expressed new worldviews in the study of human nature. Abai called mankind to love the
relationship between man and God, because God created mankind with love, and therefore love
existed before man, knowing that God is his only power. It is obligatory for man to love God, who
created him with love. Abai speaks of three types of love: love of God, the miracle of his creation love of man and love of justice as the way of truth. Abai calls these three loves flowers of faith.
Hakim Abai developed the concept of "complete man" or adult. They are: radiant mind, warm heart,
warm energy. What makes a person complete is the mind, heart and energy. Like Abai, Shakerim
Kudaiberdiuly was trying to figure out how to make Kazakhstan a civilized government. Shakarim
turned Abai's doctrine of faith into a doctrine of shame in his book "Three Certainties". Thus, our
national values can be clearly seen in the Abay logosphere.

Kazakh philosophy endeavors to study the variety of mysterious powers in human. Features of the world
perception and worldview of the Kazakh people are directly related to the environ where they inhabit.
The Kazakh people did not aim to change or dominate over the nature like other European people. On
contrary, they aimed to adapt to the nature and establish a harmonious relationship with the nature. In
modern terms the ecological consciousness of nomadic Kazakhs was high. This is first of all.
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Second of all, the thing to consider while talking about the peculiarities of the Kazakh worldview is their love of freedom and liberty. The Kazakh land has never seen the slavery.
Third of all, the Kazakhs have always paid deliberate attention to the issues of equality and justice.
Fourth of all, there were comparatively fewer social differences and social stratification than equalitybased justice.
Fifth of all, considering the honor as something more important than pursuing wealth is a value
embedded in genes. What is closely related to it is that it is a significant feature of Kazakhs to be satisfied
with anything they have.
Sixth of all, prioritizing the social concern over personal concern is also a value based on the nomadic
lifestyle.
Seventh of all, they have always had to face the variety of difficulties and dangers during the process of
migration from one place to another. And this required the qualities like courage and bravery.
Eighth of all, since the life of nomads has always been full of dangers and conflicts, they were intended
to be more realistic and appreciate their everyday life, preferring to live rather than to obtain. It was
typical for our ancestors to turn a regular day into a feast, to express themselves with eloquence and
wisdom, to take part in various competitions and to become “Jack of all trades”.
Ninth of all, exposure to the world and other people, selfless care to suffering - this is one of the excellent
qualities of our people.
Tenth of all, one of the main values of nomads is a respect towards parents and elders.

The primordial history of Kazakh philosophy begins with Asan Kaigy and Muhammad Haidar Dulati.
Asan Sabituly is a poet, thinker and public figure. He initiated the doctrine of “Zheruiyk” for the
formation and strengthening of the Kazakh ethnos and state. It was the idea of creating a nation-based
state through the unification of the people. In his speech, poems and eloquence Asan Kaigy
propagandizes the need to strengthen the state and increase the country’s defence forces. He was called
Asan Kaigy as a proof of the savant’s intellect and wisdom. Asan’s grief is not only related to the period
when he lived, but also to his grief was about the complicated matter like predictions of the future,
directions of the people and what the future might bring. Asan Kaigy is an adherent of the worldview of
the famous Turkic thinker Qorkyt. In the work “Tarih-i-Rashidi” of the second representative and public
figure of Kazakh philosophy M.Kh. Dulati the spiritual unity of the Turkic world and its close
connection with the civilization of the peoples all over the world was narrated using exact examples.
One of the main problems of the philosophical anthropology, Dulati analyzed the concept of vice based
on the works of contemporary thinkers. The number of zhyraus starting from Asan Kaigy (Kaztugan,
Dospambet, Shalkiiz, Zhiembet, Margaska, Aktamberdy, Umbetey, Bukhar zhyrau, etc.) existed until
the dissociation of the khanate in Kazakh community. The Zhyrau tradition did not endure after the
dissociation of the khanate. Despite the fact that the works of Kazakh poets and zhyraus were related
to the problems of nomads, native land, human, society and social problems of that period, they were
full of deep philosophical thoughts. The work of one of the founders of the philosophical direction in
Kazakh poetry Shalkiiz Zhyrau Tlenshiuly has a unique method of philosophical thinking and poetry.
Zhyrau concludes that there is nothing permanent and eternal in this world. In his poems and thoughts,
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Aktamberdy Saryuly invites the people to courage and unity. His poems reflect the thoughts and dreams,
goals and interests of the Kazakh people and their existence, features and self-perception of the world.
One of the most prominent Zhyraus of the 18th century Bukhar Zhyrau Kalkamanuly also notes down
that everything in the world keeps changing. The words like mind, reason, repentance, contentment,
gratitude, condition, deeds, secrets, mercy, etc. in Kazakh language are the concepts and notions of the
Sufi worldview. The modern system of values of Kazakh people, who created an independent state and
lived in the khanate era almost for four centuries was created (the philosophy of heroism in epics like
“Alpamys batyr”, “Er Targyn”, “Er Edige”, “Qambar batyr”, “Er Qosay”, “Forty heroes of Crimea”,
etc.). The philosophy of heroism continued in the poems of Makhambet Utemisuly. The values related
to the philosophy of love based on influence of Eastern poetry, Sufism and formed on the basis of
original concepts, such as “Qozy Korpesh - Bayan Sulu”, “Qyz Zhibek”, “Enlik – Kebek”, “Qalqaman
– Mamyr”, etc. was the basic focus of the poems. Poets of the Zar Zaman period, which lasted for the
period of hundred years after the dissociation of the Kazakh statehood (Dulat Babatayuly, Shortanbay
Kanayuly, Murat Monkeuly, etc.) sang about the difficult fate of the colonized nation with worrisome
and frustrated manner. In his works, Dulat Babatayuly analyzed the issues of good and evil, generosity
and greed, knowledge and illiteracy and used them as the basis for his works. Dulat’s social philosophy
presents the idea of preserving the land, water sources and the unity of the country and the non-violence
philosophy. The main subject of the works of Murat Monkeuly, a significant representative of the Zar
Zaman period, is the land issue and the grief of the whole country, who lost their native land and deprived
of liberty. Shortanbay states that the nature is depleting because apocalypses is due, but Murat, on
contrary, sees the reason for this in people.
The famous scientist Sh. Ualikhanov has a special place in the history of Kazakh philosophy. He wrote
reviews on the main issues of philosophy in his works “On Islam in the steppes”, “Residue of shamanism
among Kazakhs” and “Tengri (God)”. Ualikhanov does not have a doubt on the existence of the external
world beyond the human mind. While explaining the reasons of shamanism taking place in the Kazakh
territory he stated that “the external world: the sun, moon, stars and the earth - is the first ever power”.
His works demonstrate that he supports the Law of Causation and believes that there is no such thing as
a causeless phenomenon. An outstanding representative of the Kazakh enlightenment Y. Altynsarin was
the first to deal with the philosophical issues of the child’s worldview and set a great example within
this direction. The word of wisdom, that is, the tradition of speaking the words of wisdom was not ceased
until the time of Abay Kunanbayev. Abay expressed new thoughts on the perception of the world in the
study of human nature. Abay named the relationship between human and God as love, knowing that
God created mankind with love, therefore love existed before the creation of mankind and realizing that
God is the only ever power. It is mandatory for a human to love God, because God created him with
love. Abay speaks of three types of love: to love God, to love human as a marvel of his creation, and to
love justice as the path of verity. Abay names these three types of love as the flowers of faith. Hakim
Abay has developed the concept of “a complete man” or adult. These are: radiant mind, warm heart,
fiery courage. What makes a person complete is the mind, heart and courage. The same way as Abay,
Shakerim Qudaiberdiuly also attempted to figure out how to turn the Kazakh country into a civilized
country. Shakerim turned Abay’s flower of faith doctrine into a doctrine of dignity in his book “The
three Certainties”. In this work, Shakerim developed a doctrine of praising the dignity based on ethical
maximalism, citing the data from the European flow of that period. The worldview and the main social
direction of the historical and philosophical works of the thinker (“The Kazakh Mirror”, “Muslim
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Treaty”, “The Chronicle of the Turks, Kyrgyz, Kazakhs and Khans”, “Three Certainties”) are related to
the enlightenment and humanity ideas. The main issues raised in Kazakh philosophy during the 19th
and 20th centuries were based on traditional Kazakh contemplation, but their space for thought has
expanded and the Kazakh philosophy was combined with European traditions. This trend has initiated
starting from Abay and continued in the works of other Kazakh thinkers in the beginning of the 20th
century. At the beginning of the 20th century S. Toraighyrov, A. Baitursynov, Zh. Aimautov, M.
Zhumabayev, A. Bokeikhanov, M. Dulatov and other leading intellectual public figures appeared on the
political scene and, first of all, developed the views of the representatives of the period “Zar Zaman”
(M. Auezov). In their works, they raised the issues of breaking away from colonial shackles, making the
Kazakh people an independent country, awakening the consciousness of the people and overcoming
illiteracy. In the 30s of the 20th century, the development of the system of philosophical thought in
Kazakhstan was interrupted by the repression of the Kazakh intellectuals. M.O. Auezov was the person
who had a significant impact on the life of the Kazakh people in the 20th century. He proposed the
valuable cultural and philosophical concepts in determining the future of the Kazakh people. Auezov
mentioned the deep thought: “build your cradle, people who can’t build their cradle have no future.”
Since 1917 a new form of colonialism - Soviet values were formed, the principles of communism were
set and Marxism-Leninism philosophy prevailed in Kazakhstan. There was no possibility to research
the wisdom of Kazakh people during this period. After Kazakhstan’s gaining the independence the
democracy and civilized values have replaced the psychology of slavery. In modern literature, the
concept of “Kazakhstani philosophy” came into use along with the concept of Kazakh philosophy. In
Kazakhstan it started forming in the 60s of the last century and gradually the concept of “the
philosophical school in Kazakhstan” was established after a certain period of time.
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8. Sınıf Prizma Konusundaki Örneklerin Türlerine
Göre Analizi

Nezire Seda KARAASLAN1
Tamer KUTLUCA2

Öz
Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda 8. sınıflarda okutulan matematik ders kitabı ile ve
örnekler Prizma konusuyla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın problem ifadesi; “8. sınıf matematik ders
kitabı geometri soruları Prizma konusunda örnek türlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir?” olarak
belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf matematik ders kitabındaki Prizma konusunda kullanılan örneklerin,
özel olarak incelenip örnek türlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında yer
alan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 2018–2019 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulan 8. sınıf
matematik ders kitabındaki geometrideki Prizma konusuna ait örnek sorular derinlemesine incelenmiştir.
Çalışmanın sonucunda En çok kullanılan örnek türünün standart örnekler olduğu, en az kullanılan örnek türünün
tanım ve kural dışı örnekler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geometri, Geometrik cisimler, prizma, örnek türler

GİRİŞ
Etkili bir geometri öğretimi ve kazandırılması hedeflenen geometrik bilgilerin anlamlı ve kalıcı olması;
geometrik şekil ve formülleri öğrencilere aktarıp ezberletmek yerine, öğrencilere görsel yetenekleri ve
geometrik düşünme becerilerini anlamlı öğrenmeler aracılığı ile kazandırmaktan geçmektedir (Kesici,
Erdoğan & Özteke, 2011). Bu becerileri kazandırmak için öğretim materyallerinden faydalanmak ve bu
materyalleri olabildiğince etkili bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Öğrencilerin matematik
kavramlarını daha iyi anlamlandırmalarını sağlamak ve derse katılımlarını arttırabilmek açısından
özellikle ilköğretim kademesinde materyal kullanımı teşvik edilmektedir (Kutluca & Akın, 2014).
Nitekim son yıllarda yapılan yenilenme çalışmalarında da matematik öğretim programı, matematiksel
bilgileri yapılandırma sürecini materyaller ile desteklemek gerektiğini ve materyallerin matematik
öğretiminde etkili bir güç olarak kullanılabileceğini belirtmektedir (MEB, 2018). Bu materyaller
1
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içerisinde matematik derslerinde kullanım oranı yaklaşık olarak %90 olan ders kitapları (Weiss, 1987),
öğretmenler ve öğrencileri derste neler yapacakları konusunda yönlendiren somut materyaller olarak
matematik öğretimini şekillendirdiği için matematik dersinin kilit noktası konumundadır (Son, 2008;
akt: Başer, 2012).
Matematik ders kitabına yönelik çalışmalar incelendiğinde yapılan çalışmaların daha çok, ders
kitaplarının; görsel tasarım, içerik, biçimsel, dil ve anlatım gibi özelliklerine göre değerlendirilmesi,
öğretim programları ya da öğretim stratejilerine göre uygunluğunun incelenmesi, ülkeler bazında içerik,
etkinlikler, uygulamalar, problemler ve alıştırmalar yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmesi,
içerdiği soruların zihinsel gelişim ilkelerine, bilişsel düzeylerine ve matematik yeterlik düzeylerine göre
sınıflandırılması üzerine olduğu görülmüştür. Literatürde; matematiksel kavram, tanım ve kuralların
açıklanması, somutlaştırılması ve ilişkilendirilmesinde, matematiksel düşünmeyi geliştirmede ve
matematiğin daha iyi anlaşılmasında etkili olan matematik ders kitabı örneklerini, ortaokul düzeyinde
özel olarak inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanılmamış olup lise matematik ders kitabındaki
örneklerin sınıflandırılmasına dair sadece bir çalışma olduğu görülmüştür. Alkan ve Güven (2018)
tarafından yapılan bu çalışma, lise matematik ders kitaplarında yer alan limit konusuna ait örnek
türlerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışmadır. Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda
8. sınıflarda okutulan matematik ders kitabı ile ve örnekler Prizma konusuyla sınırlandırılmıştır.
Dolayısıyla bu çalışmanın problem ifadesi; “8. sınıf matematik ders kitabı geometri soruları Prizma
konusunda örnek türlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir?” olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf matematik ders kitabındaki Prizma konusunda kullanılan örneklerin,
özel olarak incelenip örnek türlerinin belirlenmesidir.

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında yer alan doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Bu amaçla doküman olarak, 2018–2019 eğitim-öğretim yılında TTKB tarafından
onaylanarak ortaokullarda okutulan 8. sınıf matematik ders kitabındaki Prizma konusundaki örnek
sorular incelenmiştir. Araştırmaya konu olan matematik ders kitabındaki örnek soruların analizleri,
sorular üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan Alkan (2016) tarafından geliştirilen örnek türlerine
ait sınıflandırma dikkate alınarak yapılmıştır.
Örneklem
TTKB tarafından onaylanarak 2018–2019 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulan 8. sınıf
matematik ders kitabındaki geometrideki Prizma konusuna ait örnek sorular derinlemesine
incelenmiştir. Öğretim programının yapılan en son güncellemelerini kapsamış olması amacıyla 20182019 yılına ait bir ders kitabı seçilmiştir.
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Verilerin Toplanması
Bu çalışma ile 8. sınıf matematik ders kitabındaki Geometrik Cisimler konularında kullanılan örnek
türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle 8. sınıf matematik ders kitabı
“Geometrik Cisimler” isimli 6. Ünitede yer alan konu başlıkları belirlenmiştir. Daha sonra 5. ve 6.
ünitedeki örnek soru Ör1, Ör2, Ör3… vb. şeklinde, çözümlü problem ise Pr1, Pr2, Pr3… vb. şekilde
numaralandırılmıştır. Daha sonra araştırmacı tarafından, Alkan (2016) tarafından geliştirilen örnek
türlerine ait sınıflandırma güncellenerek; örnek türleri, örnek kodları ve örnek türlerine ait açıklamaların
bulunduğu bir sınıflandırma tablosu oluşturulmuştur. Bu sınıflandırma tablosuna göre örnekler;
başlangıç, standart, geliştirici, tanım ve kural dışı, uç ve karşıt örnekler olmak üzere altı farklı kategoriye
ayrılmıştır.

BULGULAR
“Prizmaları Tanıyalım” Konusundaki Örnek Türlerine İlişkin Bulgular
8. sınıf matematik ders kitabında “Prizmaları Tanıyalım” konusuna ait Ör79, Ör80, Ör81, Ör82, Ör83,
Ör84, Ör85, Ör86, Ör87, Ör88 ve Ör89 olmak üzere 11 örnek bulunmaktadır. Bu örneklerden bazıları
birden fazla örnek kategorisine dahil olmuştur.
Tablo 1. Prizmaları Tanıyalım Konusundaki Örneklerin Sınıflandırılması
Örnek Kategorileri
Başlangıç Örnekleri
Standart Örnekler
Geliştirici Örnekler
Tanım ve Kural Dışı Örnekler

f
5
10
6
2

%
21.7
43.4
26
8.6

Tablo 1’ de görüldüğü gibi 8. sınıf Matematik ders kitabında bulunan “Prizmaları Tanıyalım” konusuna
ait örneklerin %21.7’ sini (5’ ini) “Başlangıç Örnekleri”, %43.4’ ünü (10’ unu) “Standart Örnekler”,
%26’ sını (6’ sını) “Geliştirici Örnekler” ve %8.6’ sını (2’ sini) “Tanım ve Kural Dışı Örnekler”
oluşturmaktadır.

“Prizmaları Tanıyalım” Konusundaki Başlangıç Örneklerine İlişkin Bulgular
8. sınıf matematik ders kitabında “Prizmaları Tanıyalım” konusuna ait 5 başlangıç örneği kullanılmış
olup bu örneklerin tamamı BÖ2 (Tanım uygun zemin oluşturma) olarak kodlanmıştır. Kullanılan
başlangıç örneklerinden biri; örnek numarası, örnek kategorisi ve sayfa numarası ile birlikte Tablo 2’ de
gösterilmiştir.
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Tablo 2. Prizmaları Tanıyalım Konusunda Kullanılan Başlangıç Örneği
Örnek

Örnek
No

Örnek
Kategorisi

Sayfa No

(Ör79, BÖ2, S. 295)

Ör79 örneği dikdörtgenler prizması, Ör80 örneği kare prizma, Ör81 örneği küp, Ör82 örneği üçgen
prizma ve Ör83 örneği ise altıgen prizmanın alt ve üst tabanları, köşesi, yüksekliği ve yan yüzleri gibi
temel elemanları göstererek, prizmalar konusunun başında öğrencilerin bilmeleri gereken temel bilgileri
içerdikleri için BÖ2 olarak kodlanmışlardır.

“Prizmaları Tanıyalım” Konusundaki Standart Örneklere İlişkin Bulgular
8. sınıf matematik ders kitabında “Prizmaları Tanıyalım” konusuna ait 10 standart örneği kullanılmış
olup bu örneklerin 5’ i SÖ1 (Tanımı yansıtma), 5’ i de SÖ3 (Bir prosedürün nasıl uygulandığını
gösterme) olarak kodlanmıştır. Kullanılan standart örneklerden bazıları; örnek numaraları, örnek
kategorileri ve sayfa numaraları ile birlikte Tablo 3’ te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Prizmaları Tanıyalım Konusunda Kullanılan Standart Örnekler
Örnekler

Örnek
No

Örnek
Kategorisi

Sayfa
No

(Ör82, SÖ1, S. 299)

(Ör86, SÖ3, S. 302)

Ör79 örneği dikdörtgenler prizmasının, Ör80 örneği kare prizmanın, Ör81 örneği küpün, Ör82 örneği
üçgen prizmanın ve Ör83 örneği ise altıgen prizmanın tanımının ne anlama geldiğini ifade eden prototip
örnekler olduğu için tanımı yansıtan standart SÖ1 olarak kodlanmışlardır. Ör85 örneğinde dörtgen
prizmanın açınımında prizma tabanının eş olması gerektiği ve prizmanın yüz sayısının kaç olması
gerektiği belirtilerek prizma açınımı prosedürünün nasıl olması gerektiği ifade edildiği için; Ör86
örneğinde ise beşgen prizmanın çevre uzunluğunun işlemsel prosedürünün nasıl gerçekleştiği
gösterildiği için SÖ3 olarak değerlendirilmişlerdir. Ör87 örneğinde, üst tabana ait kenar uzunlukları ve
yüksekliği verilen bir üçgen prizmanın açınımının çizilmesi istenmiştir. Açınımın farklı şekillerde nasıl
çizildiğini gösterdiği ve üç farklı açınım çizilirken tabanların, bir kenar uzunluğuna eş olan yüz ile bitişik
çizilmesi gerektiğini belirttiği için üçgen prizmanın açınımını çizme prosedürünün nasıl uygulandığını
belirten standart örnek olarak yani SÖ3 olarak kodlanmıştır. Ör88 ve Ör89 örnekleri ise üçgen prizmanın
yüzey alanının nasıl bulunması gerektiğinin işlemsel prosedürünü ifade ettikleri için SÖ3 olarak
değerlendirilmişlerdir.
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“Prizmaları Tanıyalım” Konusundaki Geliştirici Örneklere İlişkin Bulgular
8. sınıf matematik ders kitabında “Prizmaları Tanıyalım” konusuna ait 6 geliştirici örnek kullanılmış
olup bu örneklerin 3’ ü GÖ2 (Kuralı yansıtan standart örneklerin dışında, bu kuralı prosedür aracılığıyla
geliştirmeye çalışma), diğer 3’ ü de GÖ3 (Konular arası ilişkiyi sağlayarak kavramın sınırlarını
genişletme) olarak kodlanmıştır. Kullanılan geliştirici örneklerden bazıları; örnek numaraları, örnek
kategorileri ve sayfa numaraları ile birlikte Tablo 4’ te gösterilmiştir.
Tablo 4. Prizmaları Tanıyalım Konusunda Kullanılan Geliştirici Örnekler
Örnekler

Örnek
No

Örnek
Kategorisi

Sayfa
No

(Ör88, GÖ3, S. 304)

(Ör85, GÖ2, S. 301)
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(Ör86, GÖ3, S. 302)

Ör84 örneğinde, ders kitabında daha önce beşgen prizmaya hiç değinmemesine rağmen öğrencilerden
açınımları zihinlerinde katlayarak beşgen prizmaya uygun olmayan şıkkı bulmaları istenmiştir.
Dolayısıyla bu örnek prizma çeşitlerinin açınımlarına yönelik geliştirici bir örnek olarak
değerlendirilmiş ve GÖ2 olarak kodlanmıştır. Benzer şekilde Ör85 örneği de standart prizma
örneklerinden farklı olarak, dörtgen prizmanın farklı açınımları üzerine prizma çeşitlerinin sınırlarını
genişletmeye yönelik bir örnektir. Ör87 örneğinde ise öğrencilerden üçgen prizmanın farklı
açınımlarının çizilmesi istenerek öğrencilerin prizmaların açınımları ile algısını geliştirmeye yönelik bir
örnek olarak GÖ2 diye değerlendirilmiştir. Ör86 örneği, prizmalar ile dikdörtgen ve beşgen gibi
çokgenlerin çevre uzunları konuları arasında; Ör88 ve Ör89 örnekleri ise prizmalar ile üçgen ve
dikdörtgen gibi çokgenlerin alan konusu arasında ilişkilendirme sağlamış ve kavramın sınırları
genişletilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle geliştirici bir örnek değerlendirilmiş ve GÖ3 olarak
kodlanmışlardır.

“Prizmaları Tanıyalım” Konusundaki Tanım ve Kural Dışı Örneklere İlişkin Bulgular
8. sınıf matematik ders kitabında “Prizmaları Tanıyalım” konusuna ait 2 tanım ve kural dışı örnek
kullanılmış olup bu örneklerin tamamı TKDÖ1 olarak kodlanmıştır. Kullanılan tanım ve kural dışı
örnekler; örnek numaraları, örnek kategorisi ve sayfa numaraları ile birlikte Tablo 5’ te gösterilmiştir.
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Tablo 5. Prizmaları Tanıyalım Konusunda Kullanılan Tanım ve Kural Dışı Örnek
Örnekler

Örnek
No

Örnek
Kategorisi

Sayfa
No

(Ör84, TKDÖ1, S. 300)

(Ör85, TKDÖ1, S. 301)

Ör84 örneği, beşgen prizmanın; Ör85 örneği ise dörtgen prizmanın açınımına uygun olmayan açınım
örneklerini içerdiği için TDKÖ1 olarak değerlendirilmişlerdir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
8. sınıf matematik ders kitabında yer alan geometri konularındaki örnek soruların sınıflandırılmasına
yönelik gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında 8.sınıf matematik ders kitabındaki Geometrik Cisimler
ünitesinde yer alan konularına ait toplam örnek ve problem, örnek türlerinin belirlenmesi amacıyla özel
olarak incelenmiştir. Örnekler türlerine göre; başlangıç, standart, geliştirici, karşıt, uç, tanım ve kural
dışı örnekler olmak üzere altı başlık altında sınıflandırılmıştır. İncelenen örneklerden bazıları birden
fazla örnek kategorisine dahil olmuştur.
6.ünitede yer alan geometrik cisimler konusuna dair; en çok kullanılan örnek türünün standart örnekler
olduğu, en az kullanılan örnek türünün tanım ve kural dışı örnekler olduğu sonucuna varılmıştır.
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Tam Sayılar Konusunda Çoklu Zekâ Kuramına
Göre Hazırlanmış Etkinlikler

Sonay BARAN1
Seval ZİLAN2
Tamer KUTLUCA3

Öz
Bireylerde farklı zekâ alanları baskındır ve bireylerin öğrenebilmesi için en uygun zekâ türünü belirlemek gerekir.
Derslerin zekâ türlerine uygun olarak işlenmesinde, öğrencilerin baskın zekâ türlerinin tespit edilmesi ve bu zekâ
türlerine uygun materyal ve ders içeriği hazırlanmasıyla mümkün kılınabilir. Bu amaçla bu çalışmada ortaokul
matematik öğretimi programında yer alan tam sayılar konusunun çoklu zekâya uygun olarak hazırlanmış
etkinlikler ile öğrencilerin öğrendiği en uygun zekâ alanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda tam sayılar
konusu kapsamında, 6. ve 7. sınıf kazanımlarına yönelik olarak araştırmacılar tarafından beş etkinlik
geliştirilmiştir. Bu etkinliklerin geliştirilmesinde alan yazında yapılan çalışmalarından yararlanılmıştır. Geliştirilen
bu etkinliklerin geçerliliğini sağlamak amacıyla ilgili uzmanların görüşleri alınmıştır. Bu çalışma kapsamında,
ortaokul matematik dersi tam sayılar konusunda çoklu zekâ kuramına göre etkinliklerin matematik öğretim
programına entegre edilmesi ve matematik öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: çoklu zekâ, matematik eğitimi, etkinlik, tam sayılar

GİRİŞ
Çoklu Zekâ Kuramı, Amerika’ da Harvard Üniversitesinde psikolog olan Howard Gardner tarafından
geliştirilmiştir. Çoklu zekâ kuramı tek parçalı olarak tanımlanan klasik zekânın aksine zekâya yeni bir
bakış kazandırarak bireylerin farklı zekâ alanlarına sahip olduğu ve bunun da kişilerin öğrenme
biçimlerini, yeteneklerini ve eğilimlerini yönlendirdiğini savunmaktadır (Gardner, 1999). Öğrencilerin
sahip olduğu farklı zekâ alanları, öğrencilerin konuları öğrenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu
nedenle, öğretimde öğrencilerin farklı zekâ alanları ve bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır(Gardner,
1999).ÇZK, öğretmenlerin sınıflarında farklı öğretim modellerinin bir arada uygulanmasını gerektiren
1
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452

çoklu öğretim yaklaşımını benimsemelerini teşvik etmektedir. ÇZK’ya göre tasarlanan bir öğrenme
ortamı öğretmenin farklı zekâ alanlarıyla ilgili etkinlikler sunarak öğrencilerin sürece aktif katılımına,
yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine ve kendilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktadır.
Öğrenmenin aktif bir süreç olduğu göz önüne alındığında, matematik derslerinde mümkün olduğu kadar
öğrencilerin etkin katılımını sağlamak amacıyla öğrencilerin farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikler
hazırlanması oldukça önemlidir.
Bu nedenlerle öğretmelere; Çoklu Zekâ Kuramına uygun olarak hazırlanmış çalışmaların nasıl
uygulanacağı ve kullanılacağına örnek olacak etkinlikler ve materyallerin hazırlanması ve geliştirilmesi
önem arz etmektedir. Burada yapılan çalışmanın amacı da ortaokul matematik dersi tamsayılar
konusunda çoklu zekâ kuramına göre etkinliklerin matematik öğretim programına entegre edilerek
matematik öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir.
Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Geliştirilen Etkinliklerle İlgili Açıklamalar
Çoklu zekâ kuramına dayalı etkinliklerin geliştirilmesinden önce ders konusu hakkında gerekli
araştırmalar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul matematik dersi öğretim programı
kitapçığı incelenmiş ve tam sayılar konusunun; sınıf düzeylerine ve kazanımlara göre dağılımı Tablo
1’de verildiği gibidir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],2018).

Tablo 1. Milli eğitim bakanlığı ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programına göre tam sayılar
konusuna ait kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımı tablosu (MEB,2018)

SINIF DÜZEYİ
6. SINIF
7. SINIF

KAZANIMLAR
 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır
 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.
 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.
 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.
 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Daha sonra Tablo 1’deki bu kazanımlar ve süreler yardımıyla konunun sınırları ve konuya ayrılan süreler
tespit edilmiştir. Süre ve kazanım durumları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından 5 adet etkinlik
geliştirilmiştir. Çalışmadaki veriler, çoklu zekâ kuramlarına dayalı etkinliklerin taşıması gereken
özellikler ve etkinlik geliştirme süreçleri ile ilgili yapılan çalışmalar da dikkate alınarak hazırlanmıştır
(Altun, 2014; Baki, 2020; Baykul, 2020; Durmuş 2019). Bu etkinliklerin baskın olduğu zekâ türleri
Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Bu bağlamda tam sayılar konusu kapsamında, etkinliklerin geliştirilmesinde alan yazında yapılan
çalışmalarından yararlanılmıştır. Geliştirilen bu etkinliklerin geçerliliğini sağlamak amacıyla ilgili
uzmanların görüşleri alınmıştır.
Bu çalışmaları temel alarak oluşturulan Tablo 3’te zekâ alanlarının gösterdiği bazı özellikler verilmiştir.
Çoklu zekâ kuramına dayalı hazırlanan etkinliklerde hangi zekâ türünün daha baskın olduğunun
belirlenmesinde uzman görüşü yanında Tablo 3‘te verilen özellikler de kullanılmıştır.

X
X

X
X
X

Doğal Zekâ

Kişilerarası Zekâ

X

X
X
X

X

İçsel Zekâ

Sözel Zekâ

X
X
X

Müzikal Zekâ

Ne Düşünüyorsunuz?
Bil Bakalım
Tam Sayılar ve Sanat
İşlem Karesi Oyunu
Hangimiz Daha Çok Sayı Topladık?
Tam Sayılar Kabilesi

Matematiksel
Zekâ

Alanları

Görsel Zekâ

Zekâ
Etkinlikler

Bedensel Zekâ

Tablo 2. Geliştirilen etkinliklerin baskın zekâ alanları

X
X
X

X
X

X

Tablo 3. Zekâ türleri ve özellikleri

Sözel-Dil Zekâ

Mantıksal-Matematiksel Zekâ

Görsel-Uzamsal Zekâ

Müziksel-Ritmik Zekâ
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Diğer öğrencilerden daha iyi konuşur yazar.
Kelimeleri daha iyi telaffuz eder.
Sözel iletişimi sever ve başkalarıyla iletişim halindedir.
Anlamsız ritimleri kelime oyunlarını sever.
Sözel alanlarda iyi bir hafızaya sahiptir.
Nesneleri kategorilere ayırma ve olayları mantıksal olarak
düzenlemeyi severler.
Hesaplama yapma, sayısal işlerle uğraşmayı severler.
Bilgisayar oyunları, satranç, bulmaca gibi etkinliklerden zevk
alırlar.
Makinelerin nasıl çalıştığını çözmeye çalışırlar.
Renklere karşı duyarlıdırlar.
Harita, tablo, çizelgeler vb. materyalleri daha iyi anlarlar.
Daha çok hayalcidirler.
Okumaktan çok resimlerle daha iyi öğrenirler.
Resim çizmeyi severler
Müzik dinlemeyi şarkı söylemeyi severler.
Bir müzik aleti çalmayı severler.
Çevrelerindeki seslere karşı duyarlıdırlar.
Farkında olmadan bir şarkıya eşlik eder mırıldanırlar.
Bazı zamanlarda masaya vurarak ritim tutarlar

Bedensel-Kinestetik Zekâ

Sosyal Zekâ

İçsel Zekâ

Doğacı Zekâ

En az bir spor dalında başarılıdırlar.
Nesnelere dokunarak tanıma eğilimdedirler.
Bir şeyleri parçalarına ayırıp birleştirmeyi severler.
Bir yerde uzun süre hareketsiz kalamazlar uyumlu dans etme
becerisine sahiptirler.
Koşmayı zıplamayı, el becerisi gerektiren etkinliklerden
hoşlanırlar.
İki veya daha fazla arkadaşı vardır ve onlarla zaman geçirmeyi
severler.
Grup içinde sevilir ve arkadaşları onunla olmayı isterler.
Arkadaşlarına karşı yardımseverlerdir.
Bir şeyi öğrenirken başkalarıyla birlikte yaparak daha iyi
öğrenirler.
Dışarıda kendi başlarının çaresine bakabilirler.
Güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibidirler.
Duygularını çekinmeden dile getirirler.
Kendilerine güvenleri ve saygıları yüksektir.
En az bir ilgi alanı ve bir hobisi vardır.
Yalnız kaldığında daha başarılıdırlar
Doğayla tabiatla zaman geçirmeyi, hayvanları severler.
Doğa ve canlılar konusunda hassas ve duyarlıdırlar.
Çevreye saygılıdırlar.
Toprakla canlılarla zaman geçirmekten hoşlanırlar.
Bir hayvan beslerler

Bu çalışmada amaçlanan 6.ve 7. sınıf tam sayılar konusunun, ilkokul ve ortaokul matematik öğretimi
programın içerisindeki yerini ve hedef kazanımlarını görmekteyiz. Çalışmanın konusu olan 6. ve 7. sınıf
tam sayılar konusuna detaylı olarak baktığımızda sekiz kazanımdan oluştuğunu ve bunların öğretimi
için toplam 40 ders saati süre verildiğini görmekteyiz (MEB, 2018). Hazırlanan çoklu zekaya dayalı
etkinlikler, bu kazanımlar ve süre göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bu kriterler, dikkate
alınarak geliştirilen çoklu zekâ etkinlilerine ait ayrı ayrı incelemeler aşağıda verilmiştir.
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1. ETKİNLİK

Şekil 1. Ne Düşünüyorsunuz Etkinliği
Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanmış olan 6.sınıf tam sayılar konusuna yönelik ilk etkinlik çalışmamız,
“Ne Düşünüyorsunuz” isimli etkinlik olup bu etkinlik Şekil 2’de verilmiştir. Etkinlik çoklu zekâ
kuramının görsel/içsel/sözelzekâ alanlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu etkinlikte öğrencilerin 6.sınıf
düzeylerinde öğrenmiş oldukları tam sayılar ile ilgili kavramlar ve bilgiler ipucu olacak biçimde bazı
sorularda yer almıştır. Daha sonra bu sorulardan yararlanarak öğrencilerden, akıllarına gelen soruları
etkinlikte boş bırakılan yerlere yazması istenmiştir. Bu sayede öğrencilerin dersin başlangıcında
dikkatini çekmek, motivasyonunu sağlamak ve akıllarına takılan soruları açığa çıkarmalarına yardımcı
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olunmak istenmiştir. Bu etkinlik, uygulandıktan sonra öğrencilerden etkinlik kâğıtları toplanır, sınıf
ortamında öğrencilerin yazmış oldukları sorular hakkında konuşulur ve tartışılır.
2. ETKİNLİK

Bil bakalım
Benim yönlerim vardır.
Merkezimde sıfır vardır
Sıfırın solunda eksi işareti alır sayılarım
Sıfırın sağında artı işareti alır sayılarım
Ben sıfır, sıfırın solu ve sıfırın sağından
oluşurum.
Bil Bakalım Ben Kimim?

Aşağıdaki cümlelerde yer alan sayı ifadelerinin doğal sayılardan farklı tarafı olup olmadığını,
varsa farklılığın ne olduğunu ve bu farklılığın neyi belirtebileceğini tartışınız. Sizde benzer
örnekler veriniz.
Bugün hava sıcaklığı sıfırın üstünde 35 derece oldu.

Denizaltı, deniz yüzeyinden 200 metreye kadar indi.

Aşagıda bilye sayısı mutlak değeri, beyaz renk (+), siyah ren k(-) işareti göstermek üzere
aşagıdaki işlemleri yapınız.

+

-

Şekil 2. Bil BakalımEtkinliği
Çalışmamızın ikinci etkinliği olarak Şekil 2’deki “Bil Bakalım?” isimli etkinliği geliştirilmiştir. Bu
etkinlik Tablo 2’de belirtildiği gibi görsel/matematiksel/sözel/kişilerarası/içsel zekâ alanlarına uygun
olarak hazırlanmıştır. Bu etkinliğin ilk kısmında tam sayılar ait özellikler verilerek, öğrencilerin tahmin
yürütmeleri istenmiştir. Hemen sonrasında verilen örneklerin doğal sayılardan ne gibi farklılıkları
olduğu sorusu yöneltilmiş ve son olarak küme içinde verilen bilyelerle işlem yapılarak sonuçlara
ulaşılması istenmiştir. Bu etkinlikte öğrencilerin tam sayıların doğal sayılardan farklı olduğunu doğal
sayıları kapsadığını anlamaları amaçlanmıştır.
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3. ETKİNLİK

TAM SAYILAR VE SANAT
Tam sayıları konu alan
müzik eserlerinden varsa
birini bulup yazın ya da
tam sayılarla ilgili bir
şarkı ile besteleyiniz.

İkili gruplar oluşturunuz;
biri alıcı diğeri satıcı olsun.
Yapma paralarla aşağıda
belirtilen para durumlarının
tam sayılarla söyleyiniz.
Alıcının durumu: -500 lira
Satıcının durumu: +500 lira
Alıcı satıcıya 500 lira verdi.

Dünyamızı çevreleyen atmosferde yükseğe çıkıldıkça hava sıcaklığı her 200
metrede 1 ºC azalır. Dağın 2048 metrede hava sıcaklığı -4 cm ise 8848metre
yüksekliğinde hava sıcaklığı kaçtır? Bunu dağ manzaralı resim çizerek
gösteriniz.

Termometrede sıcaklık
değerini okuyunuz ve
anlamlarını açıklayınız.

İçinde tam sayılar konusunda
geçen kavramları kullanarak
özlü söz, hikâye, fıkra, akrostiş
ya da şiir yazınız.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……..

Şekil 3. Tam Sayılar ve Sanat Etkinliği
Şekil 3’deki “Tam Sayılar ve Sanat” etkinliği beş farklı çalışmanın bir arada verildiği bir etkinlik olarak
geliştirilmiştir. Etkinlikte Tablo 2’de belirtilen görsel/bedensel/müzikal/kişilerarası/ doğal zekâ
alanlarına uygun bir şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca etkinlik hem konu kazanımlarını öğrenmek hem de
konuya dikkat çekme ve motivasyon sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu etkinlikte amaç öğrencilerin
günlük yaşamda var olan tam sayıların farkında olmaları, matematiğin günlük hayatın içinde olduğunu
anlamalarını sağlamaktır.
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4. ETKİNLİK

İŞLEM KARESİ OYUNU





Üs alma işlemleri
2- Parantez içindeki işlemler
3- Çarpma veya Bölme İşlemi
4- Toplama veya Çıkarma İşlemi eğer aynı önceliğe sahip işlemler varsa
(Örneğin bir işlemde hem çarpma hem de bölme varsa) işlemler soldan sağa
doğru yapılır.
Amaç: 1’den 9’a kadar olan rakamları sadece birer kez kullanarak ve matematiksel işlem
önceliğine riayet ederek diyagram dışında verilen eşitliği sağlamak

Şekil 4. İşlem Karesi Oyunu Etkinliği
Şekil 4’deki ‘‘İşlem Karesi Oyunu’’ etkinliğinde amaç öğrencilerin tam sayılarla işlemler konusundaki
öğrendiklerini oyun ile oynamalarıdır. 7. Sınıf kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Oyun
yönergeleri yukarıda verilmiştir.

459

5. ETKİNLİK
HANGİMİZ DAHA ÇOK SAYI TOPLADIK?*
Sevgili öğrenciler ikişerli gruplar oluşturunuz. Bir torbaya her birinin üzerinde (+1) den (+10)’a kadar
pozitif tam sayıların yazıldığı 10 beyaz ve (-1)’den (-10)’a kadar negatif sayıların yazılı olduğu 10 siyah
bilye koyunuz. Yazı tura ile belirlenen sıraya göre torbadan birer bilye çekiniz ve çektiğiniz bilyenin
üzerindeki sayıyı aşağıdaki tabloya yazınız, belirlenecek sayıda çekilişten sonra hangi öğrenci toplam
olarak daha çok sayı toplamış ise bu öğrenci oyunu kazanır.
Çekiliş

1. öğrenci

2. öğrenci

1
2
3
4
5
*Kaynak: (Baykul,2020,s-264)

Şekil 5. Hangimiz Daha Çok Sayı Topladık? Oyunu

Şekil 5’deki etkinlikte Matematiksel ve kişilerarası zekâ dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu oyun 7.
Sınıf ‘’Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar’’ kazanımına uygun olarak tasarlanmıştır.

SONUÇ
Bu çalışmada öğretmenlerin derslerini çoklu zekâ kuramına uygun olarak işlemelerine rehberlik etmesi
amacıyla Tamsayılar konusuna yönelik çoklu zekâ kuramına dayalı 5 adet etkinlik hazırlamış ve
bunların derste uygulanmasına yönelik olarak etkinlikler paylaşılmıştır. Bu kapsamda, matematik dersi
tam sayılar konusunda ÇZK’ya göre etkinliklerin matematik öğretim programına entegre edilmesi ve
matematik öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir. Ortaokul kademesinde bu tür etkinliklerin
sınıf ortamında uygulanması önerilmektedir.
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