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Onyazt 

Bilgi toplumu yaratmayt ama9lan arasmda en ba~ko~eye oturtan 9agtm1zm egitim 

anlay1~1, hemen hemen her alanda var bulunan ah~kanhklan klrma yolunda luzla mesafe kat 

etmektedir. Bunda bilginin oneminin giderek artmasmm payt 90k biiyiiktiir. Toplmnun her 

alanmda yerle~mi~ bulunan rekabetin, bilgiye dayah bir rekabete donii~tiigii ger9egini de 

goz online ahrsak, egitim, bilgi ve toplum ku~agmda yogu~an dengelerin nasll saglanacagt, 

9agtm1zm evrensel degerleri baktmmdan daha da belirginle~ir. 

Giiniimiizde daha iyiyi ve giizeli bulma arzusu hi9bir donemde olmadtgl kadar 

ragbet gormektedir. Teknolojik bilginin ula~tlgt stmrstz imkiinlardan soz edihnektedir arttk. 

Yeni teknolojik veriler ve kolayhklar sayesinde diinyamtz gittik9e kii9iihnektedir. Bu da 

topluinlann bilgilerini arttrarak, onlann her giin daha ileri noktalara ula~malarma ortam 

hazrrlamaktadrr. insanm ya~ad1g1 tiim zaman dilimlerinde bilginin siirekli on planda yer 

aldtgt bilimnektedir. Ancak, bilgi hi9 bir donemde bu kadar oneme sahip olmamt~trr. Oyle 

ki, geli~mi~ligin ol9ii birimi, sahip olunan bilgi, bilginin etkinligi de yeni bir bilgi iiretimi 

olmu~tur. 

Yirmi birinci yiizytlda bilgi kavram1 degi~en anlam ve i9erigi ile 

kar~tmlZa 91kmaktadrr. Yeni geli~en teknolojiler, degi~en gereksiniinler, artan niifus ve 

uluslararas1 rekabet bilgiye olan gereksinimi ve bilgi kullanmun1 biiyiik oranda arttlrmt~tlr. 

Bu egilim, tiim diinyada bilgi toplumuna ge9i~ olarak degerlendirilmektedir. 

Kiireselle~menin ya~amtmlZl derin ve sars1c1 bir ~ekilde etkiledigi giiniimiizde, 

bilimsel ara~trrmalar sonucu elde edilen bilgiye bagh olarak biiyiik bir teknolojik geli~me 

ve rekabet ya~amuaktadrr. Bu teknolojilerden gerektigi ~ekilde ve arnaca uygun olarak 

yararlanabilmek i9in bilgiye biiyiik bir gereksinim duynlmaktadrr. 

Bu baktmdan egitirn kurumlannnza 9agda~ vizyonu ve misyonu geregi, biiyiik 

sorumluluklar dii~mektedir. Fakiiltemizin ana erekleri arasmda bulunan ve kendisine 

soziinii ettigimiz bilgi toplumunu in~a etmede biiyiik gorevlerin dii~tiigii bilinci ve 

heyecamyla bu sa)'lmtzt 91kanyoruz. 

Do9. Dr. Melik BULBUL 

EDiTOR 
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ARTHUR SCHNITZLER'iN 'DIE GRIECHISCHE TAENZERIN' ADLI ANLATISI 

iLE iNCi ARAL'IN 'RUHUMU OPMEYi UNUTTUM'ADLI OYKUSUNDE KADIN 

ARTHUR SCHNITZLER'iN 'DIE GRIECHISCHE TAENZERIN' ADLI ANLATISI 

iLE iNCi ARAL'IN 'RUHUMU OPMEYi UNUTTUM'ADLI OYKUSUNDE 

KADIN 1 

Do9. Dr . Melik BULB Or} 

Arthur Schnitzler 'in 'Die Griechische Tiinzerin 'Adh Anlatzsz ile inci Aral 'zn 'Ruhumu 
Opmeyi Unuttum 'Adlt Oykiisunde Kadzn 

Ozet: 
Schnitzler'in Die Griechische Tiinzerin adh oykiisu kadzn sorunsahyla yogu$mU$, 

sorunlu kadzn manzaralanyla oriilii bir oykiidur. Kimi ya$amsal lezyonlarla bit;imlenen 
kadzn figur, okurun imgeleminde itilen kala/an (battered syndrom) bir imaj yaratmaktad1r. 
Derin ya$amsallezyonlara apk alan Mathilde, bir bakzma Gillet; 'in it;ine di1$tiigu patolojik 
ki$ilik sarszntzlarznz onunla aynz ruh dunyasznda payla$lr durumdadzr. Schnitzler, 20. 
yiizyzlzn maruz kaldzgz enkaz yazznznzn konu obeklerinde yer alan birey ve toplum 
sorunsalma kendi penceresinden ldmi psikososyal yakla$zmlarla ayna tutar ve bunu kimi 
t;Ozilmlemelere apk hale getirir. Bu enkazzn en can r;eki$en ki$iSi ise, kadzn ve onun 
ya$adzgz t;aresizlik ve yalnzzhk duvarlarzyla oriilii cografYaszdzr. 

Derinlik psikolojisinin derin izleriyle oriilmii$ Ruhumu Opmeyi Unuttum adh 
oykiide de Aral, bir kadznzn szra dZ$l ili$kilerinin ruhunda yo! at;tzgz kimi sanrih 
ya$antzlarm, sorunlu davram$lara d0nii$mesinin izdU§ilmlerini bir psikolog ve sosyolog 
duyarhhgz it;inde okuruna ta$zr. Bu baglamda, her iki anlatzda yer alan kadzn cografYasznz 
ve onun sorunlu ya$amznz psikanaliz ve abmlama estetigi apszndan irdelemeye r;alz$tZm. 

Anahtar sozcukler: kadzn sorunu, kadzn erkek ili$kileri, deger yargzlarz, tore, kimlik. 

Woman In Short Stories 'Die Griechische Tiinzerin' of Arthur Schnitzler and 'Ruhumu 
Opmeyi Unuttum' of inci Aral 

Abstract: 

Abstract: 

1 Bu yah§ma, 28-30 Nisan 2010 tarihinde Sel~uk Dniversitesi Dilek Sabanct Devlet Konservatuan 
tarafindan diizenlenen, 3. Uluslararast Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadm: Edebiyat, Dil, Kiilttir ve 
Sanat <;ah~malannda Kadm adh Sempozyumda sunulan bildirinin geli~tirilmi~ ~eklidir. 
2 ATATORK. Univ. K.K. Egitim Fakiiltesi, Alman Dili Egitimi ABD ogretim Oyesi 
melikbulbul@mynet.com 
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Melik BULBUL 

The sltort story 'Die Griechische Taen.zerin' of Arthur Schnitzler is dense with 
woman's problems and a view of woman's oppressions. The female character in th_e story 
wo is scarred by the letions of life gives an image of a battered woman. Mathilde who is 

vulnerable shares the some psychopathologic idendity problems with Giilef. Schnitzler 
brings his solutions to individual and social problems that are in the perspective of tghe 
2(/h . zn thie ruins, the throes of death is the geography where this woman lives with her 
helpnesnes and lonelenes. 

In the story 'Ruhumu Opmeyi Unuttum' Aral conveys to her readers the 
expressens of a women and her irregular relationships which turn into problematic 
behavior in a philosophical and sociological view. 

Keywords: woman-problem, relationships of woman and man, standards ofjudgment, 
ethical principles, identity. 

Y azm diillyas1, ku~allc1 giicii sayesinde sadece belli ku~aktaki insan sorunlanm ve 

9evrelerini ele almakla yetinmemi~, daba da geni~ bir ya~am cografyasma, girerek kadm 

olgusunu en ince ayrmlllanyla okurlanna ~unak gibi, iinemli bir tarihsel-sosyal 

sorumlulugunu da biiyiik bir duyarhhk i9inde yerine getirmi~tir. Kadm, kendine iizgii 

yazglSlmn i9 daralt1c1 allnosferinden bu sayede bir nebze de olsa 91kabilmi~tir. Kendini 

giirebilme, denetleyebilme ve ele~tirebilme frrsallm da yine yazmsa! yaratllar sayesinde 

yakalayabilmi~tir. 

Bu 9ah~mada, ele aldtg1m Arthur Schnitzler'in (1842-1931) ve inci Ara1'm 

yap1tlarmda, kadm cografyasma derinlik psiko1ojisi yordarmyla, 9arp1c1 yakla~1mlar 

getirilebilecegi ger9egine 1~1k tullnaya 9ah~llm. Konu ve yazarlarca yaratllan figiirler, bu 

baglamda daba ayn bir sosya! iineme ve bio psiko-sosya! yere sahiptirler. Schnitzler'in, 

yap1tlannda i9 monolog teknigini yazm dfulyas1 i9in ilk defa kullanan yazar olarak, kendi 

doneminde 91grr a9m1~ (Neymeyer; 2007, 191), Sigmund Freud'un derinlik psikolojisi 

alamnda dikkatini 9ekmeyi ba~arabilmi~ ve yaratt1g1 ka!rramanlarla zamana meydan 

okurcasma tazeligini ve iiliimsiizliigfulii kamtlam1~ iinentli biri oldugunu giiriiyoruz. 

Aral da Tiirk yazm ya~amma, kadm sorunsahm kendi nsta kalemi ve kadm 

duyarhhg1 ile birlikte kulland1g1 kanavi9e 9ekicigindeki dil kullamm1yla da biiyiik katklda 

bulunmu~; kendini ve iilke insanmm sorunlanm sorgulayacak yetkinlikteki edebiyat 

severlerin yazan olmayt ba~anm~ bir yazar olarak bilinmektedir. Onun i9in en 9arp1c1 

2 



ARTHUR SCHNITZLER'iN 'DIE GRIECHISCHE TAENZERIN' ADLI ANLATISI 

iLE iNCi ARAL 'IN 'RUHUMU OPMEYi UNUTTUM'ADLI OYKUSUNDE KADIN 

tammlamayt Erendiiz Atasii ~u ifadelerle ortaya koytnaktadrr: " inci Aral, y~ad1g1 

cografYayi, toplumu ve donemi, bunlann onemini hi9 unutmadan kadmlarm sessizlikte 

kaybolan ya~antllarm1, duygulanm, tepkilerini kalemini yiiregimize saplayarak 9iziyor."3 

i~te Aral, i9inde ya~adigimiz toplumun kadm adma ya~att1g1 sorunlan bir sosyolog ve 

psikolog duyarhhg1 ve titizligiyle ortaya koytnayt ba~aran bir yazar olarak, onemini a9Ik bir 

bi9irnde hissettirmektedir. 

Tann9a kadm irngesinden, evrilerek oytmcak bebek imgesine donii~en kadtmn ad1, 

9agrrniZda 90k yanl1 olarak tartl~Ilmaktadrr. Kadmm admdan ve kendinden bu denli biiyiik 

6l9iide soz ettirmesi yaygm bir kammn ve tepkisel bir gereksinirnin iiriiniidiir denebilir. 

Konunun degi~ik toplumlarda, aynks1 kesimlerce degi~ik a91lardan ele almarak giindemde 

tutuJmaS! bunun en 9arp!Cl ornegidir. 

Her ne kadar 20. yiiZytla dogru, kendine bilirn ve ya~am diinyasmda yer bulmaya 

ba~lad1ysa da kadm, ger9ekte 9e~itli tarihsel evrelerde ve mitolojide anaerkil ogelere 

rastlamak hi9 de iitopik goriihnemektedir. 0 zaman okur/insan ~u soruya yamt aramakta 

elbette haksiZ degildir: giiniimiizde kadmm konumunu tart1~ma noktasma ~1yan etmenler 

nelerdir; veya kadm kendi toplumsal konumunu yeniden sorgularken, hangi itkileri esas 

alnu~trr. 

Tiim toplumlarm ortiik kiiltiiriinii, oncelikle insan olmada, soma da kadm ve 

erkegin bireysel varolu~lanndan edindikleri a9Iktrr. Erkek ya da kadm lehine cinsel 

aynmlarm yaralaytci etkilerinden uzak kahnmak isteniyorsa, rrksal, cinsel, cografi 

fark!Ihklardan ve ayrnc1 geleneksel ya~am nornllarmdan annm1~, evrensel sevginin ve 

sezginin ortiik kimligine sahip ohna 9abas1 i9inde olunmahdrr. 

1862 ile 1931 ylllan aras1 arasma ya~amm1 s1gdrran Schnitzler'in yazarhk 

seriivenini belirleyen iki onemli olgu vardrr: Meslegi olan hekimligi ve Viyanah olu~udur. 

Yazar, ya1ad1gi donemin (Fin de Siecle) 96kiintiilii atmosferi i9inde ve soysuzla!mi~ 

ortamm ahlaksal y1lamma tanik olan ve bunu ya~ayan biri olarak, ritmik ya~amsal sahneleri 

3 30uncu Edebiyat Ydmda inci Aral ilj:in 30 Edebiyat~Yidan 30 Ciimle. 
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Melik BULBUL 

biiyiik bir sorun sarmah i~inde okuruna ta~1masuu bilmi~ ender dii~iiniir/yazarlardan biridir. 

Kendisi yaratt1g1 kahramanlar1 sayesinde, 1~1k tuttugn sosyal sorunlara bagh olarak yognn 

bir ele~tiri bombard1manma maruz kaluu~ttr (Hofmannsthal und Leopold, 1968; 21 ). 

Hekimlik meslegi sonucu doga bilimleri ve insan psikolojisinin derinliklerine s1Zmas1m 

bihni~, figiirlerini bu derinlik psikolojisinin yogn~mu~ verileri yordanuyla zaman iistii 

degerde ve oliimsiizliik ol~eginde donattnasuu b~arabihni~tir. Bu yaruyla ~ag~1 S. 

Freud'la ortak ozeiiikler ta~1maktadtr. Konuyla ilgili olarak da Ayta~ ~u dii~iinceleri dile 

getirir: ''Nesnelerin ve ruhlann yiizeyinden s1ynhp, onlann derinliklerine niifuz eden bir 

bala~ ve ele~tirici analize kar~1 sognk bir tutku! Sclmitzler, daba gen~Iigmde bile kocaman 

fikirlere, iri sozlere ve giizel duygulara kar~1 giivensizdir."(Ayta~, 1983; 83). 

Psikolojik analizlerle, sosyal ele~tiriyi ustaca bir bi~imde birle~tirebilen yazar, 

insan varhguun temelinde yer alan oliimsiiz degerlerin ortaya ~lkmasma tiim varhglyla 

~abalanu~trr. Bu yiizden, ya~ad1g1 donemin ~okii~ attnosferi i~inde yer alan ahlak 

yalanclhgml, soysuzla~an insan varhg1m, iki yiizliiliigunii ve yabanc!la~an insansal 

degerlerin yo! a~llg1 yalmzhk ve ruhsal Yiklml ince bir ele~tiri farla ve duyarhhg1yla dile 

getirebilmi~tir. 

inci Aral, ya~ad1gUU1Z ~agda ve i~inde bulundugnmuz toplumda ve onun ya~am 

ger~ekleri ku~agmda, kadm olgusunu tiim sorunlu yanlanyla ele alan ve irdeleyen nadir 

yazarlardan biridir. Kendine ozgii Iarrgusu, yakla~nm, yaratt1g1 kadm kahramar!lara 

yiikledigi srra d1~1 ozeiiikler, dili ince bir doku ile daba da niiansh hale getirmesi gibi 

ozeiiikleriyle aynks1 bir ~izgide oldugunu duyumsatabilen bir yazardrr. Oykii ve 

romanlannda kadmm varolu~ sorununu agrr ya~am ko~uiian ve ger~ekleri k~1smdaki 

soluksuz kah~1 ve dayanamay1p tiikeni~i, yitirilen degerler ve kat1 kuraiiar agmm yaratt1g1 

sorunlan aynnlllanyla birlikte ele abm~trr. Onun, Olii Erkek Ku~lar adh romamndaki 

kadmm benlik b6li.inmii~liigii, bir kadmm varolma siirecindeki en sanc1h arum yans1t1r. 

Tiirk kadm1mn kendine ozgii ve yazg1ya donii~en sorunlu ya~am1, kendi kimlik 

cografyasmda oz benligini aramaktadrr.(Aral, 2007;182). 

Schnitzler'in ele ald1g1m Die Griechische Ta~nzerin (1970) ar!lallsl haklonda 

i~erik balammdan ~unlar soylenebilir: Yazar, bir anlallcl etrafmda olay orgiisiinii 

yogu~tunnaktad1r. Anlatmm merkezinde ar!latlclyla birlikte kadm ba~ figiir olarak Mathilde 

ve erkek figiir olarak Gregor yer almaktadrr. Derinlik psikolojisinin ince ayarh verileri 

4 
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dogrultusunda yazar, kahramanlannm il' diinyalarun ve sannya donii!en il' ger,eklerini 

ustahkla donatml!!Jr. Oykii, kendi ala!! il'inde bu ki!ilerin ya!am gerl'ekleri ile 

derinlemesine bil'imlenir. Bir \'Okii! donemi alan \'ail sonu (Fin de Siecle) yozla!an 

degerlerin ve soysuzla!an insamn ya!amma mal olmu! ahlaksal tiikeni!in ve soluksuz 

kalml! ya!arnlann seslendiri!idir bir anlamda. Yiiriiyemeyen kadm-erkek ili!kilerinin 

neden oldugu alda!!lan, aldatan ve bu iki al'maz arasmda slk!!an digerlerinin trajik 

oykiisiidiir bu anlal!. Sonu9ta oz laj'lma kadar varan, vicdan azab1, korku, endi!e duygusu, 

umutsuzluk, yahuzhk, pi!manhk gibi olumsuzluklann kaml'llad!gl bo~luga siiriikleni~ler ve 

yitik ya~arnlann fotografidrr yap1t. Meslegi geregi bir9ok giizel kadmla beraber alan 

Gregor, Mathilde'yi s1k s1k aldatrr. Bir kadmm kendine ozgii duyarhhg1 i9inde Mathilde, 

e~inin tiim yapl!klan kar~1smda edilgen kalm1~!Jr. Bu dunun kad1mn 90k tan1d1k alan 

fotograf1drr. Para ugnma ger9ekle~en bir evlilikten arta kalan ise, sevgiden yoksun bir 

kadmm ya~amma annagan olarak kalan kocaman bir enkazdrr. Anlal!da para, duygusuzluk, 

ablak yalanc1hg1, alda!!hm~hk, karamsarhk, hayal lankl!gl, yahuzhk yazg1ya donii~en 

kadmm kimlik sorunu ve aray1~1, yozla~an insan manzaralan gibi olumsuzluklar 9arp1C1 

bi9imde yer alrrlar. 

Aral'm oykiisii de yine Schnitzler'in oykiisiine, i9erik ve larrgu balammdan bir 

paralellik gostermektedir. Bu ala~ il'inde yap!landmhm~ alan Aral'm oykiisii, oliim, il' 

darahnas1, ahlak yobazhg1, kadmm varolu~ sonmu, yalmzhg1, umutsuzlugu, hayallankl!gl 

gibi sorun obeklerinin etrafmda diigiirnlenen bir yumagl and!rmaktadrr. Anlal!c!yla, kadm 

figiir Giilel' ve Fikret'in ya~arn iil'geninde alap duran bir oykii. Ortak sonm odaklanyla 

bi,in!lenmi~ oykii, oliim olgusu etrafinda sannh bir kadunn i9 geryek!eriyle yiizle~ip, 

hesapla~mak zonmda kahnasun i~ler. Silik ya~ammda kendi kimligini ve benligini 

ger,ekle~tirmeye l'•h!an, bu yiizden erkek'i (diinyasun) bir s1gmak olarak goren, 

umdugunu bulamaj'lnca da, oliim sessizliginde ya~arnm ac1 izlerini siirmek zorunda kalan 

kadmm zorlu ya~arn1m konu edinir oykii. Umutlarm kayboldugu, bulutsu ya~arndan kadm 

adma arta kalansa, Mathilde'nin ya~amma da egemen alan ylklmdan ba~ka bir ~ey degildir 

Giilel''in paj'lna dii~en; •Ylll ya~amlar, aj'lU enkazlar, aj'lU izler, aj'lU yazg!lar ve aym 

acdar ... 
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Kadm yazg1s1mn crtak kcdlan halinde ~ifrelemni~ biyimine, Mathilde'nin ve 

Giiley'in ya~am geryelderinde iniltilerle beliren ruh iyi kcnu~malarmda tamk cluycruz. 

Edilgen, uysal, eylemsiz varhgtyla crtaya yJ.kan kadm figiir Mathilde, Gregcr'un tiim 

aldatmac1 tavrrlarma ragmen kendisinden ~ikayet edici bir davram~ gosteremez ve dahas1 

durumuna raz1 clmu~ bir goriintii verme yclunu tercih eder: " insamn boyle bir kccas1 

clduktan scnra, giizel goriiniimlii tammn1~ biri ... ozellikle hc~ biri clmaya yabalamasmm 

da bir anlanu kalmaz zaten."(DGT, 573). Erkegin, kendi elinden kaylp kaybclacak bir deger 

gibi kadm tarafmdan alg!lamnast, kadm ccgrafyasmda erkbge y6nelik alg1 biviminin 

karakteristik yamm crtaya koymaktadrr. Kadm aytsmdan, hurada Mathilde ve Giiley iyin 

erkek, yitirilmemesi gereken 6nemli bir deger gibidir. Bu yakl~un biyimi, her iki anlatmm 

crtak yam clarak keskin bir yizgi clu~turur. Kadmm bu tutumu, psikopatclcjik aytdan 

biiyiik bir scrun clarak goriilebilir. <;:iinkii kadm figiirleri 6liim olgusuyla tam~trran, bu 

scrunsal tutumun siiriikleyici etkisidir. Aynca oliim olgusu da her iki 6ykiiniin crtak konu 

paydasun olu~turur. Erkegini kaybetme kcrknsuyla beliren scrun, kadm ivin saplanllya 

don~en bir bagtmhhkllr arl!k. ~am toplanl!smda konuklarla birlikte bir oyun masasmda 

iki kadm arasmda oyun cynayan Gregor'un goriinii~ii, Mathilde' de bu sannh ruh halini en 

ylplak biyimiyle yansttmaktadrr: ".Mathilde ~imdi lnzh bir manevrayla kendisini hiv fark 

etmeyen kocasma ~6yle bir g6z all!. Sanki uzun zaman kendisiyle vedala~mak istiycrmu~ 

duygusunu ta~tyordu bu hali" (DGT, 575). 

Aym duyguyu Giilev'in, erkek olgusuna yonelik duyarh, bir c kadar da 

scrunla~m1~ tutumunda gozlemleyebiliycruz. Erkek ivin kaybclmaya yiiz tutmu~, uyucu bir 

eriyik gibi dii~iincelere sahip clan Giilev, aym duyguyu ~u ifadelerle dile getirir: " Ben uzun 

y!llardan scnra bir liman anyorum, sense uzun siire bekledigin bir limandan denizlere 

avllmak istiycrsun. Sustu Giiley. Onun biisbiiriin iyine kapanmasmdan, daha da uzaga 

gitmesinden yekiniycrdu. Ustelik hivbir beklenti bir kadma iirkekve el aytrrmamahydt." 

(ROU, 89). Ozbek de Schnitzler' in aym anlattstyla ilgili olarak, kadm figiir Mathilde'nin 

psikc-scsyal ccgrafyasma aytkltk getirirken, ~u yarplcl nctu dii~er: " Mathilde'nin tiim 

vabalan bu imgeyi degi~tiremeyeceginden, o da scnuyta ozveri ve fedakarhgmm bir erkek 

kar~1smda hive gidecegini anlanu~t1. Artlk tiim acllanna katlanmak zorunda cldugunu da 

kavram1~t1. Kccasma clan a~kmm bu haliyle ruhsal bir scruna, bir bagunhhga donii~tiigii 

aylktt." (Ozbek, 1988; 12). 
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iLE iNCi ARAL'IN 'RUHUMU OPMEYi UNUTTUM'ADLI OYKUSUNDE KADIN 

Oykiilerde '6liim' temasivok 6zel bir yere oturtulmu!tur. Olay alai! her iki 6ykiide 

de 6liim olgusu etrafmda diigiimlenir. Fikret'in Giilev'le olan ili!kisinden onceki kans1, 

yani !imdiki mevhul kadm, oliimle ya!am arasmda esrarengiz bir uzam olu~turur. Bu kadm, 

Fikret'le Giilev'in beraberligine s1kva rahats1zh.k veren bir falaor (Storfaktor) gibi her 

zaman etkili olur. Onlarla biitiinle~mi~ kara bir bulut, kotii bir ruh g6lgesi gibi onlan izler 

ve kendisini hep yanlarmda hissettirir. Hatta bir keresinde Giilev'in giindiiz dii~lerine girer 

ve sanki yanmdaynu~ gibi, kendisinde sannh bir atrnosfer yaratrr:" 'Sen yaptrn' diye at!ld1 

onun iisttine. 'Sen yaptm! ~ag1ya bak, orada!' Fikret srms!la yakala}'lp kollanmn ivine 

hapsetti Giilev'i ama o vrrpmd1, itti onu, Siynlmaya vah~!!. 'Dokumna bana, salan 

dokumna!' diye bagmh, balkonu i~aret ederek. 'Sen ... onu sen ittin ... a~ag1da, bahvede! 

Bagrrma, sus! Oyle bir ~ey yok! Ne oldu anlatsana!" (ROU, 84). 

Her iki oykiide, en onemli ortak paydalardan olan '6liim' olgusu, Schnitzler 

tarafindan ozellikle olay ala~! ivine giydirilmi~ psiko-sosyal bir sorun olarak vag insamna 

sunulmu~tur. y azar, yaz!lannda vogu kez la!lrramanlann! oliime siiriikler. Boylece vag 

insammn ruh portresine l~Ik tutmaya vah~rr. Ruhsal S!lan!!lar ivinde ortak insansal ili~kileri 

kendi gozlemleri yordarmyla alaarmaya vah~rr. N6ropatolojik ve psikolojik sorunlan 

yap1tlannm merkezi yerine ta~rr ve kahramanlanm bu 6gelerle ustahk!a donatrr. (Bkz. 

Diersch, 1973; 116). Aral'm 6ykiisiinde oldugu gibi, kans1mn 6liimiinden Fikret sorumlu 

tutulmaktadrr. Schnitzler' in oykii ala~mda da anla~!lacag1 iizere, Mathilde'nin ya~amm agrr 

sanc!lanna katlanamayarak Gregor'un kendinde yo! avl!g! umutsuzluk duygusuna yenik 

dii~mesi ve intihara yonelmesi de yine aym tiirden yazg1mn kadmca uzan!!s1drr. Kendine ve 

vevresine yabanc!la~an Mathilde, Gregor'un diger kadmiar1 avlk bir bivimde kendi cinsel 

gereksinimierini gidennek ivin kullanmas1 bu seriivende son nolcta}'l ko}'lll: " Y!llar 

bo}'lffica tiim boylesi sosyal ili~kilerde dostlanm1 hepten kaybettim." (DGT, 569). 

Yer yer de bilinv all! bir itiraf olarak anlaticimn ruh ivi konu~malan halinde ortaya 

vikan dii~iince!eri, viikiintii ha!indeki top!umun karakteristik yamrn ortaya .koyar gibidir. 

Saplan!! haline donii~en kimi davraru~lar, normal 6lviilerde talamlan tavrrlarm yerini 

almi~!!r. Bir anlamda ksbulleni~ anlamma gelen bu tiir davran1~, olup bitenlere sessizce bir 

kar~1 geli!tir: " Ha}'lr bu adamdan nefret etrneye kendimi hakh gomiiyorum. Ne de olsa 
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Mathilde onu 90k seviyor. Bu, belki de uzun sure benim tek eglencem olacak, kim bilir." 

(DGT, 578). 

Kadmm varolu~ sorununun bu denli ortii~iik bi9imde her iki anlallda ele ahmm~ 

ohnas1, kadma bala~m uluslar aras1 diizeyde pek farkh ohnad1g1 kamsm1 gii9lendirmektedir. 

Farkh toplumlar, farkh kiiltiirler, farkh diinemlerde kadm olgusuna tek yanl1 bir a91dan 

baknu~trr uzun siire. Bu bala~ta erkek egemen toplurnlara hakim olan yaygm deger 

yarg!lanmn rolii 90k biiyiik olmu~tur. Bu baglamda Ankan'm kadmm ozgiirliik ve bireysel 

kimligine yonelik saptamalar1 9arp1c! niteliktedir: " Kad1nlarm da, erkeklerin de 'gibi' 

degil, kadm ve erkek olabihneleri i9in bedenleri ve alallanyla biitiir!le~mi~ cinselliklerini 

do gal ya~amalan vazge9ihnezdir. Kadrnlar ve erkekler tenleri aCimadan, beyinleri tenleriyle 

biitiir!le~mi~ olarak birbirleriyle ileti~ime girerlerse, ancak o zaman varolu~ seriivenlerini 

siirdiirebilirler. Ozgiirliik. Hepimizin ard1 srra ko~tugumuz, biiyiik onem verdigirniz 

ozgiirliik ... Ozgiirliik bireylerin her istediklerini yapmalan veya bedenlerini hoyrat9a 

riikellneleri degil, se9irn yapabilme farkmdahgma ula~abilmeleridir. Se9im yapabiliyorsak, 

yapllgrrmz her seyimin sorumlulugunu da almak zorunda)'l.Z, almak 

zorundasuuz ... Toplumu degi~tirmek, ya da bir degi~im yaratmak, ancak bireylerin kendi 

varolu~lanm ger9ekle~tirmelerinden sonra miimkiin olabilir. V ar ohnak aym zamanda birey 

alma)'! da gerektirir." (Ankan, 2008; 1-2). 

Burada, kadmm sosyal ya~anunda se9im yapabilecek yetkinlikte ohnas1 

gerektiginin altl 9izihnektedir. Kadmm varolma seriiveninin en belirgin yarn bu se9im 

yapabihne giiciidiir ku~kusuz. Degi~irn yarallnak, 6zgiirce ya~amak, bireysel kirnlikle iin 

plana 91kmak bu istence bagh olarak ger9ekle~en eylernlerdir dogal olarak. Kadm 

cografyasmda yiiriitiilmeye 9ah~!lan, ama bir tiirlii yiiriiyemeyen kadm-erkek, kadm-9evre 

ve kadm-ya~am gef9ekleri il~kilerini Schnitzler'in diizyaz1 diinyasmda ve Aral'm titiz 

gozlernlerinin yaus1malan olan yazmsal iiriinlerinde soluksuz ve biiyiilenmi~9esine izlemek 

olanag1 yakahyoruz. 

Ayta9, Aral'm Olii Erkek Ku~lar adh romam i9in dii~iincelerini ~6yle dile 

getirmektedir: " inci Aral, hayatm varhg1111, s1radan evliliklerin tek diizeligini, s1ra d1~1 

ili~kilerin u9urumlanru etkili tablolar halinde sunmay1 ba~anyor. Anlallmmdaki bu ustahk, 

bu ilk romarunda deneyirnli bir yazarhk ge9mi~ini s1k s1k duyumsatlyor. Olii Erkek Ku~lar 

6zellikle kurgusu ve iislubuyla ba~anh bir roman." (Ayta9 1993; 140). 
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Kadm olgusunu sosyal evreniyle, ruh portreleri halinde bir psikolog ve sosyolog 

gozlemciligi ve ruhuyla ele ahp irdeleyen her iki yazar, okurlarma kadm ve ya~am 

geryek!eri kar~Jsmda!hakkmda doyurucu dii~iinceler ve buna bagh ya~amsal iiretiler 

sunmaktadrrlar. Aral, yaratt1g1 kadm figiir Giile9 yordam1yla kadm-erkek ili~kilerinde 

yiiriiyemeyen beraberliklere somut izler dii~iiriir ve kadm-erkek cografYasliD bir s1gmak 

olarak gordiigiiniin en 91plak fotograf1m ortaya koyma)'l ba~arrr: " ilk bulu~ma, ilk 

sevi~meleri en iyisiydi. Sonrakiler neredeyse gerekaiz, ruhsuz hale gehni~ti. Bu 

uyumsuzluk ge9iciydi ku~kusuz, iistiinde dnrmuyordu Giile9. Fikret'in yekingenligi, 

yiiziindeki tath kiiskiinliik ifadesi ve 9ocukau iytenligi, yiireginde anay duygular 

uyandmyordu. Ona tenle bagtanmarm~t1. Hoyrathk insam toz gibi savnran bir a~k da 

istiyordu artlk, blkm!~ll." (ROU, 76). 

Goriildiigii gibi kadm-erkek beraberlikleri, ruhla baglanma veya tenle baglanma 

gibi aynka1 9izgilerde izlemekteyiz. Erkek diinyas1, kadm cografyasmda bu ko~ullar altmda 

bir Slgmak olmaktan Oteye gidememi~, dabas1 bu Slgmak mutJuluk vaal ellniyorsa, oliim 

olgusu en kurtanCl s1gmak olarak kadm cografyasmda ortaya 91kmaktadrr. Fikret'in 

esrarengiz geymi~i ve kans1 hakkmda Giile9'in dedektif titizliginde kimi dii~iince kaz!lan 

yapmaya yeltemnesi, bu gizil ya~anu ayd1nlatma 9abas1, Fikret'i bir ar!lamda bogarcasma 

rabats1z ellni~tir. Fikret, bu rahatsJZhgliD, Giile9'in 1srarh sorulan kar~lSlnda dile getirir: " 

'Karm ya~1yor mu, yokaa oldii mii?' diye sordu. Fikret'in ~arap bardagffil tutan eli masamn 

iistiine dii~tii, sandalyesinde geriye yaslan1p a91k biifenin iiniindeki yemek kuyruguna bakt1 

9aresizce. Rengi al!n1~, dudaklan kasllm1~ll. 'Ne iigremnek istiyorsun, neden bu kadar 

!SrarcJsm? Soyledim ya aynldlk!' 'Evet arna bo~anmaktan siiz el!nedin hi9' dedi Giiley. 

'Nas!l bir aynhk bu? 'Bo~and= m1, iildii mii?"' (ROU, 76). 

Kar~llikl1 konu~malardan a91k9a artl"\'lhyor ki, Fikret'in eski kans1 geyimsizlik 

sonucu aynlm1~ veya kendini iiliim s1gmagma terk ellni~tir. Bir kadm i9in, kendi 

cografyasmda yalmz kalm1~ olmarnn ve ya~arnffil istendik bir ortamda 

geryek!e~tirememenin ac1 sanclSlm olay ala~mda rabathkla okuyabilmekteyiz. Silik bir 

nedenler y1gm1IDn etkisiyle iiz lay1mma siiriiklemnek zorunda kalan Mathilde'nin durumu 

da aym gizemliligin aynka1 bir yamm olu~turnr. Her ~eye ragmen kocas1 Gregor'dan 

ho~lamnaya yabalarnas1 laskanfY g6riinmemeye Onemle Ozen g6stennesi, e~ini 

kaybedecekmi~ sannlanyla bogo~mas1, i9 geryekliginde ya~ad1g1 frrtmalar, bir zaman sonra 
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dayarulmaz bir hal ahm~; Mathilde'nin y~amma mal almu~ psikapatalajik 

huzursuzluklard1r. Bu huzursuzlugu anlat!c!, ~u ifadelerle artaya kaymaktadrr: " Hayrr 

hayrr, Mathilde'nin neden oldiigiinii en az benim kadar bilen bu adam1 gormeye tahammiil 

edemem, anu istemiyarum." (DGT, 569). 

Mathilde'nin 6liimiiniin, Fikret'in kansmm 6liimii gibi aym gizemlilik is:inde 

gers:ekle~tigine aynca ~u satrrlarda da taruk aluyaruz: " Yaksa yamhyar muyum? Bu dagal 

bir oliim almasm." (DGT, 6). Methilde'nin kacasmm s1k sik yaptlgr kahredici, a~agrla)'lCl 

ve kendisini yak sa)'lc! davraru~lan kar~1smda, sinirleri ba~alrr, kendini kantral 

edemeyecek duruma dii~er, biiyiik bir ruhsal yrkrrn y~arnak zarunda kalrr: " Bir keresinde 

kadehini Samodeski'ye is:mek is:in kaldrrd1gmda, elleri titriyardu. Bu durumunu 

gizleyemiyardu, bastlramryardu, bir ara sadece eli titremekle kalmarm~, kalu da ve hatta 

neredeyse beni de iirkiitecek bir halde, tiim bedeni birka9 saniye katlla~nu~t1." (DGT, 573). 

Aral'm ele ald1gnn 6ykiisiiniin ad1m alan 6ykii kitab1 Ruhumu Opmeyi Unuttum, 

ba~tan sona yogun olarak 'Oliim' temas1 iizerine konumlamm§ iy sarsxcx bir yaptttrr. 

Kadrmn bilinen yazg1s1 kar~rsmda tek alan ve ses:eneksiz bir degere yiikselen 6liim, i9 

giidiisel alarak kadmm yahnzhgrm payla~rr kanumdadrr. Aral'm diger oykiilerinden alan 

'Gelin' ve 'Alm YazlSl' gibi 6ykiileri de a)'IU yazgrmn sessiz ve s:aresiz kurbanlan alan 

kadrmn bilinen trajik ya~armm sergilerler. Bunlardan en s:ak yarplcl a lam ise, 'Gelin' adh 

6ykiiniin kadm figiirii alan Melek'in ba~ma gelenlerdir. Oykii, satllik bir kadmm s:izdigi 

trajik prafil ile akurun kar~rsma s:ikar. Gelinlik is:inde 'satzl!k ve kurbanl!k' alarak kendini, 

yazgrsmm limamna siir6klemni~ bis:imde bulan Melek'in kadm adma bilindik ezilmi~lik 

fatagrafrdrr bu iiykii.(Biilbiil 2008; 221). Melek, kendi yazg1smm saluksuz sesi ahnu~, 

6ykiide bu sesi c!I1z bir haykm~la akuruna ula~trrmaya s:ah~m!~trr: " Onlar beni a veya bu 

~ekilde sats1nlar diye yeti~tirdiler." (ROU, 355). 

Kadm cagrafyasmda her iki 6ykii yardamryla gezinirken, kadmm ezihni~, 

)'lpranmi~, saluksuz kalm1~, tiikemni~, kimliksiz, yalmz kahm~, ara)'l~ is:inde yalunu 

bulamam1~ gibi sarunsal yanlarma en tiz naktalannda tanik oluyaruz. Kadin cagrafyasmda 

anun varalu~ yalculugu iizerine soylenecekler elbette ki bunlarla smrrh sa)'llmaz. Kadmm 

varalu~ seriiveninde, kadmsallik sarunsalmm genelde kadm-erkek varalu~undan ayn 

olmad!gi kalayhkla gozlemlenebilir. Diinyamn herh•ngi bir yerinde ve dagal alarak 
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iilkemizdeki kadm-erkek bedeninin farkh olamayacagt gers:egi goz oniine almdtgmda, 

kadmm varhk olarak sorunsal yanma ortak bir insansal deger ve anlayt~ s:izgisinde egihnek 

kas:nnlmaz olacaktrr. Ciinkii kadmm yazgtsal ve toplumsal sorunu, tepkisellik iizerine 

konumlandmlnu~ bir dt~avurumdur ve hakh, ge10erli nedei\leri vardrr. 

Y azgtya doniik ve toplumsal sorun odaklarmda kadm cografyasmdan yanstyan 

ya~am ger10eklerine Giilel''in-kendi penceresinden de baktp tamk olabilm~kteyiz. Erkek 

dtinyasmda bir artlk, bir fazlallk duygusu onun beyninde kazmm1~ bir !eke gibidir: " Bunu 

da nerden 101kardm? ~una inandtm son zamanlarda; glinii ya~amaktan b~ka s:aremiz yok. 

insan ohnak trajik bir ~ey. Diinyamn i~leyi~ine kafa yorduks:a daha fazla karamsarhga 

batlyoruz. Ka101~ oyle mi? Peki en s:ok onemsedigin ~ey ne hayatta? Dostluk, a~, i~, para?' 

'Sen yoruyorsun beni!' diye kar~1 9ikt1 Fikret birden sinirlenerek. Brrak da hafif ~eylerden 

soz edelim biraz. Bana her dakika, derin, gizemli bir kadm gibi gortinmen gerekrniyor 

inan." (ROU, 74-75). 

Giilel''in, Fikret'le siirdiirmeye l'ah~t1g1, sorunlarla yiiklii beraberlik, diger bir 

kadm figiiriin, Fikret'in ohnii~ olabilecek kans1 ile bir korku motifi bil'iminde rahatstzhk 

veren boyutuyla oykii akt~mda slk10a kmlma noktas1 ya~ar. Erkek dtinyasmm, kadmm 

yazgtya don~en, stgmak ohnaktan oteye gidemeyi~inin en somut halidir bu nokta. Giiles:, 

ruh is:i konu~malanyla bu kmhna noktastmn ruh portlesini is:erlenerek l'izer okuruna: " 

Giiles:, dii~ kmkl1g1 il'inde, gozleri dolarak baktl ona. Giiliimsemeye s:ah~tyordu ama giilii~ii 

agzm1 acttlyordu. Fazla ileri gittigini, ~imdiden sonuna geldiklerini bundan boyle 

ili~kilerinin tatstz, tuzsuz bir hal alacagtm biliyordu. Hep boyle oluyordu zaten. Her ~eyi, 

her sozii, duyguyu anlamnn bozana kadar kurcahyor, birlikte oldugu, sevdigi erkekleri 

bunaltlp yoruyordu. Fikret'le ili~kisini, kaptldtgt duyguyu daha fazla ytpratraadan hemen o 

an, oraclkta dondurmak arzusu duydu. Ne ki bunu yapabilmeyi hil'bir zaman 

ba~aramamt~tt." (ROU, 78). 

Sonu9: 

Rahathkla soylenebilir ki, Tiirk ve Avusturya yazm dtinyasma kadm odak11 olarak 

onemli oll'ekte girmi~ bulunan ve okurun yazm evrenine kayda deger izler btrakan inci Aral 

ve Arthur Schnitzler, pek I'Ok onemli noktada bulu~abiliyorlar. Bu bulu~ma)'l onemli ktlan 

~ok say1daki benzerlilderin yam srra, kadmm genel konumu ve cografyasl, deger yargdan 
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ku~agmdaki ku~attlmt~ltgt, yalmzltgt, beklentileri, umut ve dii~ kmkhklan ... vb. gibi bire 

bir iirtii~en yanlannm da var oldugnnu rabathkla siiyleyebiliriz. 

Toplumsal geli~melerin ku~agmda degi~im odakh yapt!anmalar ve bu artlarnda 

kad1n1n yerinin yeniden giizden ge9irilmesi gereksinirni, her toplumda kadma yiinel~ 

yaygm bala~ a91stmn yeniden iyi ve dogru yaptlanmastm zorlanu~ ve kadm, kimi sosyal fay 

hatlarmda kmlma noktalan ya~ayarak kendi cografyastm az iil9ekte de olsa iyiye dogru 

diizene koyma yo luna gidebilmi~tir. Aral 'm ve Schnitzler'in kadm figiirlerinin ya~am 

geryeklerinde, bu zorlu a9mazlarm fay kmklanna taruk olmaktaytz. 

Kad1n1n varolu~ seriiveninin 9iiziim yollannm birey alma bilinciyle yalandan 

ili~kili oldugu bilinen bir geryektir. Toplumsal duyarhhgm vazgeyilmez 6l9iitii olarak 

9agda~ insanm belleginde yer tutan bu birey alma gereksinimi, samldtgmdan da zorlu ve bir 

o kadar da agrr sorumluluk yiikii ta~tyan bir gorevi iistlenir 

Sonu9 olarak, kadtmn yerle~ik olumsuz imajtmn toplumsal art!arnda yeniden 

giizden ge9irilip laytk oldugn ortama kavu~mast, kendi varolu~ seriiveninin yeniden 

art!amlanmasma baglt oldugu ger9eginden ge9mektedir. Bu, birey alma ve bireysel 

sorumlulugnnu ta~tmayla ili~kili bir zorunluluktur. Bu sorumlulugrm altma girebilmek, 

biiyiik iilyekli bedeller gerektirse de. 
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BAUDELAIRE VE TARANCI'DA ~ii:RiN RENGi: SiYAH• 

Yrd. Do9. Dr. Sadlk TURKOGLU .. 

Ozet 

Bu 9alrJmada, birisi Fransrz Jair Charles Baudelaire ve iiteki Turk Jair Cahit Srtla 

Tarancr 'nm Jiirlerinde ge9en renk anlatrmlarr karJrlaJtmlmaktadrr. Ulkemizde ve 

Dunya'da bir9ok Jairi etkileyen Baudelaire'in Jiirlerinde renk sozcukleri oldukya 

ayrrcalrklr bir yere sahiptir. Tarancr 'nm Jiirlerini soylerken Baudelaire 'den etkilendrgi hep 

soylenmektedir. Bu 9alrJmada, butun Jiirlerini i9eren Otuz BeJ YaJ adlr yaprtmda 

Tarancr'mn renk anlatrmlarr balammdan da Baudelaire'den etkilenip etkilenmedigi, 

etkilendiyse ne kadar etkilendigi araJtmlmaktadrr. Orneklem evrenini her iki Jairin 

Jiirlerinden se9ilen renk anlatrmlarr oluJturmaktadrr. Her iki Jair de siyah rengi oteki renk 

anlatrmlarrndan daha fazla kullanmaktadrr. Tarancr'nrn Baudelaire'den bire bir aldrgr 

renk sOzcilgu i9eren dizesi bulunmamaktadzr. Renk anlatzmlarmm kullamlmasznda 

Baudelaire 'in "Uyu~umlar" adlz §iirinin Tarancz 'nm §iirleri i9in (jnemli bir esin kaynagz 

oldugu saptanmaktadrr. Siyah renk her iki Jairde de olumsuz anlamlar fagrrJilrmaktadrr. 

Anahtar Sozcukler: Anlatrm, renk, siyah, olumsuzluk, karJrlaJtrrma, etkilenme. 

Abstract 

In this study, expressions of the colours in the works of two different poets, 

Charles Baudelaire of France and Cahit Srtla Tarancr of Turkey, is compared. In the poems 

of Baudelaire who influences many poets in our country and in the world, colours words 

have a very favoured position. It's always said that Tarancr is effected from Baudelaire 

*Bu yah~ma Atatiirk Oniversitesi 50. ytl etkinlikleri c;erc;evesinde 25-26 Ekim 2007 tarihlerinde 
Erzurum'da diizenlenen V. Ulusal Frankofoni Kongresinde bildiri olarak sunulmu~tur. 
** Atatiirk iiniversitesi, Kaztm Karabekir Egitim Fakiiltesi, Franstz Dili Egitimi Anabilirn Dah 
6gretim 0yesi. 
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while reading his poems. In this study, it has been researched whether Taranc1 is effected 

from Baudelaire about colours expressions in his opus named 3 5, if so in what extend he is 

effected. Colour expressions, selected from both poets' poems, from the universe of 

samples. Both poets use black more than other colour expressions. There is no single 

colour word line that Taranc1 took from Baudelaire. In the use of colour expressions, 

Baudelaire's poem named Hannonies, is an acting point for Tarancz. Black brings negative 

senses to both poets. 

Key Words: Expression. colour, black, negativeness, comparison, effect. 

0-Giri~ 

Edebiyat tarihl'ileri ve l'e~itli antolojiler modern Franstz ~iirini Baudelaire'le 

ba~latmaktadrrlar. Onun ~iiri, ~iir teknigi, bil'imi ve konulan baknmndan kendi doneminden 

once, kendi doneminde ve kendi doneminden sonrakiler il'in de farkhhklar ve ayncahklar 

sumuaktadrr. Romantizmden kalan co~kulu temalan siirdiirmek yerine, y~amm stkmlt dolu 

temalanru i~lemeyi tercih etmektedir. Baudelaire bir sana! ele~tirmeni oldugu il'in 

~iirlerinde renk aulatunlarma bilinl'li olarak yer vermekte, duygu ve dii~iincelerini bir 

taraftan mitoloji ogelerini, diger taraftan da renk aulallmlanm kullanarak yansttmaktadrr. 

Ozellikle siyab rengi oteki renk aulaltmlanndan \'Ok daba fazla kullamuaktadrr. Bu rengin, 

~iirlerinde ayncahk11 bir yeri ve aularm vardrr. Siyab \'Ok zaruan onun kararusarhgtru ve 

mutsuzlugunu dile getirmektedir. 

TaranCl 'run da Baudelaire kadar ohnasa bile belirli bir oranda renk aulallmlarma yer 

verdigi goriilmektedir. 0 oteki renk aulallmlanna gore siyah ve mavi rengi daha fazla 

kullanmaktad1r. Gen,liginden itibaren FranslZ ~air ve yazarlarnun yapttlanm okurnu~ ve 

oulara alan hayraul1g1m gizlememi~tir. Ancak Baudelaire'in "Kotiiliik (:i9eklen"' adh 

yapttml okuduktan sonra ~iire bakt~1 degi~mi~tir. Bum1 bir soyle~isinde l'ekimueden ~oyle 

dile getirmektedir: "Baudelaire'i okuduktan sonra dii~iinii~iim, duyu~um, gorii~iim degi~ti. 

Daba dogrusu Baudelaire elinde tuttugu canh me~ale ile bana tutacag1m, tutmam gereken 

yolu gosterdi.'~. Taranct'run s!klnllh ve mutsuz ya~am1 onu biitiin l'agda~lanndan ayr1 

4 Cahit S1tkt Taranc1, Otuz Be~ Ya~, Can Yaymlan, istanbul, 1994, s. 9 
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lalmakta ve ana a~m bir i9lilik ve duygusalhk vermektedir. Bedensel hastahklan ve ruh 

stkmt!lan arttik9a ya~ama sevincinin azaldtgt ~iirlerinde goriilmektedir. Umitleri 

tiikenmekte, stlantth anlar ya~amakta ve bir taktm saplant!lara dii~erken oliimii "korlam9 

bir u9urum" gibi gormektedir. Ama zaman zaman ~iirlerinde de goriildiigu gibi boyle 

durumlarda dogaya ve ya~ama sevincine stgtmr. "Biitiio bunlar, onun ~iirine oliim-ya~ama 

arzusu ve sevinci kar~1thgmdan gidilebilecegini, zaman zaman ya§ama sevincinden 

kayoaklanan bir duyu~la hayatl degerli !alan kii9iik saadet anlarmm yoklandtgtru ortaya 

koymaktadrr."' Ancak sonu9ta onun ~iiri ya~ama sevincinin oliim kar~tsmda yenik 

dii~mesini dile getirmektedir. Siirlerinde yalmzhk, uykusuzluk, oliim, a~k ve doga temalan 

on plana 9tkinaktadrr. Doga konusu ~iirlerine gene! olarak hakim olsa da karamsarhgt ve 

rnh sikmt!lan her durumda duyumsanmaktadrr. 

iki ~air arasmdaki benzerlik her ~eyden once ya~an!lannda ve oliimlerinde 91kar 

kar~rrmza. Her ikisi de garip bir rastlant!yla aym ya~ta, lark altt ya~mda ya~amlanm 

yitirmi~lerdir. Her ikisi de sorunlu, sikmt!h ve mutsuz bir ya~am siirmii~lerdir. Bu stlant!lar 

~iirlerinde kullandik!an renk sozciikleriyle ve ozellikle de siyah renk ile dile getirilmi~tir. 

1-Renk Uzerine iki Siir 

Baudelaire'in "Uyu~un!lar" adh ~iiri ile Taranct'mn "Maziyi Yada Daldtgrm 

Zaman" adh ~iiri tam olarak sozciigii sozciig!ine aym ohnasa da birbirlerine yOk 

benzemektedirler. Bu ~iirler renk, ses ve koku sozciiklerini kullanmayt salik veren iki ~iir 

olarak kar~tmtza ytlanaktadrr. 

Baudelaire, soz konusu ~iirin ikiuci dortliigunde: 

Birle~en uzun yanlalar gibi uzakta I Bir karanlik ve bir derin birlikte yalmz, 

Gece gibi, 1~1k gibi uysuz bucakstz, I Renkler, sesler ve kokular soyle~ip durmakta.6 

dizelerinde renklerin diinyasma bir pencere aymaktadtr. Ozellikle bu ~iir biitiin ~iirlerinin 

ozeti ve hareket noktast gibi goriinmektedir. Diger ~iirlerine bakttgtmtzda hemen hemen her 

5 Serif Akta~, 1998, Yenile~me DOnemi Tiirk Siiri ve Antolojisi, Ak~;ag Yaymlan, Ankara, s. 144 
6 Charles Baudelaire, Kiitiiliik <;:i~Yekleri, <;:eviren: Ahmet Necdet. Dharma Yaymlan, istanbul, 
2006, s. 31 
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en az bir renk sozciigune rastlamak olas1drr. Bir anlamda ~iirleriode insamn be~ 

gonderme yapan sozciiklerin kullamlmas!m 6ng6ren bir ve~it e~duyum 

yontemi uygulamm~trr. "Nesneler aracihgiyla incelikli ve gizemli, ~iirsel bir 

ortaya pkm1~, anlam1 veren nesne-~eyle anlam arasmda kopriiler kurulmu~, bellek 

nesneleri, kokulan, sesleri, renkleri, varhgm 6ziiyle birle~mi~, varhk ile 

nesnel bulu~umu gervekle~mi~tir."7 Renkler bunlardan sadece bir tanesidir. 

ve kokular farkh bir vah~manm konusu olabilir. Ancak burada yalmzca renk 

s6;<ciikleri, 6zellikle siyah renkle kurduklan dizeler k~!la~tmlacaktrr. 

"Uyu~umlar" ~iiri sembolizmin dogmasmda 6nen!li bir hareket noktas1 olmu~tur. 

~iirde evrensel bir analoji soz konusudur. Goriinen diinyamn 6tesinde her ~eyin 

egretilemeler yoluyla bir ba~ka ~eyin yerini ald1gi ba~ka bir diinya vard1r.8 Bu diinya 

semboller diinyas1 olarak da goriilebilir. Saire gore bu semboller diinyasmda renkler, sesler 

ve kokular birbirlerioe cevap verirler. Bu diinya insamn bazen ar!lamakta gU9liik 9ektigi 

gizemli uyu~umlann 9e~itli duyumsamalara neden oldugu bir diinyadrr. Bunlardan biri de 

renklerio diinyas1drr. 

Taranc1 ise, yine Baudelaire'in "Uyu~ar" adh ~iirine benzer olan "Maziyi Y§.da 

Dald1grm Zaman" adh ~iirinde: 

Maziyi yii.da daldigim zarnan, I Renkler belirir ta uzaklardan: 

Mavi, ktrm!Zl, beyaz ve siyah; I -Her renk ayn bir hatrradrr ah! 

Renkler renklere renkleri elder, I Olurken i9im renklere mah~er.9 

all!hgmda okura renk sozciiklerioi kulland1gmm i~aretini vermektedir. Aslmda Taranc1 

Baudelaire'in bir dizede verdigi renk, ses ve koku imgesini aym ~iirde her birini bir 

dortliikte ele alarak i~lemektedir. Baudelaire ele ald1gnmz ~iirinde belirli bir renk sozciigu 

kullanmazken, Taranc1 dart rengin de adlanm vererek, renklerle ilgili dortliigiinii 

7 Tugrul inal, "Uyu~umlar Theoria'sma Bir Giri~ Denemesi", Frankofoni 8, Ankara, $afak 
Matbaas1, s. 11 
8 Abidin Emre, "Dikey ve Yatay Uyu~umlar: Evrensel Benze~me ve E~duyum" s.31-40, 
Frankofoni 8, Ankara, $afak Matbaas1, 
9 Taranct, aym Eser, s.47 
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olu~tunnaktad1r. Burada geyen renk adlannm her biri hatrralann iyerigi konusunda bize 

ipuylan vermektedir. 

Siyah genellikle hiylik, yokluk, karanhk, kotiiliik, soonll, yas, iiziintii ve oliimii 

yagn~tmnaktadrr. 

Beyaz siyahm aksine safltk, temizlik masumiyet, aydmltk, 6zgiirliik ve ban~ gibi 

anlamlar iyermektedir. 

Mavi olumlu olarak siikuneti, sakinligi ve soylulugu simgelemektedir. Denizin ve 

gokyiiziiniin rengidir. Derin bo~luklan yagn~trrrr. Koyu mavi daba yok olumsuz 6fke ve 

hastahk gibi anlamlar iyermektedir. 

Krrnuz1 ya~amm Ierne! simgesidir. Giiciin ate~in, kanm, tutkunun, a~km ve 

duygunun simgesidir. Olumsuz olarak kan, sava~ ve ~iddeti yagn~tmnaktadrr. 

Bu amlar iyi kotii, iiziicii sevindirici, 6zlem ya da kin dolu amlar olarak 

adlandmlabilir. 

2-Kullanrm Stkhgt 

Jean Cohen10 "$iir Dilinin Yapzsz" adh yapttmda romantik ve sembolistlerde renk 

aulallmlanm kar~Ila~tmnakta, hangi ~airin renk aulatuulanna ne kadar yer verdigini ortaya 

koymaktadrr. Bunu yaparken de renk anlatrrnlanm yerinde kullammlar ve yerinde olmayan 

kullammlar olmak iizere ikiye aymnaktadrr. <;:ah~manm bu boliimiinde her iki ~air 

tarafmdan kullamJan renk anlallmlannm, yani renk SOZCiik!erinin hangi S!ld!kta kullam!dtgt 

ele ahnacaktrr. Her ~eyden once ~unu soylemek gerekir ki 6teki simgeci ~airlerde oldugu 

gibi hem Baudelaire de hem de Taranct'da anlamstz renk kullantmlanna 

rastlanmamaktadrr. 

Baudelaire'in "Kotii/Uk 9i>eklert' adh yapttmda toplam yiiz yirmi yedi ~iir 

bulumnaktadrr. $iirleri ba~tan sona gozden geyirildiginde toplam yiiz otuz be~ kez renk 

sozciigii kullandtgt goriilmektedir. Elli iii' siyah, on dokuz mavi, on altt beyaz, on iii' ye~il, 

on pembe, on kmntzt, on kez siyaba yakm bir renk olan esmer ve bir kez de san 

10 Jean Cohen, Structure du Langage Po6tique, Paris, Flammarion, 1966, s.l25 
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kullanmaktadrr. Siyak rengm kullarum1 yak1a~1k yiizde krrk gibi bir orana kar~1hk 

gehnektedir. Bu oran, renk kullanmu a91S1ndan ba~ka ~airlerle de kar~IIa~tmldigmda 

oldnk9a yiiksektir. 

Taranc1'mn "Otuz Bq Ya$" adh yap1!J. ise yiiz yetmi~ dart ~iirden ol~maktadrr. 

Biitiin ~iirlerine baktld1gmda her ~eyden once Taranc1'nm Baudelaire'in "Kotuliik 

(:i9ek/ert' adh yap1tmda kar~IIa~IIan yojjuniukta renk sozciikleri kullanmadigi 

goriilmektedir. Taranc1 "Otuz Be~ Y ~" adh yap1tJ.nda top lam otuz kez renk sozciigu 

kullanmi~trr. ilk baki~ta siyah rengi azrmsanmayacak bir Sa)'lda kullandigi, ancak en fazla 

mavi rengi kullanillgi goriilmektedir. Renk sozciikleri en 90k kullamlandan en az 

kullarulana dogru srralandigmda, on iki mavi, dokuz siyah, sekiz ye~il, altJ. beyaz, ii9 

krrmlz1, iki pembe ve bir kez sarrmn kullamldigi goriilmektedir. Siyahm kullanmu yiizde 

otuzluk bir orana kar~1hk gelmektedir. Taranc1'mn "Maziyi Yada Daldigim Zaman'' adh 

~iirinde, Baudelaire'in "Uyu~umlar" adh ~iirinden etkileudigi bilimuektedir. Ancak 

goriildiigii gibi Taranc1 renk anlatmiianna Baudelaire'den daha az yer vermektedir. 

3- Siyaluu Anlamlandmlmasi 

Her iki yap1ttaki renk sozciiklerini degerlendirmeden once anlatJ.m ve deyiniierdeu 

hareketle, daha ouce ba~ka bir yah~mada ll ortaya yJ.kanlan an! am! anna gore renklerin 

anlamsal ozelliklerine lasaca balauak yerinde olacaktrr. Greimas'm12 du~sal ulam 

( categorie th)'lllique) yontemiue gore her renk, aynca her sozciik ozellikle ~iir baglammda 

asii aulam1 d1~mda degi~ik yan anlamlara biiriiniir. Buna gore her rengin olumlu, olumsuz 

ve gene! ya da betimsel ohnak iizere ii9 kategoride anlam1 vard1r. 

Ozellikle siyah rengin olumsuz aulaniian diger anlamlanndan daha fazladrr. Beyaz 

rengin de olumlu aulamlan olumsuz aularularmdan daha fazladrr. Siyah ve beyaz ~air ve 

yazarlar tarafmdan diger renk sozciiklerine gore daha fazla kullamlmaktadrr. Bir ba!Gma 

siyah ve beyaz kotiiliik ve iyilik ikilemini simgelerler. Siyah olumsuz anlamlan, beyaz da 

11 Sadtk Tlirkoglu, "Anlat!m ve Deyimlerde Renklerin Dili"s. 277-290, Kaztm Karabekir Egitim 
Fakiiltesi Dergisi, Giizel Sanatlar Egitimi Sayt:8, Egitim Fakiiltesi Matbaast, Erzurum, 2003, 
12 A Julien Greimas ve J. Courtes, Dictionnaire Raisonne de Ia Th6orie du Langage, Paris, Hachette, 
1979, s. 396 
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olumlu anlamlan yagn~tmr. Her iki ~air de siyah rengi daha fazla kullanmaktadtr. Bu 

durum, ya~adzklan mutsuzluklann siyah reukle dz~a vurumu ~eklinde degerlendirilebilir. 

Baudelaire'in ~iiri iyi ile kotii, giizel ile 9irkin, ya~am ile oliim, gece ile giindiiz, 

aydmlzk ile karanlzk gibi kar~ztlzklar iizerine kuruludur. Bu baglamda o, kotii olam ve agrr 

melankolisini 9ogu kez siyah sozciigiinii kullanarak dile getirmektedir. Boylece siyah renk 

Baudelaire'in ~iirlerinde biiyiik bir yogunlukla olurnsuz anlamlara gonderme yapmaktadrr. 

Bulundugu ~imdiki zarnandan ge9mi~e giderek ge9mi~i ya~ar. Uzak iklimlerin kokusunda 

sesler ve renkler belirir uzaklardan. ivinde bulundugu mutsuz durumda yine de ya~arnaktan 

zevk almaya 9ah~rr. Baudelaire'deki melankolinin kaynagrmn i~te burada oldugu 

soylenebilir. U~umlardan hemen soma yer alan ba~lzkszz bir ~iirinden iki dize: 

Karanp ii~iir ruhu, bir karanhga dii~er /Bu de~et sa9an kara tablo oniinde na9ar. 13 

Kara tablo anlatmu ba~ka ~iirlerinde de birka9 kez geymektedir. Ge9mi~le ya~adzgz 

am kar~zla~tmr ve ge9mi~te ya~adzgz amlanm ammsar ve ge9mi~i daha 90k sevdigini itiraf 

eder. <;:iinkii ~irndide, i9inde bulundugu anda, kotii bir olay kar~zsmda 9aresizdir. Siyah 

burada olumsuz bir anlam i9ererek i9inde bulundugu durumun kotii oldugunu niteler. 

Tarancz'mn ~iirlerinde ise yahuzhgm rengidir siyah. "Yalmzlzk" ba~hgzm ta~zyan 

~iirinin ilk dortliigiinde tepesinde kanat germi~ bir kartalm siyah golgesinin ~airin ya~arnzm 

kapladzgz bir kartaldrr yalmzhk. 

Geni~ siyab golgesi hayatmu kaplayan, I Tepemde kana! germi~ bir kartaldrr yalmzhk. 

Kalp 9arpmlllan ile giinleri hesaplayan,/ Bir benim, benim olan bir masaldtr yalmzhk. 14 

Hayal!mn babarmz ya~arnann~, yahuzca aynada kendini goren ve kendisiyle 

hesapla~an, gecelerde ya~ayan bir ruhun yalmzhgzmn rengidir siyah. 

Siyab rengin benzerligi konusunda her iki ~airin de birbirlerine yakla~l!gz en 

onemli nokta gecenin karanhgzm siyahla dile getirmeleridir. Baudelaire birka9 bOliimden 

13 Baudelaire, aym eser, s.33 
14 Tamct, aym eser, s.33 
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BAUDELAIRE VE TARANCI'DA $iilllN RENGi: SiYAH 

olu~an "Hayalet" adh ~iirinin bir b6ltimii alan "Karanhklar" adh sonesinin son iiy dizesinde 

~oyle anlatrr geceyi: 

Biiyi.iyi.ip elde ettin mi olgunlugu, I Tamnm giizel ziyaret9imi art!lc 

Bu 0 dur! Siyah fakat 90k aydtr!llk. 15 

Buradaki o gecedir. Giin bitip a~am olunca biitiin kayg1larmdan s1ynhp, kaderin 

siirgiin edip gonderdigi u9suz bucaks1z hiiziin mahzenlerinde pembe ve ~en bir 1~1gm 

girmedigi mutsuz bir ev sahibi olarak geceyle ba~ ba~adrr, yalmzdtr. Gece karanllk ve 

korkutncu olabilir ba~kalan i9in, ama ~air i9in gece i9inde siikunet ve huzur bulunan bir 

aydtr!likllr. 

Yine aym ~ekilde Taranc1 i9in de gece, a~am olup etraf1 karanhk kaplad1ktan 

sonra renklerin 9ekildigi sirnsiyah bir saraydrr. "Gece Bir Neticedir" ba$hg1m ta$Iyan 

sonesinde, gece olunca her $eyin birbirine e~it ve denk oldugunu soylemektedir. 

Renkler 9ekildi i~te simsiyah bir saraya: I Birbirine miisavi artlk her ~ey: Gecedir. 

Geldi minarelerle kuyular bir hizaya; I Ya her ~ey dev gibidir, yahut ciicedir. 16 

Taranc1'da gece, yiice olanla ciice olamn "miisavi", e§it oldugu bir meydandrr. Bu 

meydanda yi.ice de ciice de fark edilmez, her ~ey kendi i9inde derin ve sessizdir. Kendi 

soylemi ile siikutnn, sessizligin bir 91g gibi biiyi.idiigu dii~iince meydamdrr. Bu dii~iince 

belki de oliim dii~iincesidir. Gece ile oliimii kapah bir ~ekilde bir birine benzetrnektedir. 

Gece giiniin sonu, CHUm ise yar;;amm sonu olarak bir neticedir. 

Gece ile karar!l1g1 bir arada kullandigi bir ba~ka ~iiri daha vard1r Taranc1'mn. 

Giindiiz onun i9in cella! ba!G~h bir varllk gibidir, bu yiizden sevmez giindiizii. "Her Giinkii 

Ozleyi~" adh ~iirinde gece d1~mda her ~ey olrrmsuzdur, bu olumsuzlugu yine siyahla 

anlatrnaktadrr. 

Bir giizelligin var, bir de gece I Alemde hiikiirn siiren gonliimce. 

15 Baudelaire, aym eser, s. 222 
16 Taranct, aym eser, s. 59 
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Sadzk TURKOGLU 

Gerisi kapkara bir dli~iince. I ***Nerdesin sevgilim, nerde gece?17 

Gece d1~mda her ~ey kiitiidiir, olumsuzdur ve sevmedigi ~eylerdir. Siyah renk kimi 

zaman gecenin, kimi zaman da gece olmayan, ancak onun ic;in k6tii ve Onemsiz olan 

~eylerin rengidir. Her iki ~air de 90gn zaman mutlulugn, siikuneti ve huzuru gecelerde 

bulmakta'drrlar. 

Yine her ikisinde de iiliirniin rengi siyahtrr. Baudelaire'in "Kabir Azab1" adh 

~iirinde siyah, mezarm rengidir, Taranc1'mn ise "Kurban Bayrarm" adh ~iirinde insam, 

mezbahaya giden kurbanllk bir kara kuzuya benzetmektedir. Kurbanl!k kuzunun rengi 

siyahtrr. 

Giizel karam, kapkaram, yurnunca giizlerini I Dip tarafmda kara mermerden bir 

arntm, 

Alacak o 9nkurda senin 1slak mezarmm, I Bir konak ile ya!ak odasmm yerini. 18 

Kurban Bayrarm 

<;oink 9ocuk sevincinden Z!plad! durdu, I Diikiildii sokaga konu ko~u, 

<;:almca bayrarn davulu; I U9 be~ koyun gidiyordu 

Kimisi kuzu: I Siiriiniin kurdelesi boncugn 

Belli ediyordu I Ka91mhnaz yolculugu 

Mezbahaya dogru. I Ah! o siyah benekli kuzu! 19 

Baudelaire ise ''Y olculnk" adh ~iirinde iiliimii bir ka91~, bir kurtulu~ olarak 

giirmektedir. Gidecegi yerde deniz ve gokyiizii simsiyah olsa da onun i9in bir iinemi 

yoktur. 

Ey iiliirn, koca kaptan, demir aiahm! Haydi! I Bu diyar Sik!J bizi, Oliim! A9ahm 

yelken! 

17 Taranct, Aym eser, s. 74 
18 Baudelaire, aym eser, s. 69 
19 Taranct, Aym eser, s. 110 
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BAUDELAIRE VE TARANCI'DA :}iilllN RENGi: SiYAH 

Siyah olsa da deniz ve gok miirekkep gibi, I Kalbimiz ·~lklarla doludur, bilirsin 

sen! 

Alat bize zehrini, giiylenelim daha da! I Bu ate~ 6ylesine yaklyor beynimizi, 

Cermet ya da cehennem, dalalnn bu girdaba,/ Bilinmez'in dibine bulmak i9in 

Yeniyi!20 

Siyah renk burada, karanhk bilinmeyen bir yer olan 6liimiin rengi olarak ortaya 

9tkmaktadrr. 6Iiim dii~iincesinden uzakla~mak i9in oliim yine ka9rmlmaz bir tercih, bir 

girdap gibi kollarrm a9maktadtr. Zehrin 6liim dii~iincesinin verdigi Slkln!!lan simgeledigi 

soylenebilir. Beynini yakan bu dii~iinceyle beslenerek ve gii9lenerek bilinmeyen "Yeniyi" 

bulmak i9in can atlnaktadrr. Oliim, onun i9in, hem avutlm hem de ya~atlmdrr. Ya~arna giicii 

veren de odur. 0 bilinmeyen g6klere a91lan bir kap1dtr. Bu bilinmeyen yeninin rengidir 

siyah. Aym zarnanda kltrarlllk olarlla aydmllk olanm kar~1thg1 soz konusudur. Karanllk 

olanm rengi de siyah ile nitelendirihni~tir. 

Her iki ~iirde yolculuk sozciigii ortaklrr. Yer ald!ldan baglam birbirlerinden o 

kadar farkl1 ki burada bir etkilemneden soz etmek dogru olmayacakttr. Oliimii bir yolculuk 

olarak niteleyen bir9ok ~air var. Diger taraftan bir ~airde siyah yolculuga 91kam, bir 

digerinde ise gidilen yeri nitelemektedir. Giden de gidilen yer de siyahtrr. 

Ele alman fark11 iki ayn dortliikte her ikisi de gokyiiziinii siyah renkle 

nitelemektedirler. ikisinde de iimitsiz bir tablo siyah s6zciigu kullarnlarak arllatllmaktad1r. 

Baudelaire'in ya~anan zamanlann insan i9in bir daha geri gelmeyecegirii Oli.imi' a var 

oldugunu ve doniilmez bir yo! oldugunu dile getiren "Onarllmaz" adh ~iirinde gokyiizii 

kltra ve 9arnurludur. Kara bir gok mutsuz bir ya~am1 simgelemektedir. 

Ayd1ulamr nn dersin, kara bir gok 9amurlu? I Y1rt1ltr nn hi9 karaul1klar 

Ne sabah var ne ~am, ziftten daha yogun bu I Yok ~im~ekler, yok ylldlZlar 

Aydmlarur m1 dersin, kara bir gok 9amurlu?21 

20 Baudelaire, aym eser, s. 209 
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Sad1k WRKOGLU 

Siirin biitiiniinde ya~anan pi~manhklar s!kmtllar dile getirilmektedir. 

Taranc1 ise ii9 dortliikten olu~an "Korktugum Sey'' adh ~iirinde 6liimii geceye 

benzetlnektedir. Oliim ile ya~am dii~iincesini, giindiiz ve gece kar~1thg1 i9inde sunmaktadrr. 

Giin 9ekildi pencerelerden; I Aynalar ba~tanba~a tenba. 

Ses gelmez oldu bab9elerden; I Gok kubbesi dondii siyaba. 

Son dortliikte: 

Ne yardan ge9ilir ne serden; I Korkuyorum bu gecelerden, 

Bel baglad1g1m tepelerden, I Giin dogmayabilir bir daba.22 

Her giiniin dogu~u ya~amm ba~lang1c1, her giin bat1m1 ya~amm sonu gibi 

yans1t1lmaktadrr. Diger taraftan, her giin bitimi yeni bir ya~amm ba~lang•c• ve her giin 

dogu~u ya~amm sonu alan 6liim gibi yer almaktad1r ~airin dii~iincesinde. ilki, hayatm bitimi 

6liimiin ba~lang1c1, ikincisi 6lmeden yeni bir giine ba~larnanm sevinci. Siyah bir g6kyiizii 

yeni bir diinyanm, nasll oldugu bilinmeyen bir yerin, 6liimiin rengidir. Bu baglamda siyah 

gecenin ve 6liimiin rengi olarak ortaya 91kmaktadrr. 

4-Sonu9 

K~lla~trrmah 9ah~malarda ii9 temel 6l9iit on plana 91kmaktadrr: etkilemue, taklit 

ve a~rrma. iki ~airin ~iirleri arasmda siyah renk i.izerine yaphglmiz bu c;:ah~marun sonucunda 

ancak bir etkilemueden soz edilebilir. <;;iinkii her iki ~airin de biitiin ~iirleri gozden 

ge9irildiginde birbirinden 90k farkh, aralannda benzerlik kurulamayacak 90k sa)'lda 

~iirlerinin var oldugu goriilmektedir. TaranCl'dan farkl1 olarak, Baudelaire'in ~iirlerinde 

mitoloji ile ilgili 6gelerin ve birlilrte oldugu kadullarm imgesel olarak etkisi vardrr. Taranc1 

da ise renklerin kullamm1 ile ilgili "Uyn~umlru·" ve "Maziyi Yada Dald1g1m Zaman" adh 

~iirlerdeki benzerligin d1~mda ancak s6zciik diize>:inde Baudelaire'in ~iirlerine bem:erlikler 

goriilmektedir. Taranc1 daha 90k gece, karanhk, uykusuzluk, doga, a~k, 6liim, en 6nemlisi 

21 Baudelaire, aym eser, s. 97 
22 Taranct, Aym eser, s. 59 
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BAUDELAIRE VE TARANCI'DA $iiRiN RENGi: SiYAH 

de yalruzhk temalanru i~lemektedir. Her ikisinde de mutsuzluk, 6liim, karanhk gece ve 

yalmzhk siyahla dile getirihnektedir. 

Ba~langwta deginildigi gibi Taranc1'mn kendi anlat1m1yla Baudelaire'e hayranhg1 

ve onunla ilgili s6yledikleri ~ogu zaman yamlt!Cl ohnu~tur. Aslmda Taranc1'da 

Baudelaire'den bire bir alman biitiin bir ~iire veya dortliige rastlamak olas1 degildir. Bazen 

bir dize ~ok serbest bir ~eviri olarak 6rnegin "~am diyordun i~te oldu ~am" gibi yer 

ahnaktadrr. Ancak aym ~iirlerin diger dizelerinde hi~ bir benzerlik bulunmamaktadrr. Aym 

kamy1 ~e~itli bilim adamlarmm ~ah~malan da dogrulamaktadrr. "Goriinen odur ki, bu 

s6zlerin kaynag1, daba ~ok, Taranc1'mn saghgmda ~e~itli vesilelerle yapm1~ oldugu 

a~lklamalar ve ki~isel diizeyde yap!lan okumalardan edinilen kimi izlenimlere 

dayanmaktadrr."23 "Saraymuz" ve "Dii~iindiigiim Yer"-"Yolculuga Davet'', "Uyu~umlar

Maziyi Yitda Dald1grm Zaman'', "Abbas"-"i~e Kapam~" gibi ~iirler d1~mda benzerlik 

s6zciik diizeyinde kalmaktadrr. 

Sonu~ olarak her iki ~airin ~iirlerinde de siyah biiyiik oranda olumsuz anlamlara 

gonderme yaparken, burada ele almamayan diger ~iirlerdeki renk anlat!mlan genellikle 

olun!lu anlamlar ortaya koymaktadrr. Siyah karamsarhk, melankoli, 6liim, mutsuzluk, lo~ 

karanl1klan ve geceyi anlal!naktad1r. Ozellikle Baudelaire' in biiyiik oranda siyabr ve belirli 

oranda da 6teki renkleri slk~a kullamnas1 bilin~li gibi gorilrunektedir. <;:iinkii renkler 

hakkmda ba~ka denemeleri ve sanatsal ele~tirileri de vardrr. Taranc1'mn ozellikle "Maziyi 

Yilda Dald1g1m Zaman" adh ~irininde Baudelaire'in "Uyu~umlar'' adh ~iirinden elkilendigi 

soylenebilir. Siyah rengin anlan!lan bakmundan birbirine en yakm goriinen ~iirleri ele 

alman bu ~ah~mada Taranc1'nm Baudelaire'den sozciigii sozciigiine almt! yapt1g1m 

soylemek olas1 degildir. Aralarmdaki benzerlik etkilemne diizeyindedir. ~airier 

birbirlerinden etkilenirler. Sozciik diizeyinde etkilendigi ~iirler d1~mda Taranc1'nm ~ok 

Sa)'lda ozgiin ~iirJerinin bulundugunu soyJemek gerekir. 

iki ~airin de siyah rengi kullanarak ~iirlerinde aym ~eyleri dile getirdigi 

s6ylenebilir. Ancak Taranc1'nm Baudelaire' den renk sozciiklerini kullamrken oldugu gibi 

23 Kemal6zmen, "ikarosun Kav~agmda iki $air: Baudelaire ve Taranct", s. 53-73 Frankofoni 6, 
Ankara , ~afak Matbaas1, 1994 
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Sadzk TORKOGLU 

ald1g1 tek bir dizesinin bile soz konusu olmad1g1 goriilmektedir. Bu konuda 9ah~maya 

ba~lamadan once yazm diinyasmda yaygm olarak soylendigi gibi "Taranc1 ~iirlerini 

Baudelaire' den alnu~trr" onyarglSl vard1. Acaba renk s6zciiklerinin kullamnu konusunda da 

aym ~ey soylenebilir mi sorusuna yamt olarak en azmdan boyle bir yargmm dogru ohnad1g1 

soylenebilir. C::iinkii siyah rengin bulundugu dizelerin kar~1la~tmld1g1 bu 9ah~mada boyle 

bir kanrrun 90k tutarh ohnad1g1 goriilmektedir. Siyah, farkh donemlerde benzer hayatlan, 

slkmtJ.lan ve pi~manhklan ya~ayan her iki ~airin ~iirlerinde de farkh ya da aym duygulan 

uyandrrabilmekte ve bizi renklerin kullamm1 konusunda Taranc1 ~iirlerini Baudelaire' den 

alnu~trr yarglSlna gotiinnemektedir. 
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SOZDEN SOYLEME: "AVRUPALI GOZUYLE TURKiYE VE TURK KiMLiGi" 

SOZDEN SOYLEME: "A VRUP ALI GOZVYLE TVRKiYE VE TURK KiMLiGi" 

OzberCAN' 

Oz 
Bilindigi gibi 90k sayzda konunun temelinde Dogu-Batz 9alz§masz ve kimlik/er 

yatmakta; ayrzcalzklar, dogu§u ve geli§me sure9leriyle geni§ sosyo/ojik ara§tzrmalar 

gerektimzektedir. Bu 9er9evede ara§lzrmamzz, Batz 'nzn TUrkiye ve TUrk insanzna bala§znz, 

yargzsznz, soy/em birligini irdelemeyi ama9lamaktadzr. (:unkU Avrupa 'nzn kendisini 

uygarlzklar oncusu, Avrupalzyz saygzn insan, Doguyu hoyratlzk ve duyarlzlzk U/kesi, 

Doguluyu oz bilin9 yoksunu gormesi, sosya/ ve ideo/ojik o/ay/ara dayandmlmaktadzr. Bu 

maka/ede bu savzn bir saygznlzk arayl§l mz, yoksa yerle§ik kaygzlar sonrasznda geli§tirilen 

bir yargz mz oldugu Almanya ornegiyle apklanmaya 9alz§z/acaktzr. 

Anahtar Siizcukler: Soy/em, onyargz, kimlik, Turkiye, Turk. 

Abstract 

from word to discourse: "turkey and the turkish identity 

from the viewpoint of europeans" 

So far as it known that the East-west conflict and identities lie at the heart of. 

many issues; privilages -with their birth and development processes- necessitates wide 

sociological researches. Within this framework, the current study aims to investigate 

the viewpoint, judgement and discourseunity of the West towards Turkey and Turkish 

people. Because Europe sees itself as the forerunner of civilization and t~e European 

as the respectful man and East as a country of clumsiness and the Eastern deprived of 

self cosciousness has been depended on social and ideological events. In this article 

whether this assertion is a search for respect or a judgement due to resident worries 

will be explored through the Germany case. 

Key words: Discourse, prejudge, zdentity, Turkey, Turc. 

• Yrd. Do~. Dr., Mehmet Aldf Ersoy Universitesi, Fen-Edebiyat Fakiiltesi, Batl Dilleri ve 
Edebiyatt BOiiimii, Alman Dili ve Edebiyati Anabilim Dah, ozbercan@mehmetakif.edu.tr 
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OzberCAN 

Girl~ 

Hemen her toplumun kendi kiiltiiriinden ta~m1p gelen sozciikleri, sozleri, soylemi 

biitiinleyen ve gii9lendiren sozdizimleri, felsefeleri vardrr. Duygu ve d~iinceler, sezgi ve 

ongoriiler onlarla ~ekillenir, anlamlamr, aynmlamr. Bu baglamda Dogu-Batt aynm1, 

insanoglunun ~ sahnesine \'llo~lyla ba~lay1p g69ler ve sava~larla ~ekillenen, buradaki-. 

oradaki diinya ba~kahg1yla kavraml~an bir olgudur. Dogu ve Ball toplumlarmin 

avn9larmda izaflle~en, Kuzey ve Giiney' e yakla~!ldlk9a uzakla~nn gosteren bu ayrnn, 

Orta9ag'da Hrristiyanhgm i~levselligini korumas1, Batt'nm ozgiirliige, Dogu'nun kale 

ruhluluga yatkmhg1 savnnn destek bulmas1 ve degi~en sosyolojik ko~ullara bagh olarak 

yarg!lara ta~mrr. Daha 90k felsefi anlamda dogan ve geli~en bu yarg!lar, zamanla Tiirkiye 

ve Tiirk insanmi da i9ine alarak a~ag!laylcl Dogu ve Dogulu alg1sma donii~iir. Edebiyat 

sosyolojisi 9eryevesinde incelenen bu algmm Batt'da ol~up yerle~mesine, neden ve 

sonu9larma Almanya omegiyle ay!klik getirilmeye, Avrupah giiziiyle Tiirklerin tarib 

sahnesinde tamnmalan, cografya ve kokene ozgii, kiiltiirel-kimlik aynmlan yakla~m!lanna 

deginihneye yah~!lacaktrr. 

A. Tarib Sahnesinde Tiirkler ve Alg!lanmalan 

Tiirklerin, Sibirya Ormanlan, Otiiken Vadisi, Altay Daglan gibi 9etin cografyalarda 

ya~ad1g1, Biiyiik Hun Devleti'yle tarib sahnesine ylkllgl, Gokliirk Devleti'yle yenilendig~ 

ko~ullarm degi~imiyle goytiigii, Tiirk admmsa ilk defa <;in kaynaklarmda Tu-kiu, Orhun 

Kitabeleri'nde Tiiriik ad1yla ge9tigi bilinmektedir. Onlann gii9lenerek yeni cografyalara 

yayihnalanru engelleme ve giiven ku~kusu, Dogu' da <;in Seddi'nin in~as1m getinni~; 

Batt'da ise kendi i9inde Ball Hun imparatorlugu'nun kurulmas1yla biiyiik bir sars!lma 

ya~anm1~trr. Atilla'mn 447'de Dogu Roma, 45l'de Bat! Roma, 452'de dogrudan italya 

iizerine yiiriimesi, Avarlarm Macaristan'1 merkez edinip 619'da tek ba~lanna, 629'da 

Sasanilerle birlikte istanbul'u ku~attnas1, Miisliimanlann ispanya'y1 fethederek Endiiliis 

Emevi Devleti'ni kurmas1yla ~oka donii~en bu sars!lma, Tiirklerin islam diniyle kimligini 

gii9lendirmes~ Bulgar, Hazar, Macar, Pe9enek, K1p9ak, Oguz, Sel9uklu ve Osmanh 

kimligiyle ii9 lata, ii9 denize yay!lmas1yla yiizy!llarca siiren tarihsel olaylarla ~ekillenmi~tir. 
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SOZDEN SOYLEME: "AVRUPALI GOZUYLE TURKiYE VE TURK JdMLiGi" 

Emevi Devleti'yle farkh iki medeniyetin bir arada ya~amas1 ispanya ile s1mrh 

kalmca H1ristiyan dii~iiniirler islam dinini arllk ciddiye almaya ba~lam1~; islam 

Medeniyetine merakh ve ilme talip insanlann Avrupa'ya niifuz etmeye ba~lamas1, kiliseyi 

tedirgin etmi~ ve harekete ge10irmWir. Ball toplumlanrun islam'la kar~!la~mamas!, ona 

yabancl kalmas1, hatta onu yar!l1~ tammas1 i10in Miisliimar!l1ga daha fazla kapah 

kalmamayacag1 6rtiisii altmda Kur'an-1 Kerim Ball dillerine 10evrilmi~; 10eviriler kas1tla 

yap!ld1g1 i9in Hz. Peygamber hakkmda alGI almaz yalan ve iftiralarla dolmu~tur. Tiirklerin 

islam'1 kabul etmesinden sonra daha gii9lii kar~1 bir cephe olu~turabilmek i9in 1143 'te 

Parnpelune ba~papaz1 ingiliz asllh Robert de Conton'un 6nerisiyle Kur'iln-1 Kerlm bu defa 

Latince'ye 9evrilmi~ ve giiniimiiz dinbilimcilerinden Andrea Chouraqui'nin de belirttigi 

gibi, "kilise bu sahte 10evirileri bir sava~ silalu"24 olarak gonneklen vekirunemi~tir. 

Toplumsal kas1t ve bilimsel ihanet ta~1yan bu 9eviriler agrr bir taassupla yiiz)'lllarca 

\'Ogallllarak dag!tllm1~; uygulamayla Miisliiman Tiirkler derin bir tedirginlik ya~arken 

onlara sempati duyup bir arada ya~arna ah~kanhklarm1 siirdiiren Hrristiyan topluluklar saga 

sola savrulmu~tur. Din ayncahg1mn kall bir soyleme donii~tiiriilmesi, Osmar!l1 doneminde 

\'Oiiu Balkan toplumunun islam'1 kabul etmesi ve bir kls1m Avrupa toplumunun bu dine 

sempati du)'lllaya ba~larnas1, Osmanh'Yl hedef haline getirmi~tir. Reform ve Ronesans 

hareketleri, Miisliimanhga ve Tiirklere yonelik olumsuz yarg!lan ka~rrken dii~iince ve sanat 

hareketleri, kazarulan ki~i hak ve hiirriyetleri bu yarulg!larm fark edilmesinde etkili 

olmu~tur. Bu balamdan sadece din ve koken aynm1mn degil, cografyalarm ve farklndahgm 

da yenik dii~tiigii yarg!lar iizerinde durmaya 10ah~mada yarar vardrr. 

B. Dogu-Ball Aynm1, Cografya, Din ve Kirnlige Ozgii Yakla~1mlar 

Dogu-Bat1 aymm, analiz ve izafiligiyle birlikte 91klrr ili~kilerinin tablola~llgl Truva 

Sava~1'yla (M.O.l250-1220) belirginle~ir. Cografya olarak Antik Yunan'm Ball, Truva'nm 

Dogu saylld1g1 bu sava~, pozitifbilimler ve felsefenin 91kl~ noktas1 olarak hep Ege'nin Ball 

goriilmesiyle, Hlristiyar!l1gm Dogu'da dogup Roma'nm ~ekil ve uygularna degi~iklikleri 

sonrasmda Avrupa'nm dini olmas1yla diigiimlenir. islam ise degerlerine smtrh kalman, 

zarnanla yadsman ve e~le~tirilen bir Dogu dini olarak alg!lanmaya ba~lamr. Osmanhlann 

24 Andrea Chouraqui, Le Point, 21-27 Janvier, 1991. (Kaynagm Frans1zca'dan Tiirk~e'ye 
~evirisi taraf1mdan yapilmt~tir.) 
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zaman sonra sm1rlanm geni~leterek Hnistiyanhgm merkezi Viyana')'l kn~atmas1, aymru 

daha da belirginle~tirir. Bu sava~la Osmanl1y1 yiiriiyen devlet, Tiirkleri topla kale doven biri 

imaj1yla amnaya ba~layan Avrupa, Viyana kn~atmalanndan sonra Tiirklerin g1yabmda 

serarnikler iizerine 9izilen motiflerle bu imaj1 iyiden iyiye olumsuzla~tmuaya ve diinyaya 

du)'llnUaya 9ah~rr. Figiirler, "H1ristiyan bebegi klhc1 iizerine frrlatan Osmanl1 askerinden, 

Tiirk'iin ba~ma nuzrakla sald1ran bir Avrupah, yendigi bir Yeni9eri askerinin ba~1m klh9la 

kesen bir kn~ figiirii, Miisliiman Yeni9eri askerini ayaklan altma alm1~ bir Hnistiyan 

askerle 69 almdig1m"25 gostermektedir. Ha9'm hilii.le iistiinliigiinii g6rselle~tiren bu 

9izimler, 6nemli bir kasll du)'llnUa amac1 giitse de Osmanl1mn boylesi bir vah~et 

uygulamad1gml, dola)'lSlyla Avrupa'mn bu davram~1mn yalmzca serzeni~ olarak 

algilanabilecegini Avrupah aydnilarm sozleri ve belgeleriyle dogrulayan doktora tezleri" 

yaz!lm1~trr. Bu konuda ismet Ozel'in 16 May1s 2008'de Konya Ticaret Odas1'nda TUrkler 

Tarilzin Neresinde? adh konferansta da belirttigi gibi, "Miisliiman Tiirkler, Ballhlar 

tarafindan Turk ad1yla tammrken kendi i9lerinde Osmanl1 kimligine sahip"26 duyarh, 

vah~ete uzak duran karakterleriyle biitiin diinyaya 6rnek olduklarmm altm1 9izmi~tir. 

"Deniz yollanrun bulunm;u ile"27 anlam kazanan Dogu-Bat.I ayrnm, yeni cografya ve 

yeni kimlikler baklmmdan 6nemli goriilse de bu ikilerni zihinsel olarak a)'lfan 9izgi, 

"zaman i9inde i9erik degi~tirdigi i9in''28 dogrudan evrensel bir aynmdan soz edilemez. Ne 

var ki bu SlmrSlzhga kar~m ortada hemen her zaman mutlak kiniligi iistlenen bir yabanc1 

ohnu~tur. Descart Cogito'yia, Hegel Geist'ia ba~kasnu ben'e mahkfim ederek dii~iinceyi 

yonlendirrni~; Erasmus dilencilerin ve fahi~elerin arasmda Miisliimarilan yabanc1 

gormii~tiir. Montaigne, kendi din ve siyasal diizenlerini en yetkin g6rmekle kalmay1p 

Osmanl1 ordusnnnn M1srr'1 fetlrinden sonra bolluk ve giizellikleriyle iinlii bah9elere, "hi9bir 

25 (Bkz. Etnografya Miizesi, I., II. Viyana Ku~atmalart) 
• • Yiiksel Kocadoru, Die Tiirken. Studien zu ihrern Bild und seiner Geschichten in 6sterreich, 
Universitiit Klagenfurt, 1990. (Yayimlanmi~ Doktora Tezi, Eski~ehir: Birlik Matbaas1, 1991) 
26 Nam1k Kaya, "Hazret-i Muhammed Tiirk miidiir?" (Bkz. http://www.sivilvizyon.net, 17 
MayiS 2008) 
27 Baykan Sezer, "Dogu-Bati Aynmt", Dogu Ball Dii$iince Dergisi, YII: 2, ~ubat, Mart, Nisan 
1998, s. 31. 
28 Etyen Mah'rupyan, "Dogu ve Bah: Bir Zihniyet Gerilimi", Dogu Ball DiisUnce Dergisi, Yll: 2, 
~ubat, Mart, Nisan 19998, s. 42. 
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askerin elinin degmemi~"29 olmasm1 Yavuz Sulian Selim hakkmda okuduklanyla 

bagda~trramam1~trr. Saplanll ve a~mhgm yalmzca duygulan k6rletmedigini ele veren bu ve 

daha pek 90k olgu, Avrupa'nm 6teden beri kendi d1~mdaki toplumlan, "kiiltiir g6receligi, 

Batl'yt ise evrensel otorite"30 gOrmesine dayamnaktadrr. Farkh dli:;;lince, kOken ve inanylara 

kar~1 beslenen bu anla)'l~, normatif bir dogru olarak alg!lansa bile Bat1'run evrensel diinya 

yaratma dii~iincesiyle bagda~mamaktadrr. 

1700'lerde ba~layan Eskiler/e Modernler Kavgasz tartz~malan zaman, kavram, 

cografYa ve kimlik anla)'l~larma yeni bir d6nii~iim getirrni~; felsefe sanki Dogu ve 

Doguluyu daha a91k tammlama adma yenilemni~tir. Ornegin, Immanuel Kant, Dogu ve 

Doguluyu MlSlr Pirarnitlerine yapllgl gondermelerle degerlendirrni~; "9ok uzakta 

durursaruz, ta~lann sadece koyulugu on planda olur ve bunun tasanm1 estetik degere giizel 

bir etki yaratmaz. Onlara 90k yakm bir mesafeden bakarsamz, gilziiniizii tepeye dikince 

zeminin g6rkemini unutursunuz ve bu da estetik gOriiniimU zedeler''31 savmda bulurunu:;;tur. 

Daha garip olan bu ve ilte diinyamn dii~iinsel ortakhglill kar~1 kar~1ya getirerek 

Miisliimanlarm fiziki varhklan ve metafizik hazrrhklarm1, "~ehvetlik ve cinsellik dolu 

cermet betimlemeleri"32 ile anm1~trr. Joharm G. Herder ise Dogu'yu, "Tannnm se9kin yeri, 

ince duyarhk yOresi, en hoyrat despotizmin egemen oldugu yer,"33 Tiirkleri ise yiizyxllardrr 

Avrupa'da bulunmalarma ragmen, "hala Avrupa'ya yabanc1 ... Binlerce )'lldan beri hala 

Asyah barbarlar ohnak isteyen yabanc!lar"34 ~eklinde lan!mlaml~trr. Georg W. F. Hegel, 

Dogu ve Dogulunun 6z yapxsrm, "istencin bitimliligi, genelle~memi:;;Iigi, efendi u:;;ak 

konumu, despotizm alam"35 ~eklinde gilrmii~; dii~iincenin Doguda dogdugunu kabul etrni~ 

ama ho~gilrii ve erdem gibi ilzdegerlerin Dogulularla olmas1m tesadiife baglam1~tlf. 

29 Michel de Montaigne, Denemeler, (<::ev. Yadigar $ahin), istanbul, Sis Yaymcthk, 1. Baskt, 
Arahk 2009, s. 198. 
30 Aksoy, 1993, A.g.m., s. 12. 
31 Onur Bilge Kula, Bat1 Di.i~i.ini.inde Tiirk ve islam imgesi, istanbul: Biike Yaymcil1k, 1. Baslu, 
Ekim 2002, s. 34. 
32 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 47. 
33 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 56. 
34 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 77. 
35 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 83-84. 
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Boylece onlan, "kolay ki~ile~emez"36 yarg!Slyla tamtnn~; hukuki ve ahliiki olaru 6zgfuliik 

di~ma, vicdan ve moraliyse doga diizenine baglanu~trr. Dabas1, "Dogulu ~eyler felsefe 

tarihinden at!lmahdrr"37 iddias1 ve Miisliimanl1gm yaratt1g1 co~ku ve smrrlanamazhg1 

iirkiitiicfr bulmas1yla Tiirkleri, ''buluntn insan usu"38 sozfryle a~ag!larm~trr. Friedrich 

Engels, Dogu'yu hep sorun, Tiirkiye'yi, "A vrupa milliyet9iliginin kanayan yaras1"39 olarak 

imgele~tirmi~tir. Tiirkleri, "fanatik Miisliimanlardan olu~an kapah kitle"40 olarak gore~ 

Engels, sozlerine sindirdigi nefretle a~ag!lamaYJ ~oyle derinle~tirmi~tir: "Avrupa lotasmm 

en giizel par9alan bu ayaktakmmun egemenliginden kurtulacaktrr."41 Karl Marx ise, sava~ 

donemlerinde Tiirkiye'nin payla~mum sa9ma goriip Dogu'yu uygarhk d1~1 brrakmanm 

yanl1~hgma dikkat 9eloni~tir. Daba objeloif bir tavrrla, me~hur Turk Bildirgesi'nde 

Rusya'nm, "Bat1 diinyasmm safltg1ru s0miirdiigi.inii"42 Tiirklerinse sava~ d6nemlerinde bile 

Batlh miittefiklerine kar~1, "ku~ku, giivensizlik ve dii~manhk"43 du}'llladJgmi, hatta 

Hrristiyanhg1 korudugunu ileri siirmii~; bu itirafi Prusyah mare~al Karl Friedrich 

Knesebeck de dogrulam1~trr. Onun tamnu kapsamh bir 9agn}'l andrrmaktadrr: "Tiirkler, 

gii9lii ve namuslu bir halkt1r. Sizler rabatsJZ etlnediginiz siirece, onlar yiizy!llardan beri 

kendi i10inde dingindir. Onlara giivenilebilir. :)imdiye degin sizi aldalliklan oldu mu? .. 

As yah ins an }'lg!nlanmn alom1m onlemek i9in Tiirkler en iyi unsurdur. "44 Marka, bu soru 

ve Oneriye dayanarak, "Ttirkiye'nin Avrupa dizgesinin bi.itiinle~mi~ bir Ogesi oldugunu"45 

6ng6rmfr~; Tiirklere kar~1 iii' YJI sava~tlktan sonra istanbul'daki el9ilik gorevi s1rasmda 

Tiirkiye'ye, Tiirklere ve islam dinine hayranl1k duyan Yunan David Urquhart ise daba a91k 

bir itirafta bulunmu~tur. "Kalvanist olmasam, Miisliiman olurdum. Tfrrkler; ozellikle de 

Osmanh imparatorlugunun geli~me dOneminin Tiirkleri istisnastz her konuda diinyamn en 

yetkin ulusudur... Barbarhk, acJmas1zhk ve kibir gibi konulardaki sa9ma sapan 

36 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 86. 
37 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 87. 
33 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 120. 
39 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 125. 
40 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 128. 
41 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 130. 
42 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 206. 
43 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 315~ 
44 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 348. 
45 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 348. 
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soylentilerin tiimii, Avrupablann Tiirkiye'ye ili~kin bilgisizliginden ve Yunanb 

yevinnenlerin kasllh karalamalanndan kaynaklanmaktadrr."46 

Bal!'ya kendi dii~iiniir ve yazarlanmn bakl~ av!lanyla yakla~1lacak olursa, Michel 

Foucault'nun, Bat1'nm bal!bla~masm1 aydmlanmaya baglad1g1, modernizmin de insanlar 

iizerine yeni gii9 ili~kileri getirdigi goriiliir. Bu tiir degi~im ve ili~kilere bagb dayanarak 

kendinden olmayam kar~lSlnda goren Avrupa, dii~iiniirlerinin vizdigi tabloya uygun olarak 

hem yakln hem uzak bir tav1r geli~tirmi~; Asya baglan alan yabanc1ya kar~1 mesafeli ve 

yeli~kili yakla~!mlar birbirini izlemi~tir. Y abanc1ya kar~1 durulacak nokla, yabanc!lar 

arasmda Tiirk'iin nereye konacag1 belirlenmi~tir artlk. Yerle~en bu gene! kan1da kendi 

toplumun gormeye, meseleyi ozele~tiriyle degerlendirenler de yok degildir. Bunlar arasmda 

Heinrich Boll yabanc1 kavram1m, "insana kendi elinin de evinin de yabanc1 oldugu anlar 

yok mu"?47 soziiyle ivselle~tirmi~; Wilhelm Heitmeyer, Tiirklerin Alman ya~am bivimine 

yabanc1hg1m, "kiiltiirel farkl!hklara"48 baglayarak yahzca din olgusunun bir kin!ligi 

tammlamaya yetmeyecegini vurgulam1~hr. "Avrupa'mn i~siz, evsiz, korunmaslZ 65 milyon 

d1~lanm!~ insanla"49 kendi ivinde mutlu olarmyorsa Tiirkiye ve Turk insanmm Avrupa'dan 

bir kazamm elde edemeyecegini ileri siiren Fikret Ba~kaya, sert ve geni~ ay!l! bir 6ng6riide 

bulunmaktadrr. Ona gore, "Emperyalist Bal!'dan F 16 gelir, Coca cola gelir, Marlboro, 

i~kence uzman1 ve i~kence iileti gelir de ozgiirliik ve demokrasi asia gehnez."" Zira 11 

Eyliil'den sonra uygarhklar yatl~masrm gOrmezlikten gelen, "derin ve uzak g5riilii"51 

Avrupa, giiciin verdigi yiireklilikle soguk, aynmc1bg1 gizliden koriikleyen bir ar!layt~ 

ivindedir. Bu nedenle Avrupa'daki i~9i, sanat91 ya da politikac1 yabanc!lar diin oldugu gibi 

46 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 392. 
47 Alois Wierlacher, "Mit Fremden Augen oder: Fremdheit als Ferment", Gegenwart als 
kulture/les Erbe, (Herg. B. Thurn), Miinchen, 1985, s. 66. 
48 Wilhelm Heitmeyer, "lslamisch~fundamentalistische Orienterierungen bei tiirkischen 
Jugendlichen", Identitiitsstabilierend oder konjliktfijrdernd. Friedrich Ebert Stiftung, Bonn, 1997, 
s. 26. 
49 Fikret Ba~kaya, Kiireselle~menin Karanhk Bilancyosu, Ankara: Maki Bastm Yaym, 1. Bastm, 
Kastms. 75. 
50 Ba~kaya, 2000, A.g.e., s. 80~81. 
51 Onur Bilge Kula, "Avrupa'da Tiirkiye Kar~Itt GOrii~lerin Kiiltiirel Arka Alanlanna Ele~tirel 
Bir Yakla~tm", Frakofoni- Ortak Kitap 17, Ankara: Hacettepe Oniversitesi Yaymlart, 2005, s. 
149. 
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bugiin de, "siyasal, sanatsal kaygtyla, son kertede kapitalizme ili~kin"52 somut ele~tirilerde 

bulunarak kendilerine yonelik anlayt~m kmlmasma ugra~maktadrrlar. Ancak Tiirk kokenli 

Alman yazar Feridun Zaimoglu'nun ~u sozlerinden anla~llacagt gibi artan ku~kulan ortadan 

kaldrrmak olduk~a gii~ goriinmektedir: "Siyaset bilimciler tarafindan yerle~tirilen Osmanlz, 

barbar; yenireri Viyana kap1larma dayanan adam olarak Tiirklerin Avrupa'ya gelmesin.y 

kar~1 miicadele edilmesi gerektigini dii~iinebilirim. Biitiin banlann sonucunda ise AB 'nin 

hazen bir Hrristiyan kuliibii olup olmadtgl konusunda ku~kuya kapllmadan edemiyornm."53 

Yabanctlar arasmda Tiirklerin dt~lanma ya~amalan, "kar~ttllklara, kutup olanlara mesafeli 

balo§"54 hissetmeleri, yabanda yeni bir edebiyatm dogmasma zemin hazrrlarm~; Yiiksel 

Pazarkaya'dan Sinasi Dikmen'e, Emine Sevgi Ozdamar'dan Feridun Zairnoglu'na kadar 

pek ~ok yazar ve ~air ele~tiri, alay, yergi ve gondermelerle Tiirklere yonelik kaztmm~ 

takmtllanru Almanlann yiizlerine vurmu~tur. Deyirn yerindeyse Almanlarm fulatllgt 

bumerang geri donmii~; su~luluk psikolojisi kmlmaya ~ah~tlrm~llr. Daba gene! bir deyi~le, 

"madde kiiltiirii ile manevi degerler arasmda uyumsuzluk bunahmt"55 ya~ayan Ball, 

ya~lanan ve degi~en !opium yaptstyla giinah ~lkartmanm cezasma katlanmak zonmda 

kalrm~trr. 

Siyasal a~tdan baloldtgmda Avrupa'nm tavnrun, Tiirkiye'nin Ortak Pazar, Avrupa 

Ekonomik Toplulugu ve Avrupa Birligi siire~lerine yanstd1g1 goriiliir. Yanm asrrdrr 

A vrupa' da y~arnasma ragmen gii~men/yabanct statiisiiyle arulan, dii~iince ve ya~am 

anlayt~tyla Avrupa dt~mda tartt~llmast ongoriilen Tiirkler, her ge~en giin yeni yaptmmiarla 

kar~lla~maktadrr. Ku~ak degi~irnleriyle kimlikleri de bir kaybm e~igine gelse de onlar daba 

~ok ekonomik ve sosyolojik degi~irnler arasmda su~lanmaya itiraz etmektedir. Yasal 

gorevle de olsa Almanya'run bazt eyaletlerine Tiirk kiikenli ogretmen kabul etmemesi, 

gene! bir kamyla Avrupa'daki Tiirk ~ocuklann ogrenme oziirlii, ailelerinse uyum sorunu 

ya~ayan yabancllar ~eklinde goriilmesi, kiiltiirel degerlerin yads1nmas1 bu itiraza hak!thk 

52 Oktay Sinauog:Iu, Biiyiik Uyam~, istanbul: Otopsi Yaymevi, 7. Bas1m, 2002, s.179. 
53 Kiiltiir Sanat Dergisi, 27.04.2004. 
54 Giirsel Ayta.;, "Toleransm Edebi GOstergesi, ironi Uslubu", 10. Tilrk Milletlerarasz 
Germanistik Kongresi I Ho.Jgiirii ve Bulu§ma, 30 May1s - 03 Haziran 2007, Sel~uk Universitesi 
Konya, s. 69. 
55 Abdurrahman Dilipak, Sav~. Ban$, iktidar, istanbul: i~aret-Fer~at Ortak Yaymlart, 1. Baskl, 
Mayts 1990, s. 121. 
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kazandrrmakta. Teknolojik geli~melerle diinya giderek kii9iiliip birbirine yabanCl toplumlar 

slldllda yiiz yiize geldigi, kar~1 kiiltiirle oteki olam anlama olanagt dogdugu halde 

ayncallldan dogrudan sorun gorme, k:iireselle~meyi de golgede brrakmaktadrr. 0 halde 

Avrupa'nm oyunu, kurallan ve oyunculan belirleme manng1, ben ve oteki birlikteligine 

yakm goriimnemektedir. Kendinden olmayam anlarnaya yah~ma, "farkh gorii~ aytsma sahip 

olurken kendi gorii~ aytsmdan uzakla~ma"56 anlamma gelmedigine gore, Batumm farkhhga 

yalmzca romantik buldugu i9in yakrrlltk duydugu soylenebilir. <;iinkii Yunan'da iiretilen ve 

gezgirllerin Avrupa'y:t rahat9a gezebihneleri i9in, "Hrristiyan ohnak zorunda"57 

brraktlmalanyla geryeklik kazanan yabanct kavramt, bugiin Avrupa'da Tiirlderin kar~tsma, 

"reel politikaya stmstkt bagh"58 olarak ylktnaktadrr. Hiimanizmle oviinen arna fark11 

kiiltiirlere kn~kuyla yakla~an A vrupa, "kar~tdakini anlarnaya yonelik bir siire9 degil, bilakis 

kendi fikir ve diinya gorii~iinii yeniden degerlendirme"59 siireci y~ad1g1 iyin Tiirkiye'ye ve 

Tiirk insarnna duyulan yakrrlltk pozitif, duragan, negatif admtlan arasmda 

belirsizle~mektedir. Samirni goriiniimlerin arkasmda Avrupa'nm olumsuz soylemde 

birle~meden ote adrrn aunarna manl1gt, tehcir kararlan incelemeleriyle tarih9ilerin 90ktan 

yiiriittiigii Enneni soykmm tasansmda birle~mesi, hatta tarnmnas1 yabas1 gostermesi, 

belirsizlikler zincirinin onemli sonuylan arasmda yer almaktadrr. Aynca Bau'nm kendi 

smrrlanm yizen ve kimligini ayncallldt !alan bu ortak tavn, sorunlarm arunastyla fal11fay:t 

yabanctlara kesmede birle~mektedir. Almanya parlementosunda 2009 y:tlmda verilen bir 

soru onergesini Demokratik i~9i Demekleri Federasyonu'nun (DiDF), "30.000'e yaktn 

ge9ici oturum siireleri dohnu~ yabanctnm smrr d1~1 edilecegi, hiikiimetlerin yeni 

politikasnnn bu iilkelerde dogmu~ olan ve vatanda~hk haklan bulunan yabanctlan kovma 

"
60 hazrrhg1 ~eklinde aytldamast, yabanctdan kurtulma yah~malanmn bir gostergesidir. 

Yabanctlar arasmda yogun niifusu Tiirkler olu~l11fduguna gore bu uygulamalardan en fazla 

onlann etkilenecegi kaynnlmazdtr. Yasal bir hak olmasma ragmen stajtnm ardmdan 

ogreunenlik iyin bir liseye ba~vuran Tiirk/Miisliiman ogretmenin ba~vurusunun, "Miinih 

56 Lothar Bredella vd. "Wie ist Fremdverstehen lehr- und lernbar?" Vortriige aus dem 
Graduiertenkolleg, Didaktik des Fremdverstehens, Tlibingen, 2000, s. 12. 
51 Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, Suhrkamp, Frankfurt, 1990, s. 97. 
58 Nazan Aksoy, "Bah ve Ba~kalan", Birikim Dergisi, Agustos 1993, Say1: 52, s. 10. 
59 Christiane Kallenbach, "Fremdverstehen -aber wie? Ein verfahren zur Anbahnung von 
Fremdverstehen", Zeitschriflfiir !nterkulturellen Fremdsprachenunterricht, 1996, s. 2. 
60 Vakit Gazetesi, 22 Mart 2010, s. 8. 

35 



OzberCAN 

Belediyesi tarlrlindan reddedilmesi,"61 oteden beri etnosentrizm besleyen Aydmlanmanm, 

"yabanc1 diinyanm alalci diinyaya kalilmasi, i9inde erimesi"62 beklentisiyle 6rtii~mektedir. 

Eylem ve soziin bulu~tugu bu olumsuz geli~meler sonrasmda a~agilama amac1yla dogan 

Kanak/Kanake' sozii, ozellikle ii9iincii ku~ak tarafindan slogan olarak ahnnu~; geli~tirilen 

kar~i soylemle koken ayncahgnn yiize vuran, siirekli tabriklerden, a~agilamadan ho~lanan 

rrk91 arila)'l~a sert tepki gosterilmeye ba~lanmi~trr. Almanya ger9egini yakmdan tamyan, 

farkl1 mesleklerde 9ah~arak hayatlanm kazanan Tiirk kadmlan ve gen9leri, 9ektikleri silan!I 

ve i9lerinde biiyiiyen nefreti, hrr9m bir tavrr ve dili tahrif eden bir kural tammazhkla d1~a 

vunnaya ba~larm~lardrr. Bu gen9 kadmlardan kuaf<ir Nazan, kendilerinin, " ... gaddar sefalet 

hayat1 gibi, partide insarilan lsmdrracak bir numara gibi"63 eglendirici bulumnasnn 

anlayamazken, sanaty1 Aynur insan yerine korunamamn, siirekli cinsel tacize ugramamn 

isyam i9indedir. "Daha diine kadar laskan9hktan ciirrile ahaliyi dikizleyen Alaman arlik 

ekaelans... Alamanya topyekiin bir buldozer"64 olup 9ilam~trr. Nazan, Tiirk gencinin, 

"ahengin i9inde hi pislik gibi"65 goriilmesini kabul edemezken, Leyla kendisini bu ger9egin 

i9ine yabandan dii~mii~, "onnana bakan bayku~"66 gibi gormektedir. Ay~e, "idi Amin 

Alman, Kambo9ya Almanya"67 benzelinesiyle yerine getirdigi sapilwa isteklerin 6ciinii 

alrrken, garson Seynur ustaba~mm i~aretlerini uykuda ezberleyip i~inin 6nemirni aklma 

yazmamn b!klcmhg1 i9indedir. Onun i9in Almanya aci9ektigi, "9apa9ulluk iilkesi,"68 Sevda 

i9inse derinden yiiriitiilen 9irkin politikalann melclm, "kaz1k lokiil"69 olabilir. 

61 Vakit Gazetesi, 22 Mart 2010, s. 8. 
62 Aksoy, 1993, A.g.m., s. 13. 
• • • Kanak!Kanake: Onceleri Polinezya yerlilerine, gOylerle birlikte Almanya'da italyanlara ve yogun 
niifusu olu§tunnalanyla Tiirklere yaki§tmlan bu ad, ahmak ... anlamma gelir ve daha t;:ok ~aE;tlaytct 
bir etki uyandmr. Zaimoglu, k6ken olarak iistlendigi bu adt daha giiylii anlamlarla donattr ve 
bumerang olarak geri firlatlr. 
63 Feridun Zaimog-Iu, Kafa Ortiisii - Toplumun Kenanndan Kanakasprak, (Alm.Cev. Metin 
Zaimoglu; Yay. Haz. Taml Bora), istanbul: ileti~im Yaymlan, I. Bastm, 2000, s. 30. 
64 Zaimog1u, 2000, A. g., s. 38. 
"Zaimog1u, 2000, A. g. e., s. 44. 
66 Zaimoglu, 2000, A.g.e., s. 75. 
67 Zaimog1u, 2000, A.g.e., s. 129. 
68 Zaimog1u, 2000, A.g.e., s. 135. 
69 Zaimog1u, 2000, A.g.e., s. 157. 
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Goriildiigii gibi Tiirklere yonelik, onlan tahrik eden yargllann onenlli bir klsmmm 

Avrupa'da dogmas1, Orta9ag'da bi9irnlenmesi ve bugiin su yiiziine vurmas1 tesadiifi 

degildir. Tiirkleri ve islarn'1 Avrupa'mn d1~mda degerlendirmeyi oneren Kant ve Herder, 

Asya'ya ili~kin degerlendirmelerinde Tiirk ve islam imgelerini olumsuz iveriklerle donatan 

Hegel, Avrupa'nm dii~iince yerle~iminde etkili olmu~tur. Bugiin Avrupa'mn birtaklm 

yevrelerince yadsman ama silinememi~ olan imajm kmlmasx, "siyasal, ekonomik, kiiltiirel, 

hukuksal, kurumsal"70 ve bunlardan daha da onemlisi insancll bir anla)'l~m dogmasnu 

gerektirmektedir. Ne var ki bu umutla geli~tirilen Kulturlerin Uzla~mas1 sav1, biraradahg1 

pek miinllriin gormemektedir. Bunun nedenleri, "Batl ve islam diinyasmm ortak noktada 

bulu~amayacag1 ortak gorii~iinde birle~mesi, islam alemindeki i~lemeyen devlet sistemi, 

demokratik unsurlann ba~anh bir ~ekilde uygularnaya ge9irilememesi, S1kllkla zedelenen 

insan haklan"71 ~eklinde ozetlenmektedir. Oysa kiiltiirel, ekonomik ve daha pek9ok 

bahaneyle Avrupa siirecine hazrr olmad1g1 ileri siiriilen Tiirkiye'nin bugiin ekonomik 

krizlerle bogu~an Avrupa'dan birka9 ad1m onde oldugu kabul edilmektedir. Die Welt 

Gazetesi'nin Sevilmeyen Kom~udan Ogrenmek ba~hg1yla verdigi haberde, "Tiirkiye'nin 

AB'den Ogrenmesi yerine tersi daha iyi olmaz m.t?"72 sorusu, dikkatleri bu Onemli noktaya 

veklnektedir. Hivbir iilke ya da toplum, farkh koken, inanv ve degerleri yadSlma hakkrna 

sahip olmad1g, halde umutlan iki diinyamn nabz1m ellerinde tutabilen d~iiniirlerin 

yeti~mesine brraklnak hayalci bir yakla~1m olmaz ml? "Dogu, modernligin iirettigi can 

9eki~en riiya, Batl, tek di~i kalnn~ canavar"73 imaj1yla amlmaktan kurtanlacak, Batl i9in 

Dogu'nun anlann Oryantalizm, Dogu i9in Batl'mn anlam1ysa Aydnllanma olarak 

kalacaksa, cografya ve kimlikleri daha fazla )'lpratlnanm bir anlann yoktur. Akllc1 ve 

insanc1l oldugunu hemen her zeminde savunagelen Avrupa, Tiirkiye'siz Avrupa'mn, 

Avrupa'nm Tiirkiye'siz olarnayacag1 ger9egini gormeli, sozde iddialan desteklemekten 

vazge9melidir. Sayet s1mrlan soykmm tavn keskinle~tiriyorsa A vrupa kendi i9inde 

Yahudilere yapt1g1m, Tiirklere K1bns'ta, Bulgaristan'da, Bosna-Hersek'te, Dogu 

70 Bilge Kula, 2002, A.g.e., s. 16. 
71 Harald Miiler, Kiiltiirlerin Uzl~mast, (ing. <;ev. Ali <;imen), istanbul: Tima, Yaymlart, 1. 
Basla, 2001, s. 140. 
n Zaman Gazetesi, 08 Mayts 2010. 
73 Mustafa Armagan, "Hayali Dogu'dan Hayali Bati'ya", Dogu Bau Dii§Unce Dergisi, YII: 2, 
$ubat, Mart, Nisan 1998, s. 84. · 
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Anadolu'da yap!lanlan hatrrlamah; Filistin'de, (:eyenistan'da, Kmm'da, Tiirkistan'da, 

Irak'ta maruz goriilenlere bakmahdrr. Siyasal duyarsiZhk, d1~lanma duygusunu 

giiyiendirdikye her toplumda yeni ku~aklann kimlikleri tammsizla~acak; onlar, "psiko

norotik hastalara"74 dondiikye belirsizlik ve kaos ikilemi siirecektir. 

Sonuy 

Tiirkler, biitiin a~ag!larna, yarg1 ve suylamalara ragmen tarih sahnesine ylkmalan ve 

islam'! benimsemeleriyle birlikte biitiin insanlik iyin toparlayiCI, birle~tirici olmu~lardrr. 

Ancak dii~iinceyi yonlendirmede etkinligi yadsmmayan felsefe, bu karakterin sahibini, 

kimligini, toplumunu ve iilkesini Bat1'da onemli bir yarg1yla kar~I kar~1ya brrakm1~trr. 

Yerle~en yarg1, saplant! ve a~mhklar duygulan ve kimligi yipratlm~trr. Tiirkiye'yi ve Tiirk 

insamm Dogu'ya ozgii uzak goriiyle degerlendirme anlayi~I, bilinyli bir oteleme yabasnn 

andrrmaktadrr. Avrupa'run bu tutumu ili~kilere mesafe getirmi~; Tiirkiye ve Tiirk adiyikar 

ili~kilerinde amlmaya, sempatik goriilmemeye, geli~melere, gonnek ve anlamak istendigi 

~ekilde duyarhk gosterilmeye ba~lanm1~trr. Tiirkiye ekonomik ve siyasal ayidan diger 

iilkeler arasmda kota uygulamalan ve boliicii odaklan destekleyerek duraganla~tmlmaya, 

bulundugu cografyada elkin soz sahibi olabilecegi korkusuyla sorunlan siirekli ka~man, 

iizerine A,B,C ... pHinlan yap!lan bir iilke olarak tammuaya, tamt!lmaya yah~Ilnu~trr. 

Kiiltiirler sava~mdan kiiltiirler ban~ma uzanacak bir anlayi~m, koken kiiltiiriine bagh 

ayncahJdara ragmen rrk kavranum once)emeyen, akJI one yJkaran ku~akJar)a dogacagma 

ku~ku yoktur. Tiirkiye geli~ip moden!le~tikye, Tiirk insaru giri~irnci ruhunu her yerde 

kamtladikya Avrupa'run sanayi devriminin teknik iistiinliik madalyonuyla bak ettigi iivgiiyii 

geride brrakacaktrr. insan!Iga iistiinliigiin gostergesi olmayan bu madalyon, hil' bir toplumu 

a~ag!lama, d1~lama hakla vennedigine gore, geli~mi~lik diizeyi ve modem ya~arn biyimiyle 

yogu insarun biiyiilii cenneti A vrupa, cografya ve toplum ozde~ligiyle yabanc1ya kar~1 

soguk ve d!~layiCI tavrnn gozden geyirmelidir. Tiirkiye, Dogu-Batl cografyasma 

s1gmayacak kadar engin, s1cak ve kucaklayici, Tiirk insam ise Dogulu-Bat!h imajlanyla 

74 Ozber Can, "Feridu11 Zaimoglu'uun Koppstoff I Kafa Ortiisii Adll Eseriude Kimlik Sorwrsall", 
Bilim Kategorisi Olarak Kadm, Uluslararast Kadm Edebiyat Sempozyumu, 29 Nisan - 02 Mayts 
2008, Anadolu Universitesi, Eski~ehir, s. 162. 
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zengin ve ho~goriiliidiir. Bu bakundan Tiirkiye ve Tiirk aduu keyfi olarak dahl Asya 

barbarhg1 ve koleligiyle birlikte anmak dogru degildir. <;iinkii bu iki ad hem s:ok renkli bir 

mozayigi, bern de olduks:a ahenkli bir ebruyu biitiinlemektedir. Biri ne kadar kmlgansa, 

digeri o kadar birle~tiricidir. 
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OZET 
Bu ara$lzrmanzn amacz, ilkOgretim okullarmda gOrev yapan beden egitimi ve spar 

ogretmenlerinin ogretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma ile ilgili dicyilncelerini 

belirlemektir. 

Bu ama9/a, ara~tzrmacz/ar tarafindan geli~tirilen bir anket, TUrkiye 'nin yedi 

cografi bO/gesindeki 16 ilde gorev yapan 284 beden egitimi ve spor ogretmenine 

uygulanmz~tzr. Deneklere anket uygulanml§ ve bulgular SPSS 10.0 programmda ana/iz 

edilerek yorumlanmz§llr. 

Ara$lzrma sonucunda beden egitimi ve spar bi;retmenlerz~ lisans egitimleri 

siirecinde almz~ olduklan meslek bilgisi derslerinden buyuk oranda yararlandzk/anm ifade 

etmi~lerdir. Bu derslerde a/man bilgilerin, mes/eki uygulamalarmda alan bilgisi, 

ogretmenlik meslek bilgisi (smif yonetimi, ogretim yontemleri, geli~im ve ogrenme, egitim 

psikolojisi, materyal geli~tirme vb.) ve gene/ kU/tur alamnda yararlz oldugunu 

belirtmi§lerdir. Ogretmenlik 

yararlandzklanm belirtmi#erdir. 

uygulamasz ve oku/ deneyimi derslerinden 90k 

Sonur; olarak beden egitimi ve spar derslerinin ogretiminde, meslek bilgisi 

derslerinin r;ok Onemli oldugunu sonucuna ula$zlmz$lzr. 

Anahtar Kelimeler: ilkogretim, beden egitimi, spor, ogretmenlik mes/ek bilgisi 
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ABSTRACT 

OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION PHYSICAL TRANING AND SPORTS TEA,CHERS 
ABOUT BENEFITING FROM TEACHiNG PROFESSION KNOWLEDGE CLASSES. · 

The aim of this research is to indicate the opinions of physical traning and sports 

teachers working in primary schools about benefiting from teaching profession knowledge 

classes. 

With this aim, a survey developed by researchers was conducted to 284 physical traning 

and sports teachers working in I 6 provinces of Turkey's seven geographical regions. The 

survey was conducted to test subjects by getting permission from the Ministry of Educatzon 

and finding were construed by being analyzed in SPSS 10.0 program. 

In the research, physical traning and sports teachers stated that they substantially 

benefit from Professional knowledge classes they have during their undergraduate 

educatzon . They stated that what they learn in these classes is beneficial to field knowledge 

in their Professional pratice, teaching profession knowledge(classroom management, 

teaching method, development and learning, education psychology, material development 

and etc. ) and general knowledge. They also stated that they benefit from Teaching pratice 

and school experience classes. 

As a result, the teaching of physical education and sports lessons, has been 
concluded professional courses is very important infonnation. 

Key Words: primary education, Physical Educatzon, Sport, Teacher Traning knowledge, 

GiRi:~ VE AMA<; 

Diinyanm en kutsal meslegi olarak kabul edilen iigretmenlik meslegi, 4 yzllzk bir 

yiiksek ogretim siirecinden soma kazarulmaktadrr. Bir Ogretmenin egitsel yOnii onun ne 

yaptzgz ile degil, kendisinin ne oldugu ile iil9iiliir. Bu ciimle yorumlandzgmda iigretmenlik 

mesleginin iigretmen adaylarma 90k biiyiik giirev ve sorumluluklar yiikledigi anla~zlzr. 

"6grenci davram~;a, Qgt"etmen davrant~lillll yanSlmastdtr." deyimi Ogrencilerin 
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iLKOGRETIM BED EN EGITIMI VE SPOR OGRETMENLERINiN OGRETMENLiK 
MESLEK BiLGiSi DERSLERiNDEN YARARLANMA ILE ILGILI GORU$LERI 

ogretmenlerinin ornek ald!ldannm ifadesidir. Ogrenciler onun gibi ohnak, onun gibi 

davranrnak, onun gibi konu~mak vb. iigretrneninin taklit etme iizlemi duyar. Bu 

ogrencilerin sorumlulugu iigretrnenin srrtmdadrr. Bu sorun!luluk agrr bir yiiktiir. Ogretrnen 

adaylanmn lisans egitirni siirecindeki derslerden ayn olarak, iigretmenden beklenen 

iizel!iklerin de kazandmlmas1 as!l hedef olmahdrr. Bu hedefin kazandmhnas1 is:in sadece 

alan bilgisi dersleri yeterli ohnad1g1 da as:lktrr. Meslek olarak, iigretmen!igin mesleki ve 

ki~isel iizelliklerini ta~1mayan iigretrnenlerin ba~anh ohnasnu beklemek yanh~ bir 

d~iincedir. 

Ogretmenlik meslegi kendine iizgii iizelliklere sahiptir. Bu iizellikler; 

Ogretrnen!ik, insan!an, iigremneyi ve iigretrneyi seven!er is:in ideal bir mes!ektir. 

<;:iiukii iigretmen siirekli olarak s:evresindeki insanlarla etkile~imde bu!unur ve onlarla 

hayat1 payla~maya s:ah~rr. Aynca ogretrnen ogremneyi kendisi is:in ah~kan!ik haline 

getirmi~ ve bildiklerini iigrencilerine iigretrnekten ho~lanan bir ki~idir (I). 

Ogretmenin i~i mesleki bilgi ve ktrrar, snnf yiinetirni, mesleki geli~irnin devanumn 

saglanrnas1 ve derecesi de i~in giiriimneyen yiinleridir. Bu etmenler ders plan!amada 

etkendir. <;:iiukii plan!ama; s:ocuklann gereksinimierini, iigrenme etkin!iklerinin onlara 

uygunlugu, yarahc1hk ve problem s:iizme becerilerinin geli~imi, giizlem, iils:me ve 

degerlendirme, geli~imi izleme ve gelecege 1~ik tutrnada iinem ta~rrnaktadrr (2). 

Ogretmen!ik mesleki is:erisinde iinemii bir yeri olan beden egitirni ve spor 

iigretmenlerinin mesleki etkin!iklerini uygulayabilmeleri is:in lisans egitirni siirecinde alman 

meslek bilgisi derslerinin giiz ard1 etmemeleri gerekmektedir. Bu derslerin amas: ve is:erigi 

iigretim siirecindeki iigremne-iigretrne etkin!iklerinin verimli bir ~ekilde uygulanmas1drr. 

Beden egitimi ve spor iigretrneni yeti~tiren lisans programlarmda bu hususlar son y!llarda 

daha fazla iinem kazamm~trr. Ozellikle iigretin elemanlarmm egitim bi!imlerinde yiiksek 

lisans ve doktora yapmalar1 lisans egitimindeki kaliteyi artll1lll~hr. Ara~tumarruzda 

ilkiigretim beden egitimi ve spor iigretmenlerinin meslek bilgisi derslerinden yararlamna ile 

ilgili giirii~leri ara~nnlm1~trr . 

YONTEM 
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Evren-Orneklem: Ara~tmnanm evreni 2007-2008 ogretim y!lmda yedi cografi bolgesinden 

se9ilen 16 fark11 il merkezinde gorev yapan3500 beden egitimi ve spar ogretmeni olh~turmu~tur. 

Bu ogretmenlerden 400 beden egitimi ve spar ogretmeni orneklemimizi olu~turmaktad1r. 400 

orneldemden 284 ogretmenden doniit ahmm~trr. 

Veri toplama yontemi: Ara~trrmada, tarama modeli kapsanunda, ar~trrmac1 tarafmdan 

geli~tirilen beden. egitimi ve spar ogretmeni anketi beden egitimi ve spar 6gretmen1erine 

uygulanm1~llf. Anket, Milli Egitim Bakanl1gl'ndan (BARGED) gerekli izin ahnarak 

uygulanm1~trr. 

Ara~trrmaffi!zda kullamlan anket, egitim bilin!leri boliimiinden 2 ogretim iiyesi ile 

birlikte olu~turu1mu~tur. 01u~turu1an anket formu Orta Dogu Teknik Oniversitesi i1e 

Hacettepe Oniversitesinden 2 ogretim iiyesinin gorii~leri dogru1tusunda diizeltilerek Erzurum 

Merkezindeki 6 ilkogretim okulunda gorev yapan 12 beden egitimi ogretmenine pilot 

uygulama yap1larak yeniden diizenlemni~tir. Anketlerin ge9erlilik ve giivenirli1igi 0,85 

o1arak bulumnu~tur. 

Veri Degerlendirme Yiintemi: Ara~trrmam!Zdaki veri1er 1-5 degerlerle ifade edi1erek 

tablo1a~tmlml~trr. Beden Egitimi ve Spar Ogretmenlerinin Ogretmenlik Meslek Bi1gisi 

Derslerinden yarar1anma ile ilgi1i onem SITalan tabloda belirti1mi~tir 

Anket arac1hg1y1a e1de edilen veriler SPSS 10.0 arac1hg1yla nice! analiz yontemleri ile 

analiz edilmi~, giivenirlik geyerlik 9ah~malan yaplim1~ ve bulgular betimsel istatistiki 

y6ntem1er arac1hg1yla sunulmu~tur. 
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iLKiX;RETIM BED EN EGITIMI VB SPOR OGRETMENLERINiN OGRETMENLiK 
MESLEK BiLGiSi DERSLERiNDEN YARARLANMA ILE ILGILI GORUSLERI 

BULGULAR 

Tablo I. Beden Egitimi ve Spor Ogretmenlerinin Lisans Diizeyinde Aldtklan Ogretmenlik 
Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon) Derslerinden Y ararlamna Diizeyleri 

Durum 

Ogrcunenlik Mcslegine 
Giri~ I Egitime Giri~ 

vc 
YOntcmleri I Ol~mc ve 

Tablo I incelendiginde, beden egitimi ve spor iigretmenlerinin meslek bilgisi 

derslerinden I. srrada Ogretmenlik Uygulamas1 (x=4,!6), 2. srrada Ogretimde Planlama ve 

Degerlendirme /Ogretim ilke ve Yiintemleri /6I,me ve Degerlendirme (x=4,04), 3. srrada 

ise Sm1f yiinetimi (x=4, 03) derslerinden yararland!ldan giiriilmektedir. En az yararlarulan 

dersler olarak 6ze16gretim Yiintemleri I-II (x=3,79) ile Ogretim Teknolojileri ve Materyal 

Geli~tirme I Egitim Teknolojisi (x=3,84) giisterilmektedir. 
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Tabla 2. Beden Egitimi Ogretmenlerinin Egitim Bilimleri Derslerinin Amas;lanna, Onem 
Venne Dereceleri 

Durum 

davram~lannm \'e 
sosyal becerilerinin 
(arkada$hk, grup 
olu$1Unna, diyalog, 
i i uyum, 

zamanlarmt 
degerl<!ndiane ile Hgili 
eli$im 

Hiy Nadircn 

9 

Bazcn Gcnclliklc Her zaman 

28 9,9 65 22,9 182 64,1 4,47 ,79 

6 

Tabla 2 incelendiginde, beden egitimi ve spar 6gretmenlerinin meslek bilgisi 

derslerinin amas; ve hedefleri dagrultusunda 6grencilerin birinci derecede 6grencilerin 

ki~ilik ve ahlaki geli~imi (x=4.55), ikinci derecede psika-matar geli~imi (x=4,51), iis;iincii 

derecede ise davram~lanrun ve sasyal becerilerinin (arkada~hk, grup olu~turma, diyalog, 

ileti~im, uyum, kuliiple~me vs.) geli~imine (x=4,47) 6nem verdikleri goriilmektedir. En az 

onem verilen amas;lann ise liderlik ozelliklerinin geli~imi (x=4,30) ile serbest zamanlart 

degerlendirme (x=4,30) davram~lan oldugu anla~tlmaktadrr. 

46 



iLKOGRETIM BED EN EGITIMI VE SPOR OGRETMENLERINiN OGRETMENLiK 
MESLEK BiLGiSi DERSLERiNDEN YARARLANMA ILE ILGILI GORU$LERI 

TARTI~MA VE SONU<;: 

Beden egitimi ve spor 6gretmenleri, mesleki ya~antJ.lannda lisans egitiminde alrm~ 

olduklan 6gretmenlik meslek bilgisi derslerinin 90k yaranm g6rdiiklerini ifade ederken, 

ogrencilerini beden egitimi ve spor 6gretme ve 6gremne siirecinde daba iyi tamma ve daba 

iyi rehberlik yapma olanag1 bulduklanm belirtmi~lerdir. 

Meslek bilgisi derslerinden 6gretmenlik uygulamas1, 6gretim ilke ve y6ntemleri, 

ogretimde planlama ve degerlendirme ile s1ruf y6netimi derslerinin mesleki 

uygulamalannda kendilerine yon verdigini ifade etmi~lerdir. Ogretmenlik meslek bilgisi 

derslerinden 6zellikle uygulamah olan derslerin(Ogretmenlik Uygulamas1, Okul Deneyimi, 

6zel Ogretim Y6ntemleri, Ogretim Tekuolojileri Ve Materyal Geli~tirme vb.) daba yararh 

oldugunu da belirtmi~lerdir. 

Bilimsel 9ah~malardan s1ruf y6netimi ve disiplinle ile ilgili olan bir 9ah~mada 

konulann teorik olarak verilmesinden dolay1 SIUlf kontroliinde zorluk 9ektikleri 

belirtihnektedir. Aynca YOK'iin 6gretmen yeti~tirme projesi 9er9evesinde ele alman 

"Fakiilte-Okul i~birligi Modeli"nde 6gretmen adaylanmn mesleki yeterliliklerini 

geli~tirmeleri, meslegin getirdigi teorik bilgi alt yap!Slm, egitim ortamlanna uygulayabilme 

becerisi kazanmalan ve 6gretmenlik meslegi ile ilgili olumlu tavrr takulUlalan 

hedeflemni~tir (3). Tekin ve arkada~lanmn yapl!g1 ara~trrmada okul deneyimi dersinin 

kurumsal i~leyi~ balammdan, beden egitimi ve spor yiiksekokullan ile uygulama okullan 

arasmda y6ntemsel ve giidiisel a91dan 6gretmen adaylan i9in okul deneyimi I ders 

etkinliginin yararh oldugu sonucu ortaya 91klUI~trr (4). 

Ydmaz ve ~imen'in yaptlg-1 bir ara1}tmnada da beden egitimi ve spor ogretmen 

adaylanrun ileti~im becerileri alg!lannm yiiksek oldugu g6riilmii~tiir(5). <;:aglayan ve 

arkada~lanmn yap11g1 ara~trrmada, beden egitimi ve spor meslegini se9en 6gretmen adaylan 

6gicel11aeutlik meslek bilgisi derslerini pek 90k ve 90k 6nemli g6rdiiklerini belirtmi~lerdir(6). 

Y ap1lan 9ah~malar ve ara~l!nnarmzdan 91kar!labilecek sonu9 ise; 

Beden egitimi ve spor ogretmenlik meslegini tam olarak yerine getirebilmek i~in, 

alan bilgisi konusunda yeterlilik degil, 6gretmenlik meslek bilgisi konusunda da 

6gretmenl<lrin kendilerini her zaman yeti~tirmeleri gerekliligidir. 
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OGRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI OGRENME <;:ALI~MALARINA 

iLi~KiN GORU~LERiNiN iNCELENMESi 

Ozet 

Arzu GULBAH<;:E* 

6ner GULBAH<;:E** 

Ay~enur Y AZAR *** 

Bu ralz$mada ogretmen adaylarmm proje tabanlz ogrenme ralz$malarma ili$kin 

g0rii.$leri incelenmi$lir. Ara.$lzmwmn Orneklemini Atatiirk Oniversitesi, Din Kiiltil.rii ve 

Ahldk Bilgisi Ogretmenligi Anabilim Dalmda ogrenim goren 49 ogretmen adayz 

olu$1urmaktadzr. (:alz$mada Mills ve Woodall (2004) 'zn geli$1irmi$ oldugu ve Bay (2008) 

tarafindan Ti1rkr;e 'ye r;evrilen anket formundan yararlanzlmz$lir. Ara$lirma sonucunda 

"Ogrenme Psikolojisi" dersi kapsamznda uygulanan proje tabanlz ogrenme yak/Q$zmzna 

dayalz uygulamalara ili$kin ogre/men adaylarmzn goril$lerinin gene/de olumlu oldugu 

ancak, ogrencilere verilecek konutarm ogrencilertn kapasitelerinin r;Ok altmda ve t;ok 

Ustii.nde o/rnarnasma Ozen gOsterilmesi gerektigi sonucuna ula$zlmz$llr. Aynca, proje 

hazzrlayan ogrencilere, zaman yOnetirni becerisi kazandwmaya yiinelik On r;alz$malar 

verilmesinin Onemi de ortaya t;zkmaktadzr. 

Anahtar kelimeler: Proje Tabanlz Ogrenme, Ogretmen Adaylarznzn Goril$leri, Din Kiiltiiril 
ve Ahlak Bilgisi Ogretmenligi 

Atatiirk Universitesi, K.K.Egitim Fakiiltesi, Egitim Bilimleri Egitimi Boliimii 
Atatiirk Universitesi, K.K. Egitim Fakiiltesi, Beden Egitimi ve Spar Boliimii 
Atatiirk iiniversitesi, K.K. Egitim Fakiiltesi, Oku/Oncesi Egitimi A.B.D. 

INVESTIGATION ON THE OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT PROJECT 

BASED LEARNiNG 

Abstract 

An investigation of teacher candidates' opinions toward Project Based Learning. 

Sample of the study consisted of 49 students who enrolled in the department of religious 

morals education at Atatiirk University. A survey forzn developed by Mills & Woodall 

translated into Turkish by Bay was used. In the conclusion of the search have been 
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found the positive project opinion of the students about the project-based learning. Results 

of this study show that, although, teacher candidates' opinions towards Project Based 

Learning is positive, students should not taught subjects that are above or below their 

academic levels. Furthermore, it is found that preliminary studies on time mCfnilgement 

skills should be given to the students who are preparing projects. 

Key words: Project Based learning, Teachers Candidate's Opinion, Religious and Morals 

Teaching 

Girl~ 

Ge9mi~e nazaran bugiin egitimciler, okullarda etki1i ogretimin yap1lmas! ve 

ogrencinin bireyse1 ge1i~iminin sag1anmasl konusunda, daba giidii1ii ve yogun o1arak yeni 

strateji ve yontem aray1~ma girmi~1erdir. Proje tabanh ogretirn de bu ara}'1~1ann bir sonucu 

o1arak ogretim etkinlikleri i9erisinde 6nem1i bir yer edirnni~tir. Proje tabanh ogretim, yogun 

egitim programlanmn birbirinden kopuk b61iimler yerine, an1amh biitiinler ha1ine 

d6nii~tiirii1erek 6greni1mesini hedefleyen bir yakla~1mdrr (Erciye~, 2007: 193-194). 

Proje tabanl1 ogrenme, ogrencilerin ba~hca proje1er 9er9evesinde doga1 

ortam1armda kii9iik grup1ar ~eklinde veya smtf o1arak konu1an iist1enme1erine karar veren 

bir yakla~tmdrr (Ruddell, 2000: 4-5). 

Proje tabanl1 ogretim as1mda yeni bir ogretim yakla~lllli degildir. Dewey'in 

(1960)bu konuda onemli 9ah~ma1an . vardrr. Bnmer de (1977) proje tabanlt ogretirn 

konusunda katla1an o1an bir egitimcidir. Bu yiizden giiniimiizde uygu1anan yontem, as1mda 

ge9mi~teki proje uygu1ama1anrun bir sentezi ya da 9agda~ bir yorumudur. Bu yakla~1m oku1 

ya da egitim sisterninin temeline ogrenciyi alan ve hedeflerini ogrencilerin bireysel 

geli~im1eri i1e gereksinimleri dogru1tusunda yapt1andrran bir yakl~rrndrr. En 6nem1i ama9, 

ogrenciye kendi ogrenme stratejisini ke~fetrne becerisi kazandrrmak ve iigrenmeyi 

ogretrnektir (Erciye~, 2007: 193-194). 

K.illpatrick (1918) kendi proje ksvramm1, Dewey'in ya~ant!lar teorisi iizerine 

kurmu~tm. K.illpatrick (1918) uygu1ama1ar sonucunda, 6grenci1erin ogrenmek istedikleri 

konuda serbest birala.lmalan, ara~tirmada Ozgiir olmalanmn onlann motivasyonlanna 

o1um1u yanstdtgmt ve ba~an1armt daha arttlrd!g!ru g6z1em1emi~tir. Bundan yo1a 91karak 

Killpatrick (1918) proje yonteminin 90CUk psiko1ojisinin ogrenme siirecinde belli bir oge 
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oldugu sonucuna ula~mt~trr. Killpatrick (1918) projeleri, ara9- gere9 yaptm projeleri, 

ogremue projeieri, entelektiiel ya da problem 96zme beceriieri, 9ah~ma projeleri ve estetik 

nitelikli projeler olarak dart snnfta degerlendirmi~tir. 

Proje tabanh 6gremue siirecinde 6grenciler gruplar halinde 9ah~rrlar. Bu siire9te 

grup iiyeleri oncelikli olarak bir proje plam hazrrlayarak, grup i9erisinde gorev dagthmt 

yap1p, ara~tmlacak konu/alt konular ve zamarun verimli kullamlmast i9in 9e~itli yontemler 

belirlerler. Grup iiyeleri geryek!e~tirdikleri gorev dagthmma uygun olarak ar~tmna 

yaparken aym zarnanda birbirlerine de bilgi ve deneyirn aktanmmda bulunurlar. Ogretirn 

elemam proje siirecinde grup iiyelerine gerekli rehberligi saglamakta, gerekli noktalarda 

destek vermektedir. Proje tabanh 6gremue sonucunda grup iiyeleri edindikleri bilgileri 

ele~tirel bir bakt~ aylSlyla yorumlayarak i~birligi i9erisinde yaptlandmrlar. Ardmdan bu 

bilgileri strufi9erisinde sunum yaparak diger akranlan ile payla~rrlar. Bu sunumlar yolu ile 

6grenciler edindikleri bilgileri snnf i9ersinde tar!l~arak tektar yorumlarlar. Proje tabanlt 

6gremue uzun zarnan ahnaktadrr. Degerlendirmenin de buna uygun olarak yapthnast 

gerekmektedir (Uluyol ve Karadeniz, 2008:258). 

Ogremue-6gretme ortamma elkin bir bi9imde kallhnayt saglayan proje tabanlt 

6gremue, bir okul sistemi i9inde iki ~ekilde kullarulabilir. Ancak 6grencilerin klasik proje 

teknigi ile bilimsel 9ah~malarm nastl yaptldtgtm ogremuesi, daha sonra yara!lct proje 

teknigi ile yeni ve 6zgiin dii~iinceler iiretmeye ge9mesi daha saghkltdrr. Y ara!lct proje 

tekniginde 6grenci ya da 6grenci grubu dersle ilgili problemi belirler. Sonra onun 96ziimii 

i9in yara!lct dii~iinceler, hayaller kurar. Bu kurgulardan, hayallerden birini adtm adrm 

planlar, bu plam uygular. Sonucu gozler ve raper halinde sunar. Getirilen 96ziim 6nerileri 

ve denencelerin yarat1c1 olmasma dikkat eder. Yeni ve Ozgiin yollar iiretir. Klasik proje 

tekniginde ise, Once sorun belirlenir. Sonra onun ~6zfunii iyin Oneriler getirilir, fakat bu 

6neriler yarattct olmayabilir. Bilinen 96ziimler olabilir. Yani getirilen 96ziimler yeni ve 

ozgiin olamayabilir. Sonu9 raporlar halinde sunulabilir, bu da projedir ancak, yara!lct proje 

deg:ildir (Somuez, 2007: 121-122). 

Ogrencilere pratik deneyimler kazandtran proj e tabanlt 6gretim, oknlda 6grenilen 

ger9ek hayatta smamualarma olanak tann. Ba~an ile tamamlanan projeler 

6grertcil.erin kendilerine alan gtivenlerini ve ogrenmek iyin motivasyonlanm arttmr, daha 
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sonra yapacaklan projeler i9in yeni ilgi alanlan geli~tirmelerini saglar. Projeler 6grenci1erin 

6nemli konularda kendi b~lanna karar almalanm ve kendi 6grenmelerinden sorumlu 

olmalanm saglar (Saban, 2000:193). 

Proje tabanl1 6grenmenin fayda1anmn yamnda baz1 suurhhklan vardrr. 

6grencilerin proje tabanl1 9ah~abilmeleri i9in, bilimsel 9ah~ma yontemi hakkmda on bilgi 

sahibi olmalan gerekmektedir. Ogretmenlerin iyi bir planlama ve y6nlendirme yapmas1 

gerekir. Baz1 projeler i9in pahah aray-gerey ve materyal gerekebilir (Ayka9, 2005: 125) Bu 

nedenle proje 9ah~malan siiresince s1k arahklarla veli toplan!J.lan yapllmah, proje konulan 

velilere anla!J.lmah ve velilerin de proje 9ah~malanna. katktda bu1unmalan saglanmahdrr 

(Doganay ve Tok, 2007: 238). 

ilkogretimin degi~ik kademelerinden yiiksek 6gretirne kadar biitiin ogretirn 

kademelerinde 6grencilerin severek ve zevkle kat!ldlklan proje tabanl1 6gretirn yontemi bu 

9ah~marnn temelini olu~tJ.rrmaktadrr. 

Ara~l!rma sorulan 

Bu 9ah~mamn amac1, 6gretmen adaylanmn "Ogrenme Psikolojisi" dersinde 

kullarnlan proje tabanl1 6grenme yakla~1mlanna ili~kin gorii~lerini belirlemektir. Bu amaca 

bagh olarak a~ag1da yer alan soru1anna cevaplan ara~tmlnu~trr: 

1) Ogrenme siirecinde 6grencilerin en 90k begendikleri 6zellikler nelerdir? 

2) Ogrenme siirecinde 6grencilerin en az begendikleri 6zellikler nelerdir? 

3) Ogrenme siirecinde 6grencilerin hangi becerilerinin geli~tigine ili~kin gorii~leri 

nelerdir? 

Y6ntem 

Ara~trrmada 6gretmen adaylanmn 6grenme siirecinde kullarulan yakla~!mlara 

ili~kin gorii~leri be1irlenmek istendigi i9in mevcut durumun ortaya konulmas1m saglayan 

betimsel yontem kullamlm1~trr. Ogrenme siirecinde 6gretmen adaylannm kendi 

belirledikleri grup arkada~lan ile 9ah~malar1 saglanm1~trr. Bu siire9te gruplar ara~trrmac1 

tarafmdan tespit edilen ara~trrma konularmdan istediklerini se9erek 9ah~malarm1 

ger9ekle~tirmi~1erdir. Gruplar tarafmdan haz1rlanan bu 9ah~malar daha sonra belirlenen 

tarihlerde diger gruplarla payla~llm1~!rr. <;ah~malann degerlendirilmesinde aktan ve oz 

52 



OGRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI OGRENME (:ALI$MALARINA 

iLi$KiN GORU$LERiNiN iNCELENMESi 

.degerlendinne teknikleri kullarnhm~trr. Oz ve akran degerlendinne fonnlan rubrik 

yontemiyle doldurulmu~tur. 

Omeklem 

<;ah~ma orneklemini, Atatiirk Universitesi Kazrm Karabekir Egitim Fakiiltesi Din 

Kiiltiirii ve Ahlill< Bilgisi Ogretmenligi Anabilim Dah 2. Slrnfta ogrenim goren 49 ogretmen 

ada}'! olu~turmu~tur. 

Veri Toplama Arac1 

<;ah~mada Mills ve Woodall (2004)'m geli~tinni~ oldugu ve Bay (2008) tarafmdan 

Tiirkve'ye vevrilen anket formundan yararlarnlml~trr. Anket formunda vah~mada en az ve 

en vok begenilen ~eyler ile hangi becerilerin geli~tigine ili~kin maddeler yer almaktad1r. 

Anket formu be~li Iikert tarzmda hazrrlarum~trr. Derecelemeler (5) tamamen kal!hyorum 

~ (I) kesinlikle kal!lm!yorum ~eklinde diizenleruni~tir. Bay (2008) tarafmdan 6lvme 

arac1rnn Cronbach alpha giivenirlik katsay1s1 0,91, ara~l!rmac1 taraftndan ise 0,83 olarak 

hesaplanm1~trr. Bu anket formu ogrerune siirevlerinin sonunda ogretmen adaylarma 

uygulanm1~llf. 

Veri analizi 

Ara~l!rma kapsammda elde edilen veriler SPSS 11.0 istatistik paket progranuy1a 

analiz edihni~tir. Verilerin analizinde her bir maddeye i1i~kin frekans ve yiizde degerlerinin 

yarn srra ortalama degerleri de hesaplanm1~ ve her bir boyut i9erisinde maddeler ortalamas1 

en yiiksekten en dii~iige dogru srralarnnl~trr. En dii~iik puan ve en yiiksek puanlar 1-5 

arasmda degi~mektedir. 

Bulgular 

Ogretmen adaylanmn proje taban!1 ogrerune yak!a~1mma ili~kin go~lerini 

belirlemek ivin uygulanan anket formuna bagh olarak elde edilen verilerin analizi 

sonucunda elde edilen bulgular a~ag1da tabloda verilmi~tir. 

53 



~ 
I 

Arzu GULBAH(:E Oner GULBAH(:E ANenur YAZAR 

Tabla Ogretmen adaylanmn kullamlan yakla~1mlara ili~kin gorii~leri ile ilgili degerler 

Tamamen Katlhyorum Kararstztm Kat1lm1yo Hiy 
kalihyorum rum katilm1yo 

rum 
f % f % f % f % f % X s.s 

I ,ok faydah 22 44,9 21 42,9 5 10,2 I 2,0 - - 4,30 0,96 
iyi bir ogrenme 23 46,9 17 34,7 8 16,3 I 2,0 - - 4,26 0,83 
deneyimiydi 

" 
kolay ve rahatt1 20 40,8 19 38,8 8 16,3 I 2,0 I 2,0 4,19 0,91 

8 yOk 23 46,9 15 30,6 7 14,3 4 8,2 - - 4,16 0,85 

"'" -;; eolenceliydi 
(J 

te~vik ediciydi 19 38,8 15 30,6 15 30,6 4,08 0,74 - - -
tatmin edici, 
memnun ediciydi 14 28,6 22 44,9 12 24,5 - - I 2,0 3,97 0,81 

I yarat!C!Ydi 18 36,7 13 26,5 14 28,6 3 6,1 I 2,0 3,89 1,04 
degerlendinmedeki 
>•!itlilik 23 46,9 23 46,9 2 4,1 - - I 2,0 4,36 0,81 

" I grupla yahjma 23 46,9 17 34,7 8 16,3 I 2,0 - - 4,26 0,75 

~~ konuseyme 24 49,0 16 32,7 7 14,3 I 2,0 I 2,0 4,24 0,85 

" - ozgUrltigU 
o.S 

I yarahcthk lanst 20 40,8 20 40,8 8 16,3 I 2,0 4,20 0,92 "'"" - -··-8>1 bil~ivi paylasma 20 40,8 21 42,9 5 10,2 3 6,1 - - 4,18 0,79 
;!;~ 

eglenceli ogrenme -<D 
" " C>.c I yolu olmast 23 46,9 12 24,5 9 18,4 5 10,2 - - 4,08 1,03 

N ;:.. 
bireylerin 

• • organize 12 24,5 9 18,4 13 26,5 6 12,2 9 3,18 1,42 
" "' olmamas1M \8,4 . -Cll,E zamanlama ve 5 10,2 10 20,4 20 40,8 7 14,3 7 14,3 2,97 1,16 '0 ~~ 
ell·-
8"' I planlama 
~5 
-<I) sun urn 9 18,4 8 16,3 II 22,4 9 18,4 12 24,5 2,85 1,44 . " (J.o teknik zorluklar 7 14,3 7 14,3 9 18,4 10 20,4 16 32,7 2,57 1,44 

ekiole cahsma 30 61,2 17 .34,7 2 4,1 - - - - 4,57 0,73 

~-~ 
sOziU sunum 31 63,3 15 30,6 2 4,1 I 2,0 - - 4,55 0,71 

0.§ a~nnma 31 63,3 14 28,6 3 6,1 I 2,0 - - 4,53 0,67 
a ·c veri analizi 26 53,1 18 36,7 5 10,2 - - - - 4,42 0,67 
§ if·- I problem ciizme 26 53,1 16 32,7 7 14,3 - - - 4,38 0,75 "~ 'gro:.:: bilgiyi yazth 24 49,0 21 42,9 2 4,1 2 4,1 - - 4,36 0,57 s ·- 0 
~~0 fonmda sunma _, 

zaman yOnetimi . - 26 53,1 16 32,7 6 12,2 I 2,0 - - 4,36 0,68 u-·~ ... ~ planlama ve lil<: 
organizasyon 21 42,9 22 44,9 6 12,2 - - - - 4,30 0,78 
uygularnalan 
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Tablodaki bulgular incelendiginde, ogretmen adaylaruun, yaptJklan 9ah~malann 

90k faydah (4,30); iyi bir ogrenme deneyimi (4,26); kolay ve rahat (4,19); 90k eglenceli 

(4,16) ve te~vik edici (4,08) oldugunu dii~iindiikleri goriilmektedir. Ancak 9ah~marun 

tatmin edici {3,97) ve yarat!Cl (3,89) ohnas1 ile ilgili gorii~lerinin digerlerine gore daha 

olurnsuz oldugu goriilmektedir. 

Ogretmen adaylanrun siireyte en yOk begendikleri ozelliklerin ise 

degerlendirmedeki 9e~itlilik (4,36); grupla 9ah~ma {4,26); konu se9me ozgiirliigu {4,24) ve 

bilgiyi payla~ma (4,18) oldugu goriilmektedir. Ogretmen adaylanrun siire9te en az 

begendikleri ~eyler arasmda en iist srrada bireylerin organize olamamas1 (3,18) yer 

almaktadrr. Teknik zorluklar, sunum, zamanlama ve planlama ise en az begendikleri 

ozellikler arasmdadrr. 

Ogremne siirecinde ogretmen adaylan en 90k ekiple 9ah~ma becerilerinin (4,57) 

geli~tigini dii~iinmektedirler. Yine sozlii sunum {4,55); ara~trrma (4,53); veri analizi {4,42); 

problem 9ozme (4,38); bilgiyi yaz1h formda sunma (4,36); zaman yonetimi becerilerinin de 

geli~tigini dii~iimnektedirler. 

Tart1~ma 

Ogretmen adaylaruun i~birligine dayah proje tabanl1 yakla~rm uygulamalanna 

ili~kin gorii~lerinin belirlemneye yah~!ld!gl bu ara~trrmada, ogretmen adaylanmn bu 

uygulamalan faydah, iyi bir ogremne deneyimi, 90k eglenceli ve te~vik edici olarak 

degerlendirdikleri goriilmektedir. Yine bu uygulamalar sonucunda geryelde~tirdikleri 

9alwmalarm kolay ve rahat oldugunu dii~iindiikleri de goriilmektedir. Ancak giiniimiizde 

ogremne siire9lerindeki uygulamalann sonu9lanna her zaman kolay ve rahat ula~!lmas1 

miimkiin olmamaktadrr. Ogremne siire9lerinde de bireylerin ger9ek hayatm karma~Ikligma 

gore yeti~tirilmeleri gerekmektedir. ;;abin (2007), iyi tasarlanm!~ proje tabanh ogrerune 

ortamlanmn ogrencilere geryek hayatm zorluklanm tecriibe etme frrsatt tamd!glm 

belirtmektedir. Ogrenciler grup kurma, gorev payla~rrnmda buluruna, gorev alma, temsil 

etme gibi gelecekteki mesleki ya~ant!lannda kritik oneme sahip sosyal ve mesleki 

yeterliliklerini bu ogrerune ortamlan ile kazaruna flfSatt bulurlar. Bay (2008) tarafmdan 

yap!lan 9ah~mada da 6gretmen adaylannm 9ah~malar1run kolay ve rahat olmadigiru 
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belirttikleri goriilmektedir. Yine ogretmen adaylanmn yaptlldan 9ah~malann yarallc1hg1 

konusunda diger maddelere gore daha olumsuz gorii~e sahip olduklan goriilmektedir. Bu 

durum ara~tmnac1 tarafindan konularm daha dikkatli se9ilmesi gerektigi s~nucunu 

dogurabilir. Proje konusunun ogrenci kapasitesinin 90k iistiinde olmas1 gibi 90k altmda 

olmamasma da Ozen g6sterilmelidir. 

Ogretmen.;:daylannm degerlendirmedeki 9e~itlilik (oz, akrao, rubrik) konusunda 

90k olumlu gorii~e sahip olduklan bulunmu~llu. Bu sonucun elde edilmesinde kullarulan 

degerlendirme yontemlerinin etkili oldugu goriilmektedir. Yine ogretmen adaylanmn 

grupla 9ah~ma ile ilgili gorii~lerinin de 90k olumlu oldugu goriilmektedir. Bu bulgu da 

proje tabanh ogrerune yakla~rmmdan beklenen sonu9lar arasmdadrr. Ogrerune siirecinde en 

az begenilen ~eyler arasmda on plana 91ktm ~eyler ise bireylerin organize olamarnas1 ve 

zarnan yonetimidir. Bagc1 ve arkad"\llanmn (2008) yapllklan 9ah~mada da benzer bulgulara 

ul"\lllml~llr. Ogrencilerin kendilerine verilen bir projeyi tamamlamalan uzun zamao 

alabilmektedir. Temelleri ilkogretirn donemlerine kadar giden bu sorun, iiniversiteye gelmi~ 

yeti~kinlerde dahi devam etmektedir. Bu bulgularm elde edilmesinde ara~trrma grubunun 

bu ozelliklere sahip olarak yeti~tirilmemelerinin etkili o!abilecegi soylenebilir. Ancak bu 

9ah~manm sonunda hangi becerilerin geli~tigine ili~kin bulgular incelendiginde ise, 

ogretmen adaylar1run en 90k ekiple 9ah~ma ah~kanllldannm geli~tigi goriilmektedir. Bu 

durum yukanda a9Iklanan dii~iinceyi desteklemektedir. Zaman yonetirni ile ilgili eksikligin 

ise yine hangi becerilerin geli~tigi boyutunda son srrada yer ald1g1 goriilmektedir. 

Karadeniz ve Uluyol (2008) yapllklan 9ah~malannda ogrencilerin proje tabanl1 yiiriitiilen 

dersin her bir a~amasmdaki etkinlikleri i~birligi i9erisinde 9ah~arak ger9ekle~tirdiklerini ve 

ogrencilerin performanslanmn yiiksek oldugunu belirtmi~lerdir. Yapnu~ oldugumuz bu 

9ah~ma Karadeniz ve Uluyol' (2008)' un ara~trrmalanrun sonu9lanyla bir paralellik 

gostermektedir. 

Sonuy ve 6neriler 

Sonu9 olarak Ogrerune Psikolojisi dersi kapsanunda uygulanan proje tabanh 

ogrerune yakla~1mma dayah uygulamalara ili~kin ogretmen adaylarmm gorii~lerinin 

genelde olumlu oldugu goriilmektedir. Proje konusunun snurlannm iyi belirlerunesi ve 

ara~tlnlacak konunun bilimsel dii~iinme becerisini geli~tirecek tarzda haztrlanmast bu 

yakla~1mm amacma daha iyi ula§masmt saglayacakhr. 6grencilere verilecek proje 
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konulannm, Ogrencilerin kapasitelerinin c;ok iistiinde ve c;:ok altmda olmamasma ve zaman 

yonetimi konusunda bir on yah~ma yapl!rdlktan sonra konulann verilmesine dikkat 

edilmelidir. Bu da proje tabanh ogremne yakla~1m1run daba ba~anh olmasm1 saglayacaktrr. 
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OZET 

PERFORMANS DEGERLENDiRME UYGULAMASININ SINIF 

OGRETMENLERiNiN GORU$LERiNE GORE iNCELENMESi 

PERFORMANS DEGERLENDiRME UYGULAMASININ SINIF 

OGRETMENLERiNiN GORUI)LERiNE GORE iNCELENMESi. 

Dunnu~ KILl C .. 
Ay~e Dil~ad Y AKUT' .. 

Bu ara$tmna, Sznzf Ogretmenlerinin yenilenen 2005-2006 ilkogretim 

programznda peiforman~ degerlendirmede kar$zla$tzklarz gurliikleri tespit etmek amaczyla 

yapzlmz§tzr. Ara§tzrmada, Ogretmenlerin peiformans degerlendirmede ne gibi sorunlarla 

kar$zla$tzklarz incelenmi$tir. Ara$tzrmada survey yontemi kullanzlmZ$1Zr. Ara$tzrma 

orneklemini Igdzr merkeze baglz ilkogretim okullarznda gorev yapan 200 ogretmen 

olu§turmaktadzr. Veriler, uzman gOrii#t almarak ara$fzrmacz tarafindan geli§tirilen anket 

formu i/e toplanmz$tzr. Verilerin analizinde Ki-kare analizi kullanzlmz$tzr. Ara$tzrmada; 

sznif Ogretmenlerinin yenilenen ilkOgretim programmda performans degerlendirmede 

"ogretmen kaynaklz gurliikler", "program kaynaklz giir/Ukler" le kar$Z kar$zya kaldzklarz 

sonucuna varzlmz§tzr. 

ABSTRACT 

Anahtar Kelimeler: Peifomzans degerlendirme, sznzf ogretmeni, 

yapzlandzrmaczlzk 

This research was carried out to difficulties of the primary school teachers, that 

come across with the assessment of perform task, in reconditioned primary education 

program. What kind of problems teachers faced in assessment of peiform task was studied 

in the research. 

Sulf'ey method was used in the research. The research sample consists of 200 

teachers teaching in 20 schools in the centre of Igdzr. 

• Bu c;ah~ma, Atattirk 'OniversitesiSosyal Bilimler Enstitiisii iikOgretim Ana Bilim DahSmtf 
Ogretmenligi Bilim Dalmda "Performans Degerlendinne Uygulamasmda Stmfbgretmenlerinin 
GOrii~lerinin incelenmesi" adh yliksek lisans tezinin Ozetidir. 
** Yrd. Doy Dr. Atatiirk Dniversitesi Kaztm Karabekir Egitim Faktiltesi ilkOgretim BOltimii Stmf 
Ogretmenligi. dkilic@atauni.edu.tr 

m Smtf Ogretmeni Igdtr il Milli Egitim Mtidlirlligi.i 
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Data have bin collected through the survey form developed by the researcher. Chi

square analysis was used in data analysis. 

In the research, it was concluded that teachers faced with problems in the 

assessment of perform task, in reconditioned primary education program resulting 

difficulties based on teachers and program. 

Key Words: Assessment of perform, classroom teacher, constructivism 

Giri~ 

Ulkeler, kendi vatanda~lanmn ihtiya9lanm kar~llamak i9in ve geli~en diinyaya 

uyum saglamalanru kolayla~tmnak i9in egitim felsefelerini gozden ge9irir ve egitim 

alarunda bazt diizen!emeler yaparlar. Tiirkiye' de son ytllarda kendi ekonomik, sosyal ve 

kiiltiirel degerlerinin yarunda evrensel degerleri de dikkate alarak yeni 9ah~malar yapnu~ ve 

yeni diizenlemeleri uygnlamaya ge9irmi~tir (Giiven, 2007, 224). 

MEB tarafmdan ilkiigretim progranllanmn, yaptlandmnacthk anlayt~t ile 

yenilenmesi ve 2005-2006 yllmda uygulamaya ge9ihnesi egitim a91smdan olduk9a onemli 

bir geli~medir. 

Literatiir incelendiginde "yaptlandmnact" yakla~tmm egitim siire9lerindeki bu 

paradigmatik donii~iimde etkili oldugu goriilmektedir. 1995'te yaptlandmnacthgm bir 90k 

yonleri hakkmda yaztlar yazan, D.C. Philips (akt:K.tvmen ve Pekka, 2003) 

yaptlandmnacthk konusunda 90k biiyiik ve gittik9e de biiyiiyen egitimselliteratiir oldugunu 

belirttni~tir. Fox' a (2001, 23) gore de, yaptlandmnacthk 2001 'e kadar ogrenme hakkmdaki 

egitimsel tartt~malarda ozellikle de ogretmen egitimi a!anmda etkili olmu~tur. Terwel'e 

(1999, 195) gore de, yapt1andmnacthk, egitimdeki onemli d~iince aktmlarmdan biridir ve 

9agda~ egitimi yeniden olu~turmanm teme!idir (Bay, 2008, s; 2). 

Yapt1andmnact ogrenme yakla~tmmda o19me ve degerlendirme, ogretim siirecinin 

bir pan;astdrr ve sadece ogrenmenin ba~mda ve sonunda degil, ogrenme si.ireci boyunca yer 

alrr. Siirece agrrhk vermesi nedeniyle eski yakla~rma gore daha 90k ve 9e~itli o19me ara9 ve 

yontemlerinin kullarulmasmt gerektirir (Ozpo1at ve digerleri, 2007, 207). Ogrenciyi dogru 

olarak yorumlamak ve okul siirecini degerlendirebilmek i9in, her diizeyde degerlendirme 

ogrenme ama9lan ve standartlanyla bag1an!th olmahdtr.( Demirel, 2005, 53; Niemi ve 

digerleri, 2007, 195) 
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Yeni i!kogretim program1yla birlikte ortaya 91kan kavramlardan biri de performans 

degerlendirmesidir. Performans degerlendirme; 6grencilerin ilgili ders ve konu ile ilgili 

· tutum, becerilerini 6l9mek i9in 6grenciye verilen 9e~itli gorevleri kapsar. Performl!JlS 

degerlendinnesinde; Ogrenci, "c;izer, yapar, konu~ur, ifade eder, Ozetler ... " §eklinde 

degerlendirilir (Ba~tiirk, 2005; Kan, 2007; Flynn, 2008,s;32). Geleneksel olvme ara9lan 

ogrenciye kendi ba~ans1m ve eksiklerini gorme frrsal! vermemektedir (Romberg, 1993; 

Mrumne, !991; Shepard,1989; Birgin, 2008). Performans degerlendirmeler ise iist diizeyde 

dii~iimne (analiz, sentez ve degerlendirme), problem 96zme becerileri geli~tirme, 

davram~lan iiriin ve siire9 olarak kontrol etrne konusunda olduk9a 6nemli gorevleri yerine 

getirir (Karip ve digerleri, 2007, 195). 

Ara~trrmamn Arnac1 

Bu 9ah~mamn amac1; i!kogretirn Sm1f Ogretrnenlerinin yenilenen i!kogretim 

prograrmnda uygularnaya konan performans degerlendirme alanmda kar~Il~tJ.klan 

gii9liikleri tespit etmektir. 

Ar~trrmada yukanda belirtilen problem kapsam1 i9inde ~u sornlara yam! aranacaktrr: 

S!illf ogretmenlerinin performans degerlendirme alamnda kar~Ila~tiklan gii9liikler cinsiyet, 

mes!eki ktdem, hizmet 6ncesinde performans degerlendirmeye ili~kin egitime sahip alma 

durumu, hizmet i9inde performans degerlendirmeye ili~kin egitime sahip alma durumu ve 

okuttuklan s1mfa gore fark!Ila~makta m1drr? 

Yontem 

Evren ve 6meklem 

Ara~l!rmaya, 2007-2008 6gretim ythnda Igdrr il merkezinde bulunan 20 

i!kogretim okulunda gorev yapan Slllf ogretrnenlerinin tamarm dlihil edilmi~tir. Omeklem 

ad1 ge9en evrenden se9kisiz olarak belirlenen 200 Slllf ogretrneninden olu~turulmu~tur. 

Omekleme kal!lan Simf 6gretrnenlerinin 93 'ii bayan, I 07'si erkektir. 

Veri Top!arna Arac1 

Ara~trrmada veriler ara~trrmac1 tarafmdan hazrrlanan "Slllf Ogretrnenlerinin 

Yenilenen ilk6gretim Programmda Performans Deger!endirmede Kar~Ila~l!klan Gii9liikler" 

auketi ile toplanmi~trr. Anket yeni ilkogretirn program! esas almaraK hazrrlanmJ~trr. 
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Anket be~ se9enekli toplam 25 9oktan se9meli maddeden olu~mu~tur. Anket 

maddelerinin seyenekleri " <;ok Yeterli", "Yeterli", "<;ok Yetersiz", "Y etersiz" ve 

''KararsJZlm" ~eklinde yap!landmlmwtrr. Anke~ "!. Performans Degerlendirmeye Yonelik 

Ogretmen Kaynakl1 Gii9liikler" ve "II. Performans Degerlendirmeye Yonelik Program 

Kaynakh Gii9liikler" olmak iizere iki alt boyuttan olu~mu~tur. Anketin toplamma ili~kin 

Coranbach Alfa giivenirligi 0.89, "!. Performans Degerlendirmeye Yonelik Ogretmen 

Kaynakl1 Gii9liikler" alt boyutuna ili~kin Coranbach Alfa giivenirligi 0.80 ve "II. 

Performans Degerlendirmeye Yonelik Program Kaynakl1 Gii9liikler" alt boyutuna ili~kin 

Coranbach Alfa giivenirligi 0.86 olarak bulunmu~tur. Bu degerler anketin giivenirliginin 

yiiksek oldugunu gostermektedir. Anketin goriinii~ ge9erli!igi i9in uzman gorii~leri 

ahnnu~trr. 

V erilerin <;:oziimlenmesi 

Ara~trrmada toplanan verilerin analizinde Ki-kare analizi kullamlmi~trr. Bu 

analizler bi!gisayarda SPSS for Windows 12.00 istatistik paket prograrm ile yap!lmi~trr. 

Ar~trrma Problemi 

Performans Degerlendirme Uygnlarnasimn Srrnf Ogretmenlerinin Gorii~lerine gore 

incelenmesi 

Bulgnlar ve Y ornmlar 

Ar~trrmada toplanan verilere uygnlanan istatistiksel analizlerin sonu9lan ve 

yornmlan be~ degi~ken a91Srndan incelenmi~tir. S1mf ogretmenlerinin performans 

degerlendirme alamnda kar~!la~uklan gii9liikleri "cinsiyet, mesleki !adem, hizmet 

6ncesinde performans degerlendirmeye ili~kin egitirne sahip alma, hizmet i9inde 

performans degerlendirmeye ili~kin egitime sahip alma, okuttuklan s1mfa gore" olu~turulan 

degi~kenler a91S1I1dan incelenmi~tir. Belirlenen her bir degi~ken; Simf ogretmenlerinin 

performans gorevi olu~tnrmada 6gretmen olarak kendilerini yeterli bulma durumlan, yeni 

ilkogretim prograrrnyla uygnlamaya konan performans degerlendirme ile ilgili yeterlilik 

durumlan, performans degerlendirme ile ilgili sorunlan 9ozebilme durumlar1drr. Aynca, 

6grencilere yaparak y~ayarak, deneyerek ogrenme imkfuu saglayan, onian daha aktif !alan 

performans 9ah~malanm smiflarda uygulayabilme durumlan, performans degerlendirme 

srrasmda kullamlan gozlem tekniklerini uygulayabilme durumu incelemn~, bulgnlar 

tablola~tmhp degerlendirilmi~tir. 
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Tabla 1. Slllif 6gretmenlerinin cinsiyetlerine gore yeni ilkogretim progrannyla uygulamaya 
konan performans degerlendinne ile ilgili yeterlilik durumlan 

Bayan 

Erkek 

Bayan 

Erkek 

Bayan 
nota 
donii~tiiriilme Erkek 
si konusunda 
kurallara Top1am 

Bayan 

4. Rehberlik Erkek 

Top lam 

Bayan 

Erkek 

Toplam 

Bayan 
6.Perfonnans 
degerlendinne Erkek 

<;ok 
Kararsizim Toplam SD X2 p 

2 (.197 0.027 

2 13.048 0.001 

2 9.383 0.009 

~+-~~~~+-~~~~~ 

2 7.519 0.023 

2 7.089 0.029 

2 2.316 0.314 
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uygu1anabilir Top1am n 82 105 13 200 
bulma" % 
durumlan 41,0 52,5 6,5 100 

Bayan n 47 33 13 93 
7.Hem iiriine % 50,5 35,5 14,0 100 
hem de siirece Erkek n 71 22 14 107 2 6.169 0.046 
odakh % 66,4 20,6 13,1 100 
o1duguna Top1am n 118 55 27 200 
kaulma % 
durum1an 59,0 27,5 13,5 100 

··. 
SlUlf ogretmen1erine cinsiyet ayJsmdan "yeni ilkogretim progranuy1a uygu1amaya 

konan performans degerlendirme ile i1gili yeterlilik" durum1an arasmda (X2 = 7.197 ve 

p<0.027) o1arak anlamh bir fakh1al)ma bu1=u~tur. Bu bu1gu erkek ve bayan s1mf 

ogretmenlerinin cinsiyet1erine gore "yeni ilkogretim progranuy1a uygu1amaya konan 

performans degerlendirme i1e ilgi1i yeterlilik" durum1an arasmda anlamh fark o1dugunu 

gostermektedir. Tab1o ince1endiginde bayan1arm % 67'si "<;ok yeterli!Yeterli" yamhm 

verirken erkeklerin% 80'i "<;ok yeterli!Yeterli" yamtlUI vermi~1erdir. Bu1gu1ardan erkek 

slUlf ogretmenlerinin bayan sm1f ogretmenlerine gore performans degerlendirmede 

kendi1erini daba faz1a yeterli bu1duklan soy1enebilir. 

Erkek ve bayan s1rnf ogretmenlerinin "performans degerlendirme i1e ilgi1i 

somnlan 9ozebi1me" durum1an arasmda (X2 =13.048 ve p<0.001) o1arak anlarn!J farklihk 

bu1urnnu~tur. Bu1gu1ara gore erkek slUlf ogretmenlerinin bayan sm1f ogretmen1erine gore 

performans degerlendirme i1e ilgili sorun1an yozebi1mede kendi1erini daha faz1a yeterli 

bu1duklan s6y1enebilir. 

Erkek ve bayan Siillf ogretmenlerinin "performans degerlendirme puan1anrun nota 

donii~tiiriilmesi konusuoda kurallara uyabi1me" konusuoda ( l=9.383 ve p<0.009) anlamh 

bir fakl!la~ma bu1urnnu~tur. Bu bu1gu erkek ve bayan Simf 6gretmen1erinin cinsiyetlerine 

gOre "performans degerlendirme puanlanmn nota d6nii~tiiriilmesi konusunda kurallara 

uyabilme" durum1an arasmda fark o1dugunu gostermektedir. Tab1o incelendiginde bu 

farklihgm erkekler 1ehine (% 81) orarunda o1dugu goz1ernnektedir. 
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Erkek ve bayan sm1f ogretmenlerinin "ilkogretim oknllarmda performans 

degerlendirmeye yonelik ogretmenlere verilen rehberlik hizmetinin yeterliligi" durumlan 

arasmda farkhhgm rx'~ 7.519 ve p<0.023) anlaml! oldngu gozlenmektedir. 

Erkek ve bayan s1rnf ogretmenlerinin "performans degerlendirme ile ilgili 

9ah~malar i9in ders siiresini yeterli bulma" durumlan arasmda (x_2 ~ 7.089 ve p~0.029) 

olarak p<0.05 onem diizeyinde anlaml1 bir fakhla~ma bulunruu~tur. Bu bulgu erkek ve 

bayan srmf iigretmenlerinin cinsiyetlerine gore ''performans degerlendirme ile ilgili 

9ah~malar i9in ders siiresini yeterli bulma" durnrulan arasmda fark oldugunu 

gostermektedir. Tablo incelendiginde bayanlarm % 20'si "<;:ok yeterli!Yeterli" yaml!m 

verirken erkeklerin% 36's! "<;:ok yeterli!Yeterli" yaml!m vermi~lerdir. Sonu9 olarak erkek 

Sffilf ogretmenlerinin bayan srmf ogretmenlerine gore performans degerlendirme ile ilgili 

9ah~malar i9in ders siiresini daha fazla oranda yetersiz bulduklan soylenebilir. 

Erkek ve bayan s1mf ogretmenlerinin ''performans degerlendirme" yi uygulanabilir 

bulma" durumlan arasmda farkl!la~ma (y_2 ~ 2.316 ve p>0.314) olarak anlarns!Z 

bnlunmu~tur. Bu bulgu erkek ve bayan Slmf ogretmenlerinin cinsiyetlerine gore 

"performans degerlendirme" yi uygulanabilir buhna" durumlan arasmda fark ohnad1grm 

gostermektedir. Tablo incelendiginde bayanlann % 36's! ve erkeklerin % 49.'n "<;:ok 

yeterli!Y eterli" yamt1m vermi~lerdir. Sonu9 olarak bayan ve erkek s1mf ogretmenlerinin 

"performans degerlendirme" yi uygulanabilir bulmalan arasmda anlamh farkl!la~ma 

goriilmemi~tir. 

Erkek ve bayan Smlf ogretmen!erinin ''performans degerlendirmenin hem iiriine 

hem de siirece odakl1 olduguna kat!lma" durumlan arasmda (x_'~ 6.169 ve p<0.046) olarak 

anlamh fakl1hk bulunruu~tur. Bu bulgu erkek ve bayan s1mf ogretmenlerinin cinsiyetlerine 

gore "performans degerlendirmenin hem iiriine hem de siirece odakl1 olduguna kat!lma" 

durumlan arasmda anlarnl1 fark oldugunu gostermektedir. Tablo incelendiginde bayanlann 

% 51'i "<;:ok yeterli!Yeterli" yan1trm verirken erkeklerin % 66's1 "<;:ok yeterli!Yeterli" 

yan1tm1 vermi~lerdir. Sonu9 olarak erkek s1mf ogretmenlerinin bayan srmf ogretmenlerine 

gore performans degerlendirmenin hem iiriine hem de siirece odakl1 oldugunu daha fazla 

oranda belirttikleri soylenebilir. 
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Tablo 2. Sllllf ogretmenlerinin mesleki lademlerine gore performans gorevi olu~tunnada 

ogretmen olarak kendilerini yeterli bulma durumlan 

Mesleki n <;:ok <;:ok 
Sornlar K1dem Yeterli/ Yetersiz/ Kararstztm Toplam SD xz p 

Yeterli Yetersiz 

1-5 y!l n 51 23 6 80 

% 63,8 28,8 7,5 100,0 
I. Kendilerini 6--10 n 55 5 7 67 0.007 
yeterli bulma YII % 82,1 7,5 10,4 100,0 14.230 anlarnh 
durmnlan 11 YII n 44 6 3 53 4 

ve iistii % 83,0 11,3 5,7 100,0 
Top lam n 150 34 16 200 

% 75,0 17,0 8,0 100,0 

1-5 YII n 48 23 9 80 
% 60,0 28,8 11,3 100,0 

2.Sornnlan 6--10 n 51 13 .3 67 0.134 
viizebilme YII % 76,1 19,4 4,5 100,0 7.031 
durnmlan 11 YII n 41 8 4 53 4 

ve iistii % 77,4 15,1 7,5 100,0 

Top lam n 140 44 16 200 
% 70,0 22,0 8,0 100,0 

1-5 YII n 31 46 3 80 
3 .Ogrencilerin iiriin % 38,8 57,5 3,8 100,0 
sevki dosyalanm 6--10 n 31 33 3 67 0.025 
diizenli bir ~ekilde YII % 46,3 49,3 4,5 100,0 11.148 anlaml1 
tutabilme 11 YII n 35 15 3 53 4 
yeterliligine 

ve iistii % 66,0 28,3 5,7 100,0 
kal!lma" durumlan 

Top lam n 97 94 9 200 

% 48,5 47,0 4,5 100,0 

1-5 YII n 39 31 10 80 
% 48,8 38,8 12,5 100,0 

4.Degerlendirmenin 6--10 n 42 14 11 67 0.050 
hem iiriine hem de YII % 62,7 20,9 16,4 100,0 9.478 anlarnh 
siirece odakl! 11 YII n 37 10 6 53 4 
olduguna kaulma ve iistii % 69,8 18,9 11,3 100,0 
durnmlan 

Top lam n 118 55 27 200 
% 59,0 27,5 13,5 100,0 
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OGRETMENLERiNiN GORU$LERiNE GORE iNCELENMESi 

SIDif ogretmenlerinin mesleki kldemlerine gore "perfarmans gorevi alu~turmada 

ogretmen alarak kendilerinl yeterli bulma" durumlan arasmda rx' = 14.230 ve p<0.007) 

onem diizeyinde anlamh fakhhk bulumnu~tur. Tabla incelendiginde mesleki kldemi 1-5 yii 

alanlarm % 64'ii, 6-10 )'11 alanlann % 82'si ve II YJI ve iistii alanlarm % 83'ii "(:ak 

yeterli/Yeterli" yamtm1 vermi~lerdir. Mesleki kldemi 1-5 )'11 alan smtf ogretmenlerinin 

mesleki kldemi daba fazla alan ogretmenlere gore perfarmans gorevi alu~turmada 

kendilerini daba az yeterli bulduklan soylenebilir. 

SIDif ogretmenlerinin "Perfarmans degerlendirme ile ilgili sarunlan <;ozebilme" 

durumlan arasmda ( x.'= 7.031 ve p<0.134) alarak farkhla~ma bulumnu~tur. 

Smtf ogretmenlerinin "ogrencilerin iiriin se<;ki dasyalanm diizenli bir ~ekilde 

tutabilme yeterliligine kallhna" durmnlan arasmda ( x.' = 11.148 ve p<0.025) alarak anlamh 

bir fakhla~ma bulunmu~tur. Tabla incelendiginde mesleki kldemi 1-5 yii alanlarm% 39'u, 

6-10 YJI alanlarm% 46's! ve II YJI ve iistii alanlarm% 66's1 "(:ak yeterli/Yeterli" yarullru 

vermi~lerdir. Bulgulardan mesleki kldemi II )'11 ve iistii alan srmf ogretmenlerinin diger 

mesleki kldernlerdeki ogretmenlere gore ogrencilerin iiriin se<;ki dasyalanm diizenli bir 

~ekilde tuttuklanm belirttikleri soylenebilir. 

Srmf ogretmenlerinin "perfarmans deger!endirmenin hem iiriine hem de siirece 

adaklt alduguna kallhna" durumlar1 arasmda (i = 9.478 ve p<0.050) alarak anlarnlt bir 

farkltla~ma bulunmu~tur. Bu bulgu stmf ogretmenlerinin mesleki kldernlerine gore 

"perfarmans degeriendirmenin hem iiriine hem de siirece adaklt alduguna kat!lma" 

durumlan arasmda fark aldugunu gostermektedir. Tabla incelendiginde mesleki kldemi 1-5 

ytl alanlarm% 49'u, 6-10 YJI alanlarm% 63'ii ve II YJI ve iistii alanlann% 70'i "(:ak 

yeterli/Y eterli" yarullru vermi~lerdir. 
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Tabla 3. Sllllf ogretmenlerinin hizmet oncesinde performans degerlendinne ile ilgili egitim 
alma durumuna gore performans degerlendinne puanlarmm nota donii~tiiriilmesi 

k d kurallara uyabilme durumlan onusoo a 
<;:ok <;:ok 

Sorular Cinsiyet n Yeterli/ Yetersiz/ KararSlZim Top lam SD x' 
Yeterli Yetersiz 

I Performans Eve! n 58 12 I 71 
degerlendinne % 81,7 16,9 1,4 100,0 
puanlanmn nota Hayrr n 88 26 15 129 2 7.372 
donii~tfuiilmesi % 68,2 20,2 11,6 100,0 
konusunda Toplam N 146 38 16 200 
kurallara % 
uyabilme 73,0 19,0 8,0 100,0 
durumlan 

Eve! n 23 45 3 71 
2. Ogretmenlere % 32,4 63,4 4,2 100,0 
verilen rehberlik Hayrr n 22 105 2 129 2 8.082 
hizmetinin % 17,1 81,4 1,6 100,0 
yete!Jiligi Too lam N 45 !50 5 200 
durumlan % 22,5 75,0 2,5 100,0 

Eve! n 30 40 1 71 
3. Ders ara9- % 42,3 56,3 1,4 100,0 
gere9lerini Hayrr n 33 90 6 129 2 6.687 
saglama % 25,6 69,8 4,7 100,0 
olanagma Toplam N 63 130 7 200 
kalllma % 31,5 65,0 durumlan 3,5 100,0 

4. Performans Eve! n 35 33 3 71 

g6revi % 49,3 46,5 4,2 100,0 
o1u~turmada Hay1r n 40 79 10 129 2 6.742 
ilkogretim % 31,0 61,2 7,8 100,0 
prograrnlanrn Top lam N 75 112 13 200 
rehberlik % 
yoniinden yeterli 37,5 56,0 6,5 100,0 
bulma durumlan 

Eve! n 50 16 5 71 
5.Performans % 70,4 22,5 7,0 100,0 
degerlendinnenin Hayrr n 68 39 22 129 
hem tiriine hem % 52,7 30,2 17,1 100,0 2 6.821 
de siirece odakh Too lam N 118 55 27 200 
olduguna kalllma % 
durum1an 59,0 27,5 13,5 100,0 
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anlamh 

0.018 
anlamh 

0.035 
anlamh 

0.034 
anlamh 
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OGRETMENLERiNiN GORU$LERiNE GORE iNCELENMESi 

Sm1f ogretmenlerinin hizmet oncesinde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gOre "performans degerlendirme puanlanmn nota d6nii~tiiriilmesi 

konusunda kurallara uyabilme" durumlan arasmda (x_2 = 7.372 ve p<0.025) anlamh farkhhk 

bulunmu~tur. Bu bulgu, Slrnf ogretmenlerinin hizmet oncesinde performans degerlendirme 

ile ilgili egitim alma durumuna gore "performans degerlendirme puanlarmm nota 

donii~tiiriilmesi konusunda kurallara uyabilme" durumlan arasmda anlamh fark oldugunu 

gostermektedir. Egitim alanlarm % 82'si ve almayanlann % 68'i "<;:ok yeterli!Yeterli" 

yanJtml vermi~lerdir. Hizmet oncesinde performans degerlendirme ile ilgili egitim alan 

ogretmenlerin almayan ogretmenlere gore performans degerlendirme puanlanrun nota 

donii~tiiriilmesi konusunda kurallara uyabilmede kendilerini daha fazla yeterli bulduklan 

soylenebilir. 

S1mf ogretmenlerinin hizmet oncesinde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gore "ilkogretim oknllannda performans degerlendirmeye yonelik 

ogretmenlere verilen rehberlik hizmetinin yeterliligi" durumlan arasmda (x_2 = 8.082 ve 

p<O.Ol8) anlaml1 bir fakllla~ma bulunmu~tur. Tablo incelendiginde egitim alanlann% 32'si 

ve almayanlann % 17'si "<;:ok yeterli!Yeterli" yarut1ru vermi~lerdir. Hizmet oncesinde 

performans degerJendirme ile ilgiJi egitirn almayan Slllif ogretmenJeri, rehberJik hizmeti 

alan ogretmenlere gore ilkogretim okullannda performans degerlendirmeye yonelik 

ogretmenlere verilen rehberlik hizmetini anlaml! diizeyde daha 90k yetersiz bulduklan 

soylenebilir. 

Snuf ogretmenlerinin hizmet oncesinde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gOre "OgrenCilerin performans gOrevi-proje yah~malanm yapabilmeleri ic;in 

ders ara9-gere9lerini saglama olanagma katllma" durumlan arasmda (-£ = 6.687 ve 

p<0.035) olarak anlaml! bir farkl1hk bulmnnu~tur. Bu bulgu snuf ogretmenlerinin hizmet 

oncesinde performans degerlendirme ile ilgili egitim alma durumuna gore hizmet oncesinde 

performans degerlendirme ile ilgili egitim alma durumuna gOre "Ogrencilerin perfonnans 

gorevi-proje yah~malarm! yapabilmeleri i9in ders ara9-gere9lerini saglama olanagma 

kal!lma" durumlan arasmda anlamh fark oldugunu gostermektedir. 

Sm1f ogretmenlerinin hizmet oncesinde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gore "performans gorevi olu~turmada ilkogretim programlanm rehberlik 

yoniinden yeterli bulma" durumlan arasmda (X2
= 6.742 ve p<0.034) olarak anlaml! fak11hk 
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bulunmu~tur. Tablo incelendiginde egitim alanlann % 49'u ve almayanlann % 31 'i "<;:ok 

yeterli/Y eterli" yamtm1 vermi~lerdir. Hizmet oncesinde performans degerlendirme ile ilgili 

egitim almayan ogretmenlerin alan ogretmenlere gore performans gorevi olu~turmada 

ilkogretim programlanm rehberlik yoniinden anlamh diizeyde daha 90k yetersiz bulduklan 

soylenebilir. 

Suuf ogretmenleriuin hizmet oncesinde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gOre "performans degerlendirmenin hem iiriine hem de siirece odakh 

olduguna kal!lma" dururnlan arasmda (X2 ~ 6.821 ve p<0.033) olarak anlarnl1 bir 

farkl!la~ma bulunmu~tur. Tabla incelendiginde egitim alanlarm % 70'i ve almayanlann % 

53 'ii "<;:ok yeterli/Y eterli" yarnl!rn vermi~lerdir. Hizmet oncesinde performans 

degerlendirme ile ilgili egitim alan ogretmenleriu almayan ogretmenlere gore performans 

degerlendirmenin hem iiriine hem de siirece odak11 oldugrmu daha fazla oranda belirttikleri 

soylenebilir. 

Suuf ogretmenlerinin hizmet ivinde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gore yenilenen ilkogretim prograrrnnda performans degerlendirmede 

kar~!la~tlklan giiyliiklere ili~kin durumlan arasmda fark olup ohnad!glrn anlarnak i9in anket 

sorularma verdikleri yarutlara ki-kare analizi uygulanm1~trr. 

Tablo 4. Snuf ogretmenlerinin hizmet ivinde performans degerlendirme ile ilgili 
egitim ahna durumuna gore performans gorevi olu~turmada ogretmen olarak kendilerini 
yeterli buhna durumlan 

<;:ok <;:ok 
Sorular Cinsiyet n Yeterli/ Yetersiz/ Kararstz1m Top lam SD x2 

Yeterli Yetersiz 
n 54 8 6 68 

l.Performans Evet % 79,4 11,8 8,8 100,0 
g6revi n 96 26 10 132 2.016 
olu~turmada Hayrr % 72,7 19,7 7,6 100,0 2 
ogretmen N 150 34 16 200 
olarak Top lam % 
kendilerini 

75,0 17,0 8,0 100,0 yeterli bulma 
durumlan 
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n 50 18 0 68 
2.G6zlem Evet % 73,5 26,5 ,0 100,0 
tekniklerini n 77 44 11 132 
uygulayabilme Hayrr % 58,3 33,3 8,3 100,0 2 
durumlan N 127 62 11 200 

Top lam % 63,5 31,0 5,5 100,0 
3. Puanlannm n 64 4 0 68 
nota Evet % 94,1 5,9 0 100,0 
donii~tiiriilmesi n 82 34 16 132 
konusunda Hayrr % 62,1 25,8 12,1 100,0 2 
kurallara N 146 38 16 200 
uyabilme Top lam % 
durumlan 73,0 19,0 8,0 100,0 

4 .Kiasik 6l9me n 55 9 4 68 
degerlendirme Evet % 80,9 13,2 5,9 100,0 
uygulamalanna n 79 38 15 132 
yardtmcl Hayrr % 59,8 28,8 11,4 !00,0 2 
olduguna N 134 47 19 200 
kattlma Top lam % 67,0 9,5 durumlan 23,5 100,0 

5. Evet n 27 40 I 68 
Ogretmenlere % 39,7 58,8 1,5 100,0 
verilen n 18 110 4 132 
rehberlik Hayrr % 13,6 83,3 3,0 100,0 2 
hizmetinin N 45 !50 5 200 
yeterliligi Toplarn % 22,5 75,0 2,5 100,0 durumlan 
6.0grencilerin n 40 23 5 68 
ilgi, ihtiya9 ve Evet % 58,8 33,8 7,4 100,0 
haztr n 48 75 9 132 
bulunu~luklan Hayrr % 36,4 56,8 6,8 100,0 2 
a91smdan N 88 98 14 200 
uygulanabilir Top lam % 
bulma 44,0 49,0 7,0 100,0 
durumlan 
7.6 grencilerin n 27 35 6 68 
sosyo- Evet % 39,7 51,5 8,8 100,0 
ekonomik n 29 98 5 132 
diizeykri Haytr % 22,0 74,2 3,8 100,0 2 
aytsmdan N 56 133 11 200 
uygulanabilir Top lam % 
bulma · 

28,0 durumlan 66,5 5,5 100,0 
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7.981 anlamh 

23.867 0.000 
anlamh 

9.002 O.Oll 
anlarnh 

17.588 0.000 
anlarnlt 

10.007 0.007 
anlamh 

10.611 0.005 
anlamlt 
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Sllllf ogretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gore "performans gorevi olu~turmada ogretmen olarak kendilerini yeterli 

bulma" durumlan arasmda fark olup olmad1g!ru anlamak i9in verdikleri yarutlara ki-kare 

analizi uygularuru~l!r. (x2 = 2.016 ve p>0.365) olarak anlams!Z bulurunu~tur. Tablo 

incelendiginde egitim alan!arm % 79'u ve almayanlann % 73'ii "Cok yeterli/Yeterli" 

yarul!ru vermi~lerdir. 

Sllllf ogretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gore "performans degerlendirme srrasmda kullarulan giizlem tekniklerini 

uygulayabilme" durumlan arasmda r.i = 7.981 ve p<O.Ol8) olarak anlamh bir fakl!la~ma 

bulumnu~tur. Tablo incelendiginde egitim alanlarm% 74'ii ve almayanlann% 58'i "<;ok 

yeterli/Y eterli" yaml!ru vermi~lerdir. Bulgulardan hizmet i9inde performans degerlendirme 

ile ilgili egitim alan ogretmenlerin almayan iigretmenlere giire performans degerlendirme 

srrasmda kullamlan giizlem tekniklerini uygulayabilmede kendilerini anlamh diizeyde daha 

fazla oranda yeterli bulduklan siiylenebilir. 

S1mf iigretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gore "performans degerlendirme puanlannm nota diin~tiiriilmesi 

konusunda kurallara uyabilme" durun!lan arasmda ( x'= 23.867 ve p<O.OOO) olarak anlamh 

bir fakl!kl!la~ma bulumnu~tur. Tablo incelendiginde egitim alanlann % 94'ii ve 

almayanlann% 62'si "Cok yeterli/Yeterli" yarutm1 vermi~lerdir. Bulgulardan hizmet i9inde 

performans degerlendirme ile ilgili egitim alan ogretmenlerin almayan iigretmenlere giire 

performans degerlendirme puanlanmn nota donii~tiiriilmesi konusunda kurallara 

uyabilmede kendilerini daha fazla yeterli bulduklan siiylenebilir. 

Snnf ogretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gOre "performans degerlendirme uygulamalannt klasik 6lyme 

deger!endirme uygulamalanna yard!mC! olduguna kat!lma" durumlan arasmda ( X' =9 .002 

ve p<O.Oll) olarak anlamh bir fakl!la~ma bulurunu~tur. Bu bulgu Slmf ogretmenlerinin 

hizmet i9inde performans degerlendirme ile ilgili egitim alma durumuna gore hizmet i9inde 

performans degerlendirme ile ilgili egitim alma durumuna gore "performans degerlendirme 

uygu!amalanm kJasik Olyme degerlendirme uygulamalarma yard1mc1 olduguna kat!lma" 

durumlan arasmda fark oldugunu gostermektedir. 
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Sllllf ogretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumuna gore "ilkogretim okullannda performans degerlendinneye yonellk 

ogretmenlere verilen rehberlik hizmetinin yeterliligi" durumlan arasmda (x2 =17.588 ve 

p<O.OOO) olarak 90k anlamh bir fakhhk bulUllillu~tur. Tablo incelendiginde egitim alanlarm 

% 40'! ve almayanlarm % 14'ii "<;ok yeterli!Yeterli" yaml!ru vermi~lerdir. Bulgular 

incelendiginde hizmet i9inde performans degerlendinne ile ilgili egitim almayan s1mf 

ogretmenleri alan ogretmenlere gore ilkogretim okullannda performans degerlendinneye 

yonelik ogretmenlere verilen rehberlik hizmetini daba fazla oranda yetersiz bulduklan 

soylenebilir. 

Sllllf ogretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendinne ile ilgili egitim 

alma durumuna gore "performans degerlendinneyi ogrencilerin ilgi, ihtiya9 ve hazrr 

bulunu~luklan a9Ismdan uygulanabilir buhna durumlan arasmda (i! = I 0.399 ve p<0.007) 

oiarak anlarnh bir farkhhk bul=u~tur. 

Sllllf ogretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendinne ile ilgili egitim 

alma durumuna gore performans degerlendinneyi" ogrencilerin sosyo-ekonomik diizeyleri 

a91Smdan uygulanabilir bulma durumlan arasmda (x2 =10.611 ve p=0.005) olarak p<0.05 

onem diizeyinde anlamh bir farkhhk bul=u~tur. Bu buigu s1mf ogretmenlerinin hizmet 

i9inde performans degerlendirme ile iigili egitim ahna durumuna gore hizmet i9inde 

performans degerlendinne ile ilgili egitim alma durumuna gore "performans 

degerlendinneyi" · ogrencilerin sosyo-ekonomik diizeyieri a91Smdan uygulanabilir bulma 

durumlan arasmda fark oldugunu gostermektedir. Tablo incelendiginde egitim alanlann % 

52'si ve ahnayanlann% 74'ii "<;ok yetersiz!Yetersiz" yarul!ru vermi~lerdir 

Tablo 5. Srruf ogretmenlerinin okuttuklan sllllflanna gore performans gorevi 
olu~turmada ogretmen olarak kendilerini yeterli bulma durumlan 
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Okutu1a <;:ok <;:ok 
n n Yeterlil Yetersiz/ Karars1z1 Top1am SD x' p 

Sm1flar Yeterli Yetersiz m 
n 27 9 5 41 

l.Sm1f % 65,9 22,0 12,2 100,0 
n 32 10 3 45 

2. Snnf % 71,1 22,2 6,7 100,0 
n 34 7 2 43 

3. Sm1f % 79,1 16,3 4,7 100,0 8 6.2 0.620 

n 28 5 2 35 45 

4.Snnf % 80,0 14,3 5,7 100,0 
n 29 3 4 36 

5.Snnf % 80,6 8,3 11,1 100,0 
N 150 34 16 200 

Top1am % 75,0 17,0 8,0 100,0 

Snnf ogretmenlerinin okuttuklan snnflanna gore "performans gorevi o1u~turmada ogretmen 

o1arak kendilerini yeterli bu1ma" durum1an arasmda (X2 ~ 6.245 ve p>0.620) o1arak bir 

fakl11a~ma o1mam1~trr. Bu bu1gu s1mf ogretmen1erinin okuttuklan s1rnflanna gore 

"performans gorevi o1u~turmada 6gretmen o1arak kendilerini yeterli bu1ma" durum1an 

arasmda fark o1mad1gnn gostermektedir. 

SONU<;: VE ONERiLER 

Stmf Ogt-etmenlerinin cinsiyetlerine gOre, ogretmenlerin perfonnans degerlendinne 

yeterli1igi, sorunlan 9ozebilme, performans degerlendirme puanlanmn nota don~tiirebi1me 

yeterliligi, performans deger1endirmenin ogrenci1erin beceri1erini o1yme yeterliligi, 

performans degerlendirmenin iiriine-siirece odakh o1ma yeter1i1igi a91smdan ara1anndaki 

fark anlamhdrr. Erkek 6gretmen1er ilgi1i madde1eri daba o1umlu degerlendirmi~1erdir. Bu 

noktada erkek 6gretmen1erin performans degerlendirme konusunda 6zgiivenlerinin daba 

yiiksek o1dugu dii~iinii1ebilir. 

Performans degerlendirmeye y6ne1ik veri1en rehberlik hizmetlerinin yeter1i1igi, 

performans 9ah~ma1an i9in ders siiresinin yeterli1igi a91imdan da ara1anndaki fark 

an1amhdrr. Erkek 6gretmen1er ilgi1i madde1eri daha o1umsuz degerlendirmi~1erdir. Bayan 

6gretmenlerin daha nesne1 bir degerlendinne yapt!klanm g6sterebi1ir. 
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Sllllf ogretmenlerinin mesleki lodernlerine gore, performans gorevi olu~tturna 

yeterliligi a1asmdan mesleki lodemi 1-5 )'11 olan stmf ogretmenleri kendilerini daha az 

yeterli bulmu~lardrr. Ogrencilerin iiriin se9ki dosyalarmt diizenli tutabilme yeterliligi 

a9tsmdan mesleki lodemi II ytl ve iistii olan smtf ogretmenleri diger mesleki lodemlerdeki 

ogretmen!ere gore ogrencilerin kendilerini daha yeterli bulmu~lardrr. Performans 

degerlendirmenin iiriine-siirece odakh olma yeterliligi a9tsmdan mesleki lodemi 1-5 )'11 

olan Sllllf ogretmen!eri diger mesleki lodernlerdeki iigretmenlere gore daha az oranda 

kal!hm~lardrr. 

Bu baglamda lodemi yiiksek olan ogretmenlerin performans degerlendirme 

yeterliliklerinin farklt olmast, sahip olduklan deneyirnle ili~kilendirilebilir; performans 

degerlendirmeyle ilgili daha 90k bilgiye sahip olduklan da dii~iiniilebilir. 

Slll!f iigretmenlerinin hizmet iincesinde performans degerlendirme ile ilgili egitlm 

alma dururnlanna gore, performans degerlendirme puanlarmm nota donii~tiirebilme, 

performans degerlendirmeye yonelik verilen rehberlik hizmetlerinin yeterliligi, ders ara>

gerey!erinin yeterliligi, performans gorevi olu~turmada ilkiigretirn prograrnlanmn 

yeterliligi, performans degerlendirmenin iiriine-siirece odaklt olma yeterliligi ay!S!ndan 

anlarnlt bulunmu~tur. Hizmet oncesinde egitim almayanlar ilgili maddeleri daha olumsuz 

degerlendinni~tir. Bu noktada ogretmen adaylanna hizmet oncesinde verilen egitimin etkili 

oldugunu gosterebilir. 

Stmf ogretmenlerinin hizmet i9inde performans degerlendirme ile ilgili egitim 

alma durumlanna gore, gozlem tekniklerini uygulayabilme, performans degerlendirme 

puanlannm nota donii~tiirebilme, klasik o!yme-degerlendirme uygularnalanna yardtmct 

olduguna kal!lma durumlan, performans degerlendirmeye yonelik verilen rehberlik 

hizmetlerinin yeterliligi, performans degerlendirmeyi ogrencilerin ilgi, ihtiyay ve hazrr 

bulunu~luk aytsmdan uygulanabilir bulmayt olumlu bulmu~lardrr. Bu bulgu, Karip ve ark. 

(2007)'mn "performans degerlendirmeler ise iist diizeyde dii~iinme (analiz, sentez ve 

degerlendirme), problem 90zme becerileri geli~tirme, davram~lan iiriin ve siire9 olarak 

kontrol etme konusunda olduk9a 6nemli gorevleri yerine getirir" gorii~leriyle benzerlik 

gostermeloedir. 

Aynca, performans degerlendinneyi Ogrencilerin sosyo-ekonomik dtizeyleri 

aytsmdan uygulanabilir bulma, kazammlar1 elde edebilme, performans degerlendirmeyi 
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uygulanabilir bulma, ders arav-gerevlerinin yeterliligi, velilerin performans degerlendirme 

ile ilgili yeterlilikleri, okulun tekuolojik donannn yeterliligi, performans degerlendirme 

olviitlerinin yeterlilig~ performans degerlendirmenin ogrencilerin becerilerini olvme 

yeterliligi, performans gorevi olu~turmada da olumlu degerlendirmi~lerdir. Bu olumlu 

bulgu, Bay'm (2008)'deki ogretmenlerin ogrencilerine yonelik otantik degerlendirme 

siirevleri sonucundaki puanlan incelendiginde puanlann dagthmmm sola \'arplk oldugu 

yani ogrencilerin ba~anh olduklanyla benzerlik gostermektedir. 

ilkogretim programlartmn yeterliligi, performans deger!endirmenin 6grencilerin 

bili~sel, duyu~sal, psikomotor ozellikleri yoklama yeterliligi, performans degerlendirmenin 

fui.ine-siirece odakh olma yeterliligi, a~asmdan hizrnet iyinde egitim alan Ogretmenler, 

almayanlara gore maddeleri daba olumlu degerlendirrni~lerdir. DolaylSlyla hizmet ivi 

egitimin etkili oldugu, bizmet ivi egitim alan ogretmenlerin konuyla ilgili daba fazla"bilgiye 

sahip olduklan ileri siiriilebilir. Bu sonuvlar, Ozpolat ve digerleri (2007)'nin olvme 

degerlendirme uygulamasmda "siirece agrrllk vermesi nedeniyle eski yakla~tma gore daba 

vok ve ,e~itli olvme arav ve yontemlerinin kullamhnastm gerektirir" gorii~iiyle paralel!ik 

gostermektedir. 

Stmf ogretmenlerinin okuttuklan Slrnflara gore; performans gorevi olu~turmada 

ilkogretim programlanmn rehberlik yeterliligi, avlSlndan aralanndaki fark anlamh 

bulumnu~tur. I. smafl okutan ogretmenler diger ogretmenlere gore performans gorevi 

olu~turmada ilkogretim programlanm rehberlik yoniinden daha fazla oranda yetersiz 

bulmu~Jardtr. \. Strnf okutan ogretmen!erin okuma-yazma vah~malanna yogun!a~mast 

nedeniyle rehberlik vah~malanna daha fazla ihtiyal' duyduklan, bu nedenle verilen 

rehberlik hizmetlerini daba fazla yetersiz bulduklan dii~iiniilebilir. 

6neriler 

Bu b6liimde, arar;;tmnamn sonuylanndan yararlanarak uygulamaya dOniik baz1 

oneriler geli~tirilmi~tir. 

1. 6gretmenlerin konu alam ile ilgili eksiklerinin giderilmesi amac1yla; 

hizmet 6ncesi ve hizmet iyi egitim kurslan yaygmla$tlnlabilir. 
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2. Performans degerlendinne 9ah~malanmn daha verimli bir ~ekilde 

geryekle~tirilmesi i9in okullarm donammlanrun gozden ge9irilmesi ve gerekli 

diizenlemelerin yap1lmas1 dii~iiniilebilir. 

3. Velilere yonelik rehberlik 9ah~malanna ag1rhk verilebilir. 

4. Ogretmen egitiminde otantik gorevler ve bu gorevlerin geryekle~tirilmesi 

i9in i~birlikli 9ah~malara 6nem verilmelidir 

5. Ara~trrma bulgulan 9er9evesinde yeni ·ara~trrmalar yap!lmas1 ve bu 

konunun farkl1 degi~kenlerle farkh boyutlanrun ortaya konulmas1 dii~iiniilebilir. 
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MARMARA UNIVERSITESI BED EN EGITIMI VE SPOR WKSEK OKULU LISANS 
VE LISANSUSTU OGRENCILERINDE MARKA TERCIHINDE ETKiLi OLAN 

iLETi$iM ARA(:LARININ ARA$TIRILMASI 

MARMARA UNIVERSITESI BED EN EGITIMI VE SPOR YVKSEK OKULU 

LISANS VE LISANSUSTU OGRENCILERINDE MARKA TERCIDINDE ETKiLi 

OLAN iLETi~iM ARA<;LARININ ARA~TIRILMASI 

OZET 

Erdogan TOZOGLU' 

Gokhan Y AZicr'' 

Kenan Sebin **• 

6zgiir Bostancl**•• 

Yapzlan bu ara$lZmzanzn amacz; Mannara Oniversitesi Beden Egitimi ve Spar 

Yilksek Okulu lisans ve lisansiJ.sti1 ogrencilerinde marka tercihinde etldli alan ileti$im 

ara{:larzmn tii.keticiler Uzerindeki etki diizeylerini ve markalz iirilnleri kullanma durumlarzm 

ara$lzrmak amaczyla yapzlmz$lZr. 

Ara$lZrmada anket yOntemi kullanzlmz$lzr. Anket, Marmara Oniversitesi Beden 

Egitimi ve Spor Yuksek Okulunda lisans, yuksek lisans ve doktora ogrenimi goren 80 bayan 

ve 170 erkek olmak uzere, 250 ogrenciye uygulanmz§lzr. Uygulamalar sonucunda elde edilen 

veriler, SPSS paket programznda degerlendirilmi§tir. Verilerin analizinde ki kare-yuzde ve 

frekans teknikleri kullanzlmz§IZr. 

Bulgular sonucuna gOre; katzlzmczlarzn %54 'il spor iirilnleri dz$mdald iirilnlerde, 

marka tercihinde hazen bulunduklarmz, fakat spar UrUnlerinde marka tercihinde %72 'i 

oranznda bulunduklarzm belirtikleri ortaya t;zkmz$llr. 

Katzhmczlarm, marka tercihine etki eden arat;lara, en fazla etki eden %63 

oranznda sosyal t;evre oldugu ortaya t;zkmi$lzr. Ara$lzrmada %63 oranznda reklamlar, 

%62 oranznda spor etkinliklerinin marka tercihinde etkili oldugu ortaya (:zkmz§tzr. Fakat 

Atatiirk Oniversitesi Kaztm Karabekir Egittm Fakiiltesi I Erzurum 

Atatiirk Oniversitesi Kaztm Karabekir Eg-Ittm Fakiiltesi I Erzurum 

Atatiirk Oniversitesi Kaztm Karabekir Egitim Fakiiltesi I Erzurum · 

"'*** Ondokuz Mayts Oniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yiiksek Okulu ISamsun 
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marka tanztzm ara~larmdan, radyonun %73 oranznda marka tercihinde etkisiz oldugu 

ortaya pkml$1lr. 

Sonu{: olarak, ara~tzrma sonucunda ogrencilerin spar iiriinlerinde marka 

tercihinde etkili o/an ileti$im arac;lanmn, neler oldugu ortaya c;zkanlmz$ ve bu bilgiler 

Z$zgznda spar UrUnleri Ureten i~letmelere de Oneriler sunulmu$!Ur. 

Anahtar kelimeler: Marka tercihz: iletz$im, spar, tiiketici, iiriin. 

MARMARA UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN HIGH SCHOOL, 

UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS PREFER BRANDS THAT ARE 

EFFECTIVE COMMUNICATION TOOLS TO INVESTIGATE THE 

ABSTRACT 

This research aims to indicate the use of trademarks and the influence of mass 

media on the choice of these trademarks among graduate and post-graduate students. 

The qoestionnaire method was applied in the research.!! was carried out on a total of 250 

graduate and post-graduate students in the School of Physical Education and Sports at 

Marmara University of which eightywere female and 170 male. The obtained outcomewas 

evaluated with the SPSS programme. Square-percentage and frequence techniques were 

used. 

According to the findings %54 of the students occasionaly made a trademark 

choice in things apart from sport equipment but this percentage was about %72 when 

choosing sport equipment. 

The most effective influence for the trade mark choice with a percentage of %63 

appeared to be the social environment. Advertisements with a percentage of%63 and sport 

events with %62 were influential in the choice. Besides, the radio appeared to be %73 

ineffective. 

Ultimately, the effective and non-effective means of mass media on the choice of 

sport trademarks were indicated and in the light of this information advices to sports 

equipment producers were proposed. 

Key words: Trademark choice, communication, sports, consumer, product. 
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MARMARA UNIVERSITESI BEDEN EGITIMI VB SPOR YUKSEK OKULU LISANS 
VB LISANSUSTU OGRENCILERINDE MARKA TERCIHINDE ETKiLi OLAN 

iLETiSiM ARA(:LARININ ARA$TIRILMASI 

I. Atatiirk University Kaz1m Karabekir Education of Faculty I Erzurum 
2. Ondokuz Ma)'ls University School of Physical Education and Sports I Samsun 

GiRiS VE AMAC 

Spor iiriinii, farkh ama10Iar dogrultusunda faa! olarak spor yapmakta olan bireylere, 

izleyicisine veya sponsoruna fayda sag!amak il'in bil'imlendirilen iiriin, hizmet veya ikisinin 

bile~enidir-'') i~Ietmeler, spor iiriinlerini pazarda konumlandrrabihnek i10in a)'lll iiriin veya 

hizmeti sunan i~letmelerin knllanm1~ olduklan marka!ardan farkl1 marka isimleri 

kullanmas1 gerekir. Marka; iiriinleri rakiplerinden aynljtrran isim, kavram, sembol, tasanm 

veya bunlann birkal' bile~eninden olu~maktad1r. Marka olmadan tiiketicinin g6ziinde biitiin 

iiriinler a)'lU niteliklere sahip o!arak algllanmakta; bu da tiiketicinin en ucuz iiriinii tercih 

etmesine neden olmaktadrr. i~Ietmeler markay1 tiiketicilerin dikkatini iiriinlerine 10ekmek ve 

tiiketicinin kendi iiriiniinii tekrar tarumas1m saglamak amac1yla knl!anmaktadrrlar-'3) 

Giiniimiizde kiireselle~me ve serbest piyasa ekonomisinin hllimiyeti nedeniyle ortaya 

10lkan iiriin l'e~it!iligindeki arll~ ve tiiketicilerin bilinl'lemne yolunda att1g1 ad1mlar 

sonucunda markamn · 6nemi daha da artm1~trr(6) Arllk tiiketicilerin bilinl'li olmas1 

nedeniyle; i~Ietmelerin tiiketici davran1~lanm iyi tahlil etmesi zorunlu hale gehni~tir. 

Tiiketici davramljlanrun Onceden incelenmesi; geliljtirilecek pazarlama karmasmm 

tiiketicilerin istek ve ihtiya10Ianna tam olarak u)'lllasrm ·sagla)'lcl bilgiler toplamak anlamma 

gelmektedir. (7) Tiiketicilerin markah iiriinleri tercih etme!erindeki 6nemli elk en ise 

markanm sahip oldugu degerdir. Marka ne kadar deger ifade ederse, o kadar ragbet 

gorecektir. Marka degeri; "markanm kiiresel, bolgesel ve ulusal anlamda sag!ad1g1 

ba~anlarm toplammdan olu~ur"(') 

Spor endiistrisi gibi devasa boyut!ara ula~an bir pazarda, giderek 6nemi artan yeni 

pazarlama stratejileri de dikkate almd1gmda, 6zellik!e Beden Egitimi ve Spor Yiiksek 

Okullarmdan mezun olacak ogrencilerin, gelecekte spor pazan iyerisinde ogretmen, 

antren6r ve y6netici olarak bu!unmas1 bu ki~ilerin diger ki~i!er tarafmdan g6zlenmesine 

neden olacakt1r. Bu sebeple gelecekte sporun sevk ve idaresinde o!acaklarmdan, bireylerin 
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kulland1klan spor iiriinii marklannm tiiketiciler tarafmdan da tercih edilmesinde etkili 

olabilecegi dii~iiniilmu~tiir. i~letmelerin bunyelerinde spor yiiksek . okulu mezunlanm 

bulundunnalan marka konumlandmnada elkin stratejiler iiretmesine neden olabilecegi 

dii~iinulmektedir. 

i~letmeler tarafmdan kullamlacak olan elkin ileti~irn ara9lanyla, markalar hedef 

pazarda kolayhkla tammr ve talep g6riir. Bu durum tiiketicilerde marka baghhg1 yaratrr.''l 

i~letmeler boylelikle iiriin ve hizmetlerine olan talep dogrultusunda uretim yapabilirler. 

Saglarn. bir stratejiyle pazara konumlandmlm1~ bir marka, diger markalarla rahathkla 

rekabet edebilirler. Bu 9ah~mada, spor i~letmelerinin iiriinlerini veya hizmetlerini pazarda 

konumlandrrabilmek ve pazarda var olan markalanmn aym iiriin ve hizmeti sunan diger 

markalarla rekabet edebilmesi i9in, tiiketiciler iizerinde etkili olan ileti~im ara9lanmn 

belirlenmesini amaylamaktadrr. 

MATERYAL VEMETOD 

Bu ara~tmna Marmara Universitesi Beden Egitimi ve Spor Yiiksek Okulu, lisans, 

yiikaek lisans ve doktora 6grencilerinde, marka tercihlerinde etkili olan ileti~im ara9lanmn 

tiiketiciler iizerindeki etkili olma diizeylerini ve markah iiriinleri kullanma durumlanm 

ara~tmnak amac1yla yap!lm1~trr. 

Omeklem gmbu, Marmara Universitesi Beden Egitimi ve Spor Yiiksek Okulu, 

lisans ve lisans iistii 6grenimi goren, Spor 6gretmenligi biilumii, Antrenorliik boliimu ve 

Spor yoneticiligi boliimu 6grencileri ara~tmnada omeklem gmbu se9ilmi~tir. Marmara 

Universitesinde farkl1 sosyal ve ekonomik diizeydeki 6grenciler bulundugu i9in tercih 

edilmi~tir. Bu ogrencilerin 80'i bayan 170'i erkek olmak uzere toplarn 250 ki~iden 

olu~mu~tur. 

Literatiir taramas1 yap!larak benzer 9ah~malar · incelenerek anket sorulan 

olu~turulmu~tur. Ankette kal!lnnc!lann; demografik oze!likleri, marka tercihinde etkili olan 

ileti~im ara9larmm etki oranlan ve ya~anl!lannda markah iirunleri tercih etme durumlar1 

incelenmi~tir. 

Veriler SPSS program! kullamlarak i~lenilmi~ ve 96zihnlenmesi i9in betimleyici 

istatistik yap!lm1~11r. 
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BULGULAR 

Bulgular kismmda, ka!!ltmc!larm tarumlaYJC! ilzellikleri ile birlikte uygulamguruz 

anketler sanucunda artaya 91kan verileri tablalar halinde sunduk. 

Tabla I: ka!!hmc!lann Cinsiyetleri ve Ya~ Dagthmlan 

Gilzlem Say!S! % Ge9erli% Taplam% 

" 
Bayan 80 32,0 32,0 32,0 

.2:- Bay 170 68,0 68,0 100 ~ .s 
u Taplam 250 100 100 

18 ve all! 31 12,4 12,4 12,4 

19-21 aras1 123 49,2 49,2 61,6 
~ 22-24 aras1 45 18,0 18,0 79,6 "' :>< 

25 ve iizeri 51 20,4 20,4 100 

Tap lam 250 100 100 

Ara~tmnaya %68 (170 ki~i) erkek ve %32 (70 ki~i) bayan a1mak iizere taplam 

250 birey kal!1mt~trr. Ka!!hmc!larm ya~ dagthmlan incelendiginde, agrrl!k a1arak %49'u 

19-21 ya~ grubu arasmdadrr. Diger birey1erin %20'si 25 ya~ ve uzeri, %18'ni 22-24 ya~ 

grubu ve %12'sini 18 ve alt1 y~ grubu alu~l!mnaktadrr. 

Tabla 2: Spar iiriinlerinde marka tercihinde etkili alan ileti~im araylannm dagthrm 

• • • • 

• s • % • s • % 

• 28 • 11, • 10 • 4,0 
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m 2 

• Katthyaru • 32, 
• 82 0 32 

m 8 

• • Karars1z1 11, 
• 29 • 25 

m 6 

• • Katthmya • 34, 11 
• 85 

rum 0 6 

• K.Katthm • 10, 
• 26 • 67 

yo rum 

Tap lam 

4 

0 25 • 10 • 25 • 
0 0 0 

Ara~tmnaya kattlan iimek bireyler, "spar iiriinlerinde marka tercihinde televizyan 

etkilidir'' ifadesine agrrhk alarak (Kattlmiyarum %34 - Kesinlikle kat!lmiyarum %!0) 

taplam o/o44 aramnda katthnad!klan giizlemnektedir. Spar iiriinlerinde marka tercihinde 

radya etkilidir, ifadesine agrrhk alarak (Katlhn1yarum %46 - Kesinlikle kattlffi!yarum 

%27) toplam %73 aramnda kat!lmadiklan giizlemni~tir. Spor iiriinlerinde marka tercihimde 

gazete ve dergiler etkilidir, ifadesine agrrhk alarak (Kesinlikle katthyarum %!4 -

Kat1hyorum %37) toplam %41 oranmda kattld!klan gozlemnektedir. Spor iiriinlerinde 

marka tercihimde internet etkilidir, ifadesine ag1rhk alarak (Kesinlikle katthyorum %10-

Katthyarum %36) toplarn %46 oranmda kat!ld!klan gozlemnektedir. Spor iiriinlerinde 

marka tercihimde popiiler (iinlii} ki~iler etkilidir, ifadesine agrrhk olarak (Kesinlikle 

kat1hyorum %14 - Kauhyorum %32) taplam %46 orarunda kattld!klan g6zlemnektedir. 

Spor iiriinlerinde marka tercihimde spor organizasyanlan etkilidir, ifadesine agrrhk alarak 

(Kesinlikle katthyarum %20 - Katthyarum %43) toplarn %63 aranmda kat!ldlklar1 

gozlemnektedir. Spor iiriinlerinde marka tercihimde reklamlar etkilidir, ifadesine ag1rhk 

alarak (Kesinlikle ka!lhyorum %25 - Katthyorum %36) toplarn %61 orarunda kat!ld!klan 

ve spor iiriinlerinde marka tercihimde sosyal 9evre etkilidir, ifadesine agrrhk alarak 

(Kesinlikle ka!lhyorum %22 - Ka!lhyorum %4!) toplarn %63 aranmda kat!ldlklan 

gozlemnektedir. 
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Tab1o 3: Kall1rmc!lann, ya~anll1annda markah fuiinleri tercih etme durum1an 

G6z1em 
% Ge9erli% Top1arn% 

SaylSl 

Giinliik Evet 98 39,2 39,2 39,2 

Y"\lamda Hayrr 17 6,8 6,8 46 

Markab Uriin Bazen 135 54 54 100 

TercihEtme Top1am 250 100 100 

Spor Evet 180 72 72,0 72 

Uriinlerinde Hayrr 8 3,2 3,2 75,2 

Markah Uriin Bazen 62 24,8 24,8 100 

TercihEtme Top1arn 250 100 100 

Kat!lrmc!lar, giinliik ya~antm!Zda markab iiriinler tercih eder misiniz ifadesini 

agrrhk o1arak %54 hazen cevahrrn venni~tir. Diger hirey1erin %39'u evet ve %7'si hayrr 

cevah1m verdikleri g6z1emnektedir. Spor iiriin1erinde markah iiriin tercih eder misiniz 

ifadesine ise agrrhk o1arak %72 evet cevahrru venni~tir. Diger hirey1erin %25'i hazen ve 

%3 'ii hayrr cevabrrn verdikleri g6z1emnektedir. 

SONU<; 

Ara~trrma hnlgnlanna gore kallhmc!lann %68 erkek ve %32 bayandrr. Agrrhk 

olarak kat!lrmc!lann %49'u 19-21 ya~ grubu arasmdadrr. Ogrenim diizey1eri, %82 lisans, 

%12 yiiksek lisans ve %6 doktora diizeyindeki ogrencilerdir. Bu birey1erin giinliik 

ya~anll1annda markah iiriinleri tercihlerinde, %54 hazen, %39'u evet ve %7'si hayrr 

cevahrrn vermi~tir. Bunun yamsrra katlbmc!lara spor iiriin1erinde markah iiriin kullamna 

durumlan soruldugunda, %72 evet, %25 hazen ve %3 hayrr cevab1m vermi~tir. 

Kallhmc!larda, spor iiriin1erinde marka tercibinde etki1i olan ileti~im ara91annm 

etki diizeyleri; sosya1 9evre %63, spor organizasyonlan %63, reklan!lar %62, popiiler 
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(iinlii) ki~iler %46, internet %46 ve televizyonun %44 oranmda etkili oldugu ortaya 

900I11~trr. Bunun aksine %73 oranmda radyonun etkili olmad1g1 ortaya 91lam~trr. 

Marks tercihinde, bireylerin ya~am1~ oldugu sosyal 9evreden ve ki~ilerden daha 

fazla etkilendigi gozlenmektedir. Sosyal 9evre bireylerin kar~!llli:h ileti~irn kurabildikleri ve 

etkile~imin daha fazla olmils1mn onemli bir unsur oldugu soylenebilir. Sosyal 9evre bireyin 

marka tercihinde "darn~ma grubu" ozelligini gosterebilmektedir. Tiiketicilerin iiriin, hizmet 

ve markaya kar~1 tutum ve davram~lanru dogrudan ya da dolayh olarak etkileyen 

gruplardrr. Aile, arkada~lar, aym i~ yerinde 9ah~anlar, aym knliibiin ya da aym dernegin 

iiyeleri, uzman ki~iler ve popiiler (iinlii) ki~iler, darn~ma gruplan olarak 

nitelendirilebilmektedir(ll) i~letmelerin markalanrun tiiketiciler tarafindan tercih 

edilebilmesi ancak elkin bir reklam stratejisi uygulayarak ol~turabilirler. Tek'e (2005) 

gore elkin reklam, marka irnajma olumlu ka!lada bulunmaktadrr. Bu olumlu imaj, 

tiiketicileri i~letmenin iiriin ve markasma yonlendirebilmektedir. Reklam, aym zamanda, 

sal!~ te~vik ve ki~isel satl(l 9abalanna destek olarak, diger tutundurma 9abalanmn da etkili 

bir ~ekilde uygulanmasma frrsat olu~turabilir(!O) Giiniimiizde marks yaratmada elkin 

ileti~irn ara9lanndan biride, gorse! ve i~itsel ozelligi a91smda televizyondur. TV reklamlan 

ulusal ve.uluslar aras1 alanda tiiketiciye ula~abildigi i9in tiiketicilerin ulusal ve uluslararas1 

markalar haklanda bilgi edinmesi ve marka tercihleri iizerinde 90k etkilidir. 4) 

Spor i~letmeleri a91S1ndan onemli olan nokta, hangi iletim ara9lanmn hangi sosyo

kiiltiirel yap1ya sahip alan tiiketici grubunda etkili oldugunun belirleyerek, belirlenen 

ileti~im aracma karar vermeleridir. Ancak bu sayede i~letmeler l!rrafmdan iletilmek istenen 

mesajlar ve bilgiler etkili olacaktrr.c•> Spor iiriinii veya hizmeti iireten i~letmeler, marka 

konumland1rma 9ah~malarmda hitap edecekleri pazann sosyal, ekonomik ve kiiltiirel 

yap!S!m inceleyerek, o bolgede elkin alan ileti~im ara9lanru knllanmasmm etkili olabilecegi 

dii~iiniilmektedir. Farkl1 sosyal, kiiltiirel ve ekonomik yap1ya sahip olan tiiketicilerin deger 

yargllan fakl1 oldugundan, etkilendikleri ileti~im ara9lan da farkhhk gosterebilmektedir. 
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CEBiRSEL iFADELERi OGRETiMiNDE BELiRLENEN 

BAZI HATA VE KA VRAM Y ANILGILARI 
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Bu ara~tzrma; 2009-2010 egitim ogretim yzlznda 7. sznif mufredatznda yer alan 

cebirsel ifadeler iinitesinde Offrencilerde gOzlenen hata ve kavram yanzlgzlarzm tespit 

etmeyi ama9lamaktadzr. Ara~tzrmanm Orneklemini Erzurum il merkezindeld Kiiltilr Kurumu 

ilkogretim okulunda 7. smiflarda ogrenim goren ilk donem karne notu 3 'un ilzerinde alan 

35 Offrenci olu§tumwktadzr. Bu 35 Offrenci · rastgele se9ilmi§tir. Ara§tzrmamzz betimsel 

nitelikte olup veriler ba§arz testi vasztaszyla toplanmz§tzr. Veri toplama aracz olarak 

standart bir test bulunmadzgzndan ara~tzmzaczlar tarafindan ba~arz testi geli~tirilmi~tir. Bu 

ba§an testinin giivenirligi ara§tumaczlar tarafindan Offrencilerin doffrn, yanlz§ ve bo§ 

yanztlarzndan yo/a pkarak SPSS-16 bilgisayar paket programmda cronbach-a!fa 

guvenirlik katsayzsz 0,846 o/arak tespit edilmi~tir. Sonu(:lar ara~tzrmaczlar tarafindan 

deger/endirilmi~. hatalara kavram yanzlgzlarzmn neden olup olmadzgz, ogrencilerle 

yapzlan mulakatlar sonucu tespit edilmi~tir. Bu hata ve kavram yanz/gzlarznz gidermeye 

yi:Jnelik Oneriler sunulmu§tur. 

Anahtar Kelimeler: Cebirsel ijadeler, Kavram Yanzlgzlarz, Matematik Egitimi, 

Hatalar 

SOME ERRORS AND MiSCONCEPTiONS DETERMINETED IN TEACHING OF 

ALGEBRAIC EXPRESSiONS IN THE ELEMENTARY MATHEMATICS COURSES 
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iLKOGRETiM MATEMATiK DERSLERiNDE CEBiRSEL iFADELERi 
OGRETiMiNDE BELiRLENEN BAZI HATA VB KA VRAM YANILGILARI 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the errors and misconceptions which were 

observed in the unit of algebraic expressions take part in the curriculum of 7'11 grade, in 

2009- 2010 education year. 7'' grade 35 students from KU/tiir Kurumu Primary school in 

the Erzurum city center took part in the research. Students were chosen randomly from 

among those whose average score is above 3 at the end of the first semester. Research is 

descriptive, data were collected by the luflp of the achievement test. Achievement test was 

developed by researchers ,because there is no standardized test found for this study. 

Cronbach-a/fa reliability factor was determined as 0,846 by using SPSS computer packet 

program. Results were evaluated by researchers and the mistakes were detennined at the 

end of the interviews as wheth_er they originated result of misconception or not. Some 

recommendations are presented to overcome these misconceptions and errors. 

*Do9.Dr. Atatiirk Universitesi KKEjjitim Fakiiltesi ilkojjretim Matematik Anabilim Dalz, 

akaplan@atauni. edu. tr 

**Matematik Ojjr. Erzurum Milli Ejjitim Miidiirliijji.i, sdemiral@atauni.edu.tr 

Key words: Algebraic Expressions, Misconceptions, Mathematics Educations, 

Errors 

l.GiRiS: 

Kavramlar bilginin yap! ta~landtr. insanlann ogrendiklerini Stmflandtm1alanm ve 

organize etmelerini saglar. Aynca kavramlar, bireyin dii~iinmesini saglayan zihinsel bir 

ara9trr ve 90k kapsamlt bilgileri kullantlabilir birimler haline getirirler (Senemoglu, 2001). 

Kavramlar ogrenilmesi i9in ogrencilerin ge9mi~ ya~antt1anndan getirdikleri bilgi, tutum, 

beceri ve deneyimlerini, yeni 6grendikleri bilgilerle birlikte zihinlerinde yaptlandtrmalan 

gerelanektedir (Yiiriik, <;aktr ve Geban, 2000). 

Ogrencilerin 6nceden sahip oldugu ilk bilgi ya da kavramlar, bilimsel olarak kabul 

edilmi~ kavramlarla uyu~madtgt zaman "hatah" ya da "yanh§'' olarak nitelendirilirler 

(Ytlmaz, 1998). Ba~ka bir ifade ile yanlt~ kavramlar ya da kavram yamlgtlan, ki~isel 
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deneyimler sonucu olu~mu~, bilimsel gerveklere aykm olan, bilim tarafmdan gervekligi 

kamtlanm1~ kavramlann 6gretilmesini ve 6grenilmesini engelleyici bilgiler olarak 

tarum!anabilir (Yiiriik, <;:akrr ve Geban, 2000). 

6rglin egitim siirecinde de kavram yamlgtlannm olu~mast sOz konusudur. 

6rnegin; okulda verilen bilimsel kavramlann 6grenciler tarafindan hatah olarak . 
6grenilmesi ya da 6gretmenler tarafindan hatah olarak 6gretilmesi ile kavram yamlg!lan 

ortaya vlkabilir. Aynca 6grencilerin yeni 6gremne durumlarmda kendi on bilgilerini 

kullanmalannda yetersizlik ya~ad!klan 6gremne siiresince zihinlerinde kavramsal degi~imi 

saglamada ba~ans1zhklara ugrad!klan ve kavranllan 6grenirken belirli durunllarda arllam 

biitiinliigii kmamad!klan durumlarda da kavram yamlgllan olabilir (Koray ve Bal, 2002). 

Egitim ara~tmnalanmn biiyiik bir vogunlugu son yinni yt! boyunca 6grencilerin 

bilimsel kavramlarla ilgili fikirleri iizerine odaklamm~ttr. Bireyler kavramlan giinliik 

hayattaki tecriibe!eri S!raSmda vevre!erinde g6z!em!edilderi doga! fenomen!eri an!amak ivin 

kullandiklari kendi fikirlerinden olu~tururlar. Bununla bir!ikte pek vok durumda bu f!kirler 

kabul edilen bilimsel g6rii~ten oldukva fark11 olabilir. Bu yarll1~ f!kirler genellikle kavram 

yamlg!lan veya a!ternatif kavramlar o!arak adlandmhr (Gabel ve Bunce, 1994). 

Ogrenciler ilk kez matematik derslerine kal!ld!klannda yanl1~ anlamaya neden alan baz1 

ivgiidiisel inaru~lara sahiptir. Bu ivgiidiisel kavran!lara on kavramlar, alternatif kavranllar, 

kavram yamlg!lan, vocuklann bilimsel iygiidiileri, vocuklann bilirni, gene! duyu 

kavramlan, kendiliginden olu~an bilgiler de demnektedir (EI)'llmaz ve Tath 1999). 

<;:ocuklar kiiviik ya~lardan itibaren deneyinlleriyle diinyayt taruyarak zihinlerinde bilimsel 

dii~iincelerden fark11 bir dii~iince sistemi olu~tururlar. <;:ocuklann vevrelerindeki o!ay!ar1 

kendi dii~iindiikleri bivimde kabul etme!erine dayah o!arak olu~turduklan dii~iincelere 

vocuklann bilimi denir. <;:ocuklann bilimindeki nesnelere ve olaylara ait kavramlar, 

bilimsel kabul gonnii~ kavramlardan fark!J!Ik g6steriyorsa, bu kavrarnlara kavram 

yaru!gllar1 denir. 

6grenciler voiiunlukla vevrede kar~Ila~l!k!an olaylan kendi baki~ av!lanyla 

yorumlar ve olaylara kendilerince mantikl! gibi goriinen aviklamalar getirirler. B6ylelik!e 

en ba~anh 6grencilerde dahi baz1 kavramlann yanh~ bilindigi, benzer kavramlann 

kan~tmld!g1 ya da bazllanmn kavranamadigi g6riilmektedir. Kavram yamlgilan, 

6grenci!eri daha kanna~Ik kavram!an av!klamada ba~inSJz kt!maktadrr. 
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Kavram yamlg!lan literatiirde farkh bi9imlerde adlandmlrm~lardrr. Bunlardan 

baz1lan, hatah fikirler (Fisher, 1983), olgunla~mam1~ kavrarnlar (Hashweh, 1988), ger9egin 

6znel modelleri (Champagne, Gunstone and Klopfer, 1985), anhk alai yiiriitme (Viennot, 

1979), yanh~ uygulama (Elby, 2001) ve kavram yamlglSldrr (Griffiths ve Preston, 1992). 

Kavrarn yarnlg1S1 ifadesi, 6grencilerin kendi 6znel anlamalan olarakta dii~iiniilebilir. 

Eksik bilgiler kavram yarulg1s1 olmad1g1 gibi her hatah dii~iincede kavram 

yarulg1S1 say!larnaz. Bununla beraber kavrarn yamlg!lan ile hatalar birbiriyle ili~kilidir. 

Kavram yamlg!lan hatalardan farkh olup hatalarm altmda yatan sebepler olabilir (Fisher ve 

Lipson, 1986). 

Bir dii~iincenin kavram yamlg1s1 olabilmesi i9in ii9 ~art! saglamas1 gerekir. 

I) Bu dii~iincenin bilimsel ger9eklere uymamas1 

2) Ki~inin o dii~iinceyi sahiplenip savurunas1, inat91 davrarunas1. 

3) Ki~inin ay1klamalanna giiverunesi yani sahip olup savurunas1. 

Kavram yarulg1S1 konusunda yap!lan 9ah~malardan a~ag1daki tamm ve g6rii~leri 

ifade edebiliriz. 

Kavram yamlg!lan en gene! tanum ile 6grencilerin fikirlerindeki bilimsel olarak 

dogru olmayan kendilerine 6zgii yorum,lan ve aniainiand!r (Bahar, 2003). Bir konuda 

uzmanlarm (expert) iizerinde hemfikir olduklan g6rii~ten uzak kalan alg1 ya da kavra)'l~ 

(Zembat, 2008).Sistematik bir ~ekilde hata iireten 6grenci kavray1~1 (Smith, diSessa ve 

Roschelle, 1993). Bir alan ya da konudaki uzman alg1dan uzakla~an alg!lar (Hammer, 

1996). Kavram yarulg!lan haklanda literatiirde birtalam g6rii~ler bulunmaktadrr. Kavrarn 

yamlg!lan 6grenciler tarafmdan a91klanamamakta ve 6grenciler tarafmdan bilin9altma 

yerle~mi~ bulurunaktadrr (Biiyiikkssap ve ark., 1998).Kavram yamlg!lan, bilirnsel bilgiler 

6grencilerin kafasmda 9eli~ki olu~turulmadan direk verilmeye yah~1ld1gmda ortaya 9tkar. 

Kafalannda ki larr!~1k11g1 gidermek i9in 6grenciler altematif ftkirler geli~tirirler (Mayer, 

1987). 

Ogrencilerin sahip oldugu kavram yan!lg!lan, daha 90k ki~isel deneyimler sonucu 

olu~mu~, bilimsel ger9ekler ve dii~iincelere aylan, anlamh 6greruneyi enge111eyici bilgiler 

olarak tammlarun1~trr. Kavram yarulglSl hata veya bilgi eksikligi i9eren dii~iince degil, 

tersine ogrencilerin dogru olduguna inanarak savunduklan fikirlerdir. 
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Chi and Roscoe (2002), Ogrencilerin on bilgileri onyargtlar ve yamlg!lar olarak 

smlflandmhr. Onyargllar 9eli~tiklerinde kolayca diizeltilebilen bilin9li inan9lar iken, 

kavram yanllg!lan ustaca ogrenim ~ekillerine kar~l bile son derece inatyl, degi~tirilmeye 

kar~1 yiiksek diren9 gosteren, saf bilgiler olarak a9!ldaili1Jaktadrrlar (Baki, 1999; <;alar ve 

Yiiriik 1999; Stepans, 1996). 

Kavram yantlgt!anmn tiirleri ve sebepleri · mevcuttur. <;ah~manuzda kavram 

yarulgtlanmn iki tiiriinii ele alacag!Z. 

1) A~m Genelleme: Matematigin sadece bir alamnda ya da konusunda:g\li"''li 

alan bir kuralm ya da prensibin sanki biifun matematiksel konularda ge;erli 

oldugunun dii~iiniiimesidir. 

2) A~m Ozelleme: Bir kuralm ya da prensibin veya kavramm l.asith bir kavray~a 

indirgenerek dii~iiniihnesi ve kullamhnas1drr. 

Kavram yarulg!lan ii9 ana sebepten kaynaklanabilir. 

v ar alan ksvram yamlglSI ogrenilen kavranun dogasmdan veya ozelliklerinden 

kaynaklan!yorsa, sebebi epistemolojiktir. 

Kavram yanllg!Sl biyolojik, bili~sel ve duyu~sal boyutlan i9eren ki~isel geli~imle 

alakah ise psikolojik sebeplidir. Ogrencinin kavrama yetenegi, becerisi, ogrenilenin 

ogretildigi donemde bireyin bulundugu geli~im a~amaS!, onceki bilgi\er ve hazrr bulunu~luk 

ogrencinin psikolojik alt yaplsnu olu~turur. 

Kavram yamlglSI, se9ilen ogretim modelleri, bu modellerin uygulam~1, 

ogretmen.lerin se9tigi analojiler, ders kitaplar1 ve bu kitaplarda konulann ve kavramlann ele 

ahm~ srralanndan kaynaklamyorsa pedagojik sebeplidir. 

Daha once yap!lmi~ baz1 ara~tmnalar ilkogretim miifredatmda baz1 iinitelerde 

kar~tla~llan ksvraru yamlg1lan hakl.anda bize fikir vermektedir. Kesirlerde toplama i~lemi 

ile ilgili kavram yamlgtlan genelde kesirler konusunun sezgisel olarak algllanamad!gl ve 

ogretimin agrrhkli olarak i~leme dayandmlmasmdan ortaya 9ikligl tespit edihni~tir (Kaplan 

ve Konyahoglu, 2002). Ondal!k say1/ardaki kavram yamlglian ise gene/de virgiilden 

sonraki sayllann basamak degerlerinin zor algtlanmasma dayanmaktad1r. 6grenciler 

ondal!k J.asm1 da tam sayllardan gelen bilgileriyle yorumluyorlar. Buda onemli yanh~hklar 
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doguruyor. Ornegin 0,235 mi yoksa 0,24 mii biiyiik diye soruldugunda biiyiik bir s:ogunluk 

0,235'in daba biiyiik oldugunu soyliiyor. <;:iinkii tamsa)'llardan gelen bilgiye gore 235 > 24 

olarak dii~iiniiliiyor. Y ani virgiilden sonraki rakamlar layaslamyor (Bilgin ve Akbayrr, 

2002). Ogrencilerin basit cebirsel ifadelerde degi~kenleri knllanabilme, degi~kenleri 

anlamlandrrma ve degi~kenleri belli harflerle s1mrlandrrma (sadece x olarak dii~iimne) gibi 

konularda problem ya~adlldan ve kavram yamlgliarma sabip olduklan goriilmektedir 

(Soylu, 2008). Mutlak deger konusunda kar~lia~lian en onenlii kavram yanliglSl harfli 

ifadelerin mutlak degerini is:eren sorularda hemen biliruneyenin yerine deger verme egilimi 

is:inde olmaktrr (Yenilmez ve Avcu, 2009). Ford ve Kuhs (199l)'e gore, olaslilk 

kavramlanmn ogrenilmesinde "dil geli~imi, onemlidir ve dil geli~imi de ya~ ile birlikte 

gers:ekle~mektedir. Olas1hk kavranlianmn algliam~mda, muhakeme etme becerisinin de 

geli~mesinde, dil geli~iminde ve kavram yamlglianmn azahnasmda ya~m etkili oldugu 

anla~limaktadrr. 

Biz de yukandaki ara~trrmalar 1~1gmda cebirsel ifadeler iinitesinde var alan 

kavram yanliglianm incelemeye s:ah~tlk. <;:ah~mamn arnac1; ilkogretim 7. slllif 

miifredatmda yer alan cebirsel ifadeler iinitesinde ogrencilerin hata ve kavrarn yamlgliarml 

tespit etmektir. Cebirsel ifadeler, deuklem ve deuklem sistemlerinin temelini 

olu~turmaktadrr. Bu sebeple cebirsel ifadelerde var alan kavram yamlglianmn tespiti ve 

giderihnesi deuklem ve deuklem sistemleri iinitesinde hata yap1hna ihtimalini de 

azaltacaktrr. Bu da s:ah~marun onemini ortaya ko)'lllaktadrr. 

2.YONTEM 

2.l.ORNEKLEM 

Ara~trrmanm evrenini 2009-2010 ogretim )'llmda Erzurum il merkezindeki 

ilkogretim okullarmda iigrenim goren ogrenciler olu~tnrmaktadrr. Orneklem ise Erzurum il 

merkezinde Kiiltiir Kurumu ilkogretim okulu 7. Slllifta ogrenim goren, kame notu 3 ve 

iizerinde alan 6grenciler arasmdan rastgele ses:ilmi~ 35 6grenciden ibarettir. 
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2.2 PROBLEM CUMLESi 

ilkogretim 7.Simf miifredatmda yer alan cebirsel ifadeler iinitesindeki ogtencilerin 

hata ve kavram yamlg1lanmn tespit edilmesi. 

2.3 VERiLERiN TOPLANMMASI VE ANALizi 

Ara~trrmac!lar tarafmdan, literatiir taramas1 yap!ld1ktan sonra uzman gorii~leri 

dogrultusunda kapsam ve ifade yeterliliklerini saglamaya yonelik gerekli diizeltmeler 

yap1larak 10 soruluk bir b~an testi hazrrlanm1~ ve ogrencilere uygulanrm~trr. Bu ba~an 

testinin sorulan 2009-2010 Mili Egitim Bakanhg1 matematik ogretmen klavuz kitabmda yer 

alan hedef ve kazammlar goz online ahnarak hazrrlanm1~trr. Elde edilen veriler 

degerlendirilerek SPSS-16 paket prograffil Vas!tas!yla b~an testinin cronbach-alfa 

giivenirlik katsay!Sl 0, 733 olarak hesaplanm1~trr. Aynca Testin giivenirligi olnmsuz 

etkileyen 5. ve 8. sorular testten 9Ikanlarak cronbach-alfa giivenirlik katsay:ts! 0,833 olarak 

hesaplanmi~!Ir. Ba~an testi uyguland1ktan sonra hata yapan ogrencilerle miilakatlar 

yap1larak hatalarmm kay:tiaklan ve sebepleri tespit edilmeye 9ah~Ihm~trr. 

3.BULGULAR VE YORUMLAR 

Tabla I: Ogrencilerin ba~ar1 testi sonuylan 

SORULAR DOGRUYANIT BO$ YANIT 

YANLI$ YANIT 

SAYISAL FREKANS WZDE FREKANS YDZDE FERKANS YDZDE 

VEIULER (%) (%) (%) 

SORUI 15 42,8 8 22,8 12 34,~ 

SORU 2 20 57,1 9 25,7 6 17,1 
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SORU3 17 48,5 15 42,8 3 8,5 

. SORU4 26 74,2 4 11,4 5 14,2 

SORU5 6 17,1 5 14,2 24 68,5 

SORU6 24 68,5 9 25,7 2 5,7 

SORU7 19 54,2 13 37,1 3 8,5 

SORU8 22 62,8 13 37,1 0 0 

SORU9 13 37,1 17 48,5 5 14,2 

SORU10 5 14,2 24 68,5 6 17,1 

Y ukanda ki tab1o I~Igmda soru1ara verilmi~ yamtlan ve miilakat sonuylan analiz 

edilmi~tir: 

l.SORU 

A~ag1daki ciimleleri matematiksel olarak ifade ediuiz. 

Ogrencilerden bir say1mn belli bir oranda katnn almalanrn, bir Sa)'lyi.artmnalanm 

ya da bir sa)'l)'l eksiltmeleri isternni~tir. Ogrencilerden dogru yarn! almdigi gibi yanh~ 

yarntlarda ahrnm~tJr. Ama gaze 9arpan en 6nemli yanh~hk; yanh~ yapan 8 6grenciden 6 
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smm "bir saymm 2 fazlas1mn 5 kat!" gibi parantez gerektiren sorularda x+2*5 ~eklinde 

parantez kullanrnadan cevap vennesidir. Bu 6 ogrenciyle yap!lan miilakatta ogrencilere 

neden bu ~ekilde yam! verdikleri soruldujiunda ''ne fark eder ki" demi~lerdir. Sonra 

ara~t!rmac! fark edebilecegini soyleyip i~lem srras1rn hal!rlatl!gmda 6grenciler sonucun 

degi~tigini, dolaylS!yla parantezin gerekli oldujiunu hemen anlam1~lardrr. Yap!lan bu hata 

kavram yarnlg!S! olarak nitelendirilemez. Bu yarnt ortak hata olarak isirr!lendirilir. 

Ogrencilerden hi9biri hatalarmda 1srar etmemi~tir. 

2.SORU 

A~ag1daki matematiksel ifadeleri bir ciimleyle ar!lal!mz. 

Ogrencilerden verilen cebirsel ifadeleri bir matematik ciimlesiyle anlatmalan 

isternni~tir. Bu soruya yar!l1~ cevap veren 9 6grenciyle yap!lan miilakatta tamarnen 

dikkatsizlik sebebiyle hata yapt!ldan ve hatalanrn hemen fark ettikleri gozlenmi~tir. (x-4)6 

sorusunda yap!lan hata tamamen dikkat hatas1drr. Kavram yarulgiS! olarak kabul edilemez. 
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3.SORU 

A~ag1da verilen ifadeleri modelleyiniz. 

a) (x+4)+(3x+2) 

b) (5x-2)+(-x+4) 
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c) (x+I)+(-x-1) 

d) (3x-4) + x 

Ogrencilerden verilen cebirsel ifadeleri modellemeleri istenmi~tir. Yanh~ yapan 15 

ogrenciyle yap!lan miilakatta ogrencilerin bir lasmmm yanh~lanrun dikkatsizlik veya 

soruyu yar!II~ ar!lamadan kaynaklandigi tespit edilmi~tir. Fakat 3 ogrencide tespit edilen bir 

hata !Srarla yapilmaya devam edilmi~tir. Yukanda 3 ogrencide tespit edilen hatanm gorse! 

~ekli verilmi~tir. Bu 3 ogrenciyle yap!lan miilakatta ogrencilere: " neden modellerin arasma 

+ veya - koyuyorsunuz '. soruldugunda, ogrenciler: ''soruda Oyle sormU$, ogretmenimiz 

oyle ogretti, "e nesi yanb~ ki sonu(' dogru" ~eklinde cevap vermi~ yaptiklan hata)'l 

goremedikleri gibi kabullenmemi~lerdir. Yukanda ogrencilerin X ve -X in modellenirken 

farkh modellenecegi soruda verilmesine ragmen anlayamamir;;lardir. x' i modellemenin 
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yetecegini dii~iiniip bu modellemeyi a~m genellemi~lerdir. Yani 3. Soruda kavram 

yamlg!Slmn tiirii a~m genelleme, sebebi ise pedagojiktir. 

4. SORU 

x= 5 i9in a~ag1daki cebirsel ifadelerin degerlerini bulunuz. 

Ogrencilerden x=5 i9in verilen cebirsel ifadenin degerini bulmalan istenmi~tir. Bu 

soruya yanh~ yan1t veren 4 ki~inin sonuylanna balaldigmda hatalann sadece i~lem hatas1 

oldugu gozlenmi~tir. Y apilan miilakatta hatalan 6grencilere bildirildiginde, hemen 

diizeltme egilimi gostermi~lerdir. 

6. SORU 

A~ag1daki cebirsel ifadelerde dag!lma 6zelligini kullanarak parantezleri kaldrrmiz. 
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Ogrencilerden dagtlma 6zelligini kullanarak verilen cebirsel ifadeyi yeniden 

yazmalan istenmi~tir. Y anh~ yapan 9 6grenciden 5 tanesinde kavrarn yarulgtst degil sadece 

i~lem hatas1 ve dikkat eksikligi g6zlenirken, kalan 4 6grencide ynkanda g6zlenen kavram 

yaru!g!Sl tespit edilmi~tir. Ogrenci ba~tan 3. Soruda 6a ifadesini sadece paranteze. 

dagttmamt~ -10 'ada bu dagt!ma i~lemini uygulamt~trr. Ogrencilerde pedagojik sebepli, 

a~m genelleme tiiriinde bir kavram yarulg!Sl g6zlenmWir. Aym zarnanda 8z ifadesi ile 2z 

ifadesi son maddede varpt!rrken 8 ile 2 \'arpthm~ fakat sonuv z' degil z olarak yazthm~trr. 

Buda cebirsel ifadelerde 10arpma konusunda bir kavram yarulg!Sl oldugunu bize 

g6stermektedir. Yapt!an miilakatta bu hata)'l yapan A1 kod isimli 6grenciye yapl!gt hata 

s6ylendiginde " ben hata g6remedim 6gretmenim sayt!an varpl!m ~eklinde, top!arnada da 

6yle yapl!k ya "demi~tir. Yani A1 kod isimli 6grenci a~m genelleme yaparak pedagojik 

sebepli bir kavrarn yant!gtsma dfu;mii~tiir. 

7.SORU 

x(x-3) 

x(x+2) + l(x+2) 

x(-2x+3) 

V erilen cebirsel l'arptntlan, a~agtda veri len ifadeleri kullanarak modelleyiniz (size bir 

6mek verihni~tir). 

ORNEK: ( x+2)(x+ I) 
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Ogrencilerden cebirsel 9arpunlan modelleme yoluyla yap1p sonuca ula~malan 

istenmi~tir. Yanh~ yapan 12 6grencide fark edilen en onemli nokta soruyu anlamamalan, 

6rnek verilmi~ olsa da soruyu yanh~ anlay1p, yanh~ yapmalan sebebiyle herhangi bir 

kavram yamlgiS! tespit edilememi~tir. Sadece 6rnekte verilen cebirsel 9arp1ma benzeyen, 

basil cebirsel yarp!ml kolayca yapnu~lardrr. 

9.SORU 

A~ag1da verilen cebirsel ifadeleri en sade haliyle yaznuz. 

9. soruda 6grencilerin i~lem yetenegi 6lviilmii~ herhangibir kavram yamlglS! tespit 

edilmemi~tir. 
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10. SORU 

A~ag1da, 3x-(7x+1)+4(x-1) cebirse1 ifadesinin en sade e~degerinin bulunma~Jadmliar1a 

veri1mi~tir.Yanh~ adum be1ir1eyiniz. Yanh~ ad1mdan itibaren dogru i~1em1eri yazarak bu 

cebirse1 ifadenin en sade e~ degerini bulunuz. 

3x- (7x+l )+4(x-1) = 3x-7x-1 +4x-4 parantezler kaldmlrr (I. Ad1m) 

(S.Ad1m). 

= (3x-7x+4x) +(-1-4) benzer terimler gruplandmhr (2. Ad1m) 

= (3-7+4)x+4 

=Ox+4 

=4 

ortak 9arpan parantezine almrr (3. Ad1m) 

yarpmliar yaz!lrr (4. Adrm) 

cebirsel ifadenin en sade e~degeri bulunur 

Ogrencilerin en fuzla yanh~ yaptJg1 soru ohnasma ~m ya~ yapan 23 

ogrencinin ya soruyn anlarnad!ldan, ya yar!l!~ anlad!ldan, ya da saglama yaparken i~lem 

hatas1 yapt!ldan tespit edilmi~tir. Kag1tlar yeniden onlara dagitJldigmda A2 kod isirnli 

ogrencinin hemen dogru sonuca ula~tl!i;l 

goz1enmi~tir. Diger ogrencilerin de tJpla A2 gibi i~1em hata1anm diize1ttikleri gorii1dii. 

Yukandaki bu1gu1arda goz1endigi gibi uygu1anana b~an testinde bir9ok hata tespit 

edi1mi~tir. Bu hata1ann hepsinin kavram yam1g!Sl o1arak tamm1anmasJ dogru degildir. 

Zembat (2008)'e gore kavram yaru1g!Sl, sistematik bir ~eki1de hata iireten ogrenci 

kavray1~1drr. 
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4. SONU<;:LAR 

I, 2, 4, 7, 9 ve 10. sorularda 6grencilerde dikkat eksikligi, soruyu anlamarna, 

soruyu yanh~ anlama, i~lem hatas1 yapma gibi nedenlerden kaynaklanan hatalar tespit 

edilmi~tir. Ogrenciye donut verildiginde hatasrm anlann~ ve diizeltme egilimi i9ine' 

girmi~tir. Hatalannda !Sfar etmedikleri gibi dogru yamta da bir9ok kez kendileri ula~m1~1!r. 

Bunun yam srra 3 ve 6. Sorularda a~m genelleme tiiriinden pedagojik(6gretimin 

~ekli, i9erigi ve y6ntemi gibi) sebepli kavrarn yamlg!lan tespit edilmi~tir. Ogrenciler 

hatalannda da 1srar ettikleri gibi hatalanmn farlona varmarn1~lardrr. 

5.0NERiLER 

Omeklemi olu~turan 6grencilerin cebirde harfleri anlamiandrramad!klan 

g6riilmektedir. Ogrenciler cebirde harflerin ne anlarna geldigini anlayamad1klan i9in 

harflerle ve degi~kenlerle i~lem yaparken zorlanmaktadrrlar. Harflerin kullamld!g! ortama 

gore fark11 anlamlar kszanabilecekleri somut 9evreden 6meklerle desteklenmelidir. 

Ogrencilerin sahip olduklan zorluklan belirlemek, cebirde harfleri nas!l knlland1klan ve 

nas!l anlamiandrrd1klan olas1 kavram yamlg!lanm gidermede 6nem kazanmaktadrr. 

Cebirdeki harflerin farkl1 kullammlan ve bulundugu yap! iyersinde farkl1 anlamlar 

kazanmalan 6grencilerin harfleri anlamland!ramamasma neden olmaktadrrlar. Bunun i9in 

6gretmenler matematiksel ili~kileri harflerle ifade etmeli ve bu harflerle i~lemler yapmaya 

y6nelik anlamh problem durumlan tasarlanmahdrrlar. Matematikte harflerin yogu, 

ogrencilere anlamSIZ geldigi unutulmamahdrr. Ogretmenler, ogrencilerin 6ncelikle bu testte 

belirlemeye 9ah~!lan kavram yarulg!lanndan hangilerine sahip olduklanm ortaya 91kararak 

kabul edilen matematiksel dogrulara ula~malanna yard1mc1 olacak biyimde etkinlikler 

diizenlenmelidir. 

Cebir, genelle~tirilmi~ aritmetik olarak dii~iiniildiigiinde, bilinmeyenlerle 

say1lar gibi i~lem yapabilme becerisine sahip olma}"l gerektirmektedir. Somut g6sterimlerle 

desteklenebilecek problem durumlan incelenerek genellemelere ula~malanna yard1mc1 

olunmahdrr. B6ylece aritmetik ile cebrin ili~kisi g6rmelerine yard!mC! olunabilir. 
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Aritmetikte sahip olunan i~lem becerileri somut modeller yardmuyla cebire uyarlanacak 

~ekilde ili~kilendirilmelidir. Ornegin, terazi modeli, terazinin her iki tarafmdan aym 

miktarda somut materyal (misket, kiip gibi) 91kanld1gmda dengenin bozulmayacagllll 

gostermede kullarularak, e~itligin her iki tarafmdan aym sa}'lmn 9lkanlmasmm 

gerek9esinin ve sonuca etkisinin anla~ilmasmda kullamlabilir. Bu modellere ek olarak 

somutla~trrrna ve genellemede gerek bilgisayar yaZ!hnilan gerekse sembolik hesaplamalar 

yapabilen graflk-9izer hesap makinelerinden yararlanabilir. Orneklemdeki 6grencilerin 

cebirsel ifadelerdeki bilinmeyenleri belirlemeye y6nelik i~leniler yaparken i~lem srras1 

parantez kullanmu vb. kavram yarulgilanna sahip oldugu g6riilmektedir. Mevcut 

teknolojiler cebirsel ifadeler iizerinde fark11 i~leniler yapma}'l miimkiin ktlmaktadrrlar. 

Bunun da 6grencilerin bu y6ndeki yarulgilanm gidermeye yardrmc1 olacag1 dii~iinebilir. 
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TURK<;:E I YAZILI ANLATIM DERSiNE YONELiK TUTUM OL<;:EGiNiN 

(TUYATO) GELi$TiRiLMESi 

Ozet 

Hiiseyin Hiisnii BAHAR' 

Erdogan ULUDAG" 

Oguzhan YILMAZ'" 

Bu ara~tmnada, Egitim FakU/tesi Ogretmen Yeti~tirme Program/armda yer alan 

ortak derslerden biri olan "Tilrk{:e-I Yazzlz An/atzm" dersine yonelik tutumfarklzlzklarmzn 

belir/enmesinde kullanzlabilecek olan bir ol(:me aracznzn (T(JYATO) geli~tirilmesi 

ama{:lanmz§tzr. Madde .havuzunu olu§turmak ip"n ilgili literatiir taranmz§ ve iigrencilere 

TiJrk(:e I Yazzlz Anlatun dersine i/i§kin his ve goriJ#erini belir/emeye yonelik a(:zk U(:iu 

sorular yoneltilmi~tir. Boy/ece 57 sorudan o/~an form, Erzincan Universitesi Egitim 

FakU/tesinden· 546 ogrenciye uygulanmz~tzr. 0/(:egin yapz ge(:erliligini belirlemek i(:in 

faktor analizi yapzlmz~tzr. Faktor analizi sonunda U(: faktor ve 21 maddeden olu~an, top/am 

varyanszn % 65.237'sini apklayan ol(:ek olu~tundmu~tur. 0/(:egin gilvenirligi i(: tutarlzlzk 

ve test-yeniden test yontemleriyle incelenmi~tir. 0/(:egin i(: tutarlzlzk katsayzsz .94, test 

yeniden test giJvenirlik katsayzsz ise .88 bu/unmu~tur. Sonu(:lar ol(:ek ve alt ol,ek/erinin 

yeterince gilvenilir oldugunu gostermi~tir. 0/(:ek TiJrk{:e-l yazzlz anlatzm dersine yonelik 

tutumlarzn ol(:illmesinde kullanzlabilir. 

Anahtar kelimeler: Tilrk(:e-I Yazzlz Anlatzm, tutum ol(:egi, egitim fakiJ/tesi 

ogrencileri, Erzincan Oniversitesi, ogretmen yeti§tirme. 

The Development of an Attitude Scale for Turkish Written Expression-! Course 

(TiiYATO) 

Abstract 

In this study, a psychometric device was developed in order to clear the attitude 

differences in "Turkish-! Written Expression" course in the Teacher Education Programs in 

* Yrd. Doy. Dr. Erzincan Dniversitesi Egitim Faktiltesi Egitim Bilimleri BOliimii Ogretim Oyesi. 
** Yrd. Doy. Dr. Erzincan Dniversitesi Egitim Fakiiltesi Tiirkye Egitimi BOliimii 6gretim 0yesi. 
*** Okutman, Erzincan·Oniversitesi Egitim Fakliltesi Tlirkr;:e Egitimi B6llimli 
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the Faculty of Educations. To forming the pool of items, literature revived and open-ended 

questions were asked to students. The open-ended questions were about their feeling and 

opinion regarding "Turkish Written Expression I" course. In this way, initial form consist 

of 57 items developed and was administrated to 546 students Erzincan University Faculty 

of Education. Structure validity of the scale was investigated by using factor analysis. As a 

result of a series of factor analyses three factors emerged, consist of 21 items and 

explaining for the 65.237 % total of the variance. Reliability of the scale was tested by 

internal consistency (Cronbach's Alpha) and test-retest. It was calculated that Cronbach's 

Alpha .94 and test-retest reliability .88. Results showed that the psychometric properties of 

the scales and sub scales were sufficient. Improved Attitude Scale can use to clear students' 

attitudes towards to Turkish Written Expression I course. 

Key words: Turkish Written Expression I, attitude scale, students from faculty of 

education, Erzincan University, teacher education. 

I. GiR.i$ 

Giiniimiizde i!eti~im, teknolojinin ba~ dondiiriicii geli~imiyle birlikte biiyiik onem 

kazanm1~11r. Ozellikle internet olgusunun ve bununla baglanllh olarak geli~en 3-G gibi 

teknolojilerin insan ya~amma girmi1;1 olmas1, ileti~imde zaman ve mekan kavramlanna yeni 

bir anlam kazandmm~llr. Bu siire9te yaz1h anlatrmm onemi daha da arllm~trr. <;iinkii 

ileti~imin temel malzemesi dil, dili kahc1 kllan ise yaz1h anlatlmdJr. 

insan zihni, dii~iince ve duygularrm soz ya da yaz1 olarak ortaya koymaktadrr. Soziin 

bir dii~iince ve duyguyu yaymadaki giicii yaz1ya gore sm1rhdrr. Duyduk!anmiZl, dii~iince ve 

duygulanmJZl kar~Jmlzdaki insanlara sozle anlatabiliriz. Radyo, televizyon gibi i~itsel, 

gorse! nitelik ta~Jyan araylann yaygmla~masJy!a sozdeki hedefkitlelerin alam geni~lemi~tir. 

Bu ara9lardan once geli~en ve yeni teknolojiyi dikkate a!arak kendini siirekli geli~tiren 

yaz1h basm ise yaz1h anlallmdaki hedef kitleyi biiyiillnii~tiir. 

Y azmm kahcthgt uzun, s6ziin ise daha lasa siirelidir. Yaztyt bir balama insanm 

bellegi olarak niteleyebiliriz. <;aglar arasmdaki her tiirlii etkile~im, yogunlukla yazmm 

yardmuyla geryek!e~tirilmi~tir. Yazrmn dii~iince, gorii~ ve fikir!eri saptamada, yaymada, 

zenginle~tirip boyutlandmuada biiyiik pa)'l vardrr. Belki de bu nedenle baz1 tarih9iler ve 
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bilginler uygarhgm ba~langlCllli yazmm bulunu~una baglam1~lardrr (Bulbul 2000, s. 2). 

Ancak bu ba~lang1<;: yaz1 dilinin geli~mesine ve onem kazanmasma katla saglayan matbaa 

ile ivme kazanml~tlr. Matbaarun icad1 ile birlikte yazl11 eserler h12la <;:agalnhm~trr. Matbaa 

uygarhgm geli~mesine biiyiik katla saglarken bunu artak bir yaz1 dili alu~!!trmasmm yam 

s1ra bilgiye ula~mak isteyen herkese bilim, dii~iince ve kiiltiir hayatmdan yararlanma frrsat1 

saglayarak ger<;:ekle~tirmWir. 

Y azll1 anlat1m, duyduklarumz1, dii~iindiiklerimizi, tasarlad!klanm!Zl, goriip 

ya~ad!klanffi!Zl yaz1 ile arua!!naktrr ( Sever 2000, s. 21). Sozlii anlanmdan fark11 ve 

latrma~lktrr; <;:iinkii yaz!l1 ar!lanmda yiiz ifadesi, sam sanua, kar~1hk venue gibi geri 

bildirin!ler yaktur. Yaz1da her ~eyi onceden iyice hesaplayarak, yaz1m1z1 akuyacak 

kimsenin dii~iince ve duygulanm1~1 tam bizim istedigimiz bi<;:imde ar!lamas1m sagla)'!Cl 

onleinleri onceden almarmz gereklidir. <;:iinkii yapacag1ffi!Z yanh~lan sanradan ~u ya da bu 

bi<;:imde diizeltemez, eksikleri tamamlayama)'lz. Aynca yazl11 anlatlmm belli ve kesin 

kurallan vardrr. Bu yiizden amaca uygun bir yaz1 yazabilmek i<;:in onceden plan yap!lmah, 

duygularm ve dii~iincelerin akuyucu tarafmdan tam alarak anla~!labihuesi i<;:in yaz1m 

kurallanna ve naktalama i~aretlerine muhakkak uyuhuahdrr. 

Y azma, insan hayanmn belli bir arahgma s!la~tmlm1~ bir kavram degildir. 

ilkogretim birinci s1mftan itibaren ba~la)'lp yiiksek ogrenime, i~ hayatmdan sasyal hayata 

kadar <;:ak uzun bir zaman diliminl kapsamaktadtr. Bu yiizden yaz!l1 ar!la!!mla ilgili 

becerilerin ozellikle ilkogretimde hem giizel ve dagru yazma, hem de dii~iinceleri dagru 

a<;:1ga <;:!karma ba!ammdan ogrencilere ozer!le kazandmlmas1 gerelanektedir. Kii<;:iik 

ya~larda ogrenilen bilgilerin daha sanraki ya~larda degi~imi zar aldugundan, dagru 

kazamlnu~ bilgiler, beceriler birey tarafmdan omiir bayu kullamlacaktrr. 

Yazmm ve yaz!l1 ar!la!!nun insan latrakterini yans1tt1gma ili>;kin gorii~ler vardrr. 

Ornegin Altmkoprii'ye (1999, s.l3) gore yaz1 ki~ilik gibi tek ve bireyden bireye degi~en bir 

ozellik alup, bireyden yans1yan bir bi<;:im ve kendisinden alan bir izdir. Yaz1 aynca, bireye 

ozgii alan, bireyin damgasml ta~1yan, anu vurgulayan, parmak izi gibi kesin ve ki~iyi 

belirleyen bir ozelliktir. Kantemir'e (1981, s. 97) gore giizel, diizgiin ve akunakl1 bir yaz1, 

iyi bir ba~an belgesidir. <;:iinkii diizgiir!liik, a)'lll zamanda rub diizenini, dikkat ve titizligi 

i~aret ennektedir. Bir insamn sadece akul ve iiniversite )'lllannda degil, tiim ya~arm 

siirecinde, meslek ve i~ yevresinde kullanacag1 giizel, okunakh ve diizgiin anlatlma sahip 
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bir yazt, o ki~iye bir iistiinliik, bir ayncahk saglayacaktrr. Bu ~ekildeki bir yazt, sahibinin 

diizenli bir ruha, iradeli ve saglam bir kafa yaptsma, sanat zevk ve egitimine eri~tiginin bir 

g6stergesi olarak kar~tsmdakilere yanstyacaktrr. 

2547 Sayth Yiiksek6gretim Kanunu'nun 5-t bendi (Degi~ik: 29/5/1991-374711 md.) 

geregince okutulan ortak zorunlu derslerden biri de Tiirk dili dersidir. ilgili kanun geregince 

en az iki yanytl olarak programda yer alan bu ders, Egitim Fakiiltelerinin Tiirk9e Egitimi 

B6liimleri dt~mda kalan programlarmm I. yanytlmda Tiirk9e I Y azlit Anlatrrn, II. 

yanytlmda ise Tiirk9e II S6zlii Anlatrm olarak plarliamm~trr. Planlanan bu derslerle 

kazandmlmak istenen dilin s6zlii ve yazth ifadelerle kullarumt becerisi, Akta~ ve 

Giindiiz'iin (2008, s. 31) de belirttigi gibi 90k y6nlii bir i~leve sabiptir. Bu i~levler birtaktm 

pratik bilgilere ula~maktan 6te; insam hayata hazrrlamak, iiretici ve kallhmct ktlmak, diger 

insanlarla sosyal ili~kiler kurmak, yaktn ve uzak 9evreyi dogru algtlamak; dahast kiiltiirlii 

ve entelektiiel yeti~tirmeyi i9erir. 

Tutumlar dogu~tan gelmez, sonradan ya~anarak kazarulrr (Tav~anctl 2002, s. 71). 

Tutumlann olu~masmda rol oynayan en 6nemli etkerlierden biri de egitimdir (Morgan 

1984, s. 376). Bu sebeple bireysel ya~anll ve deneyimler tutumlann olu~mastm ve 

bi9imlemnesini etkileyen 6nemli fakt6rlerdir. Tutumlar dogrudan g6zlenemez, fakat insan 

davraru~lanm belirlemede etkilidir. Davraru~1 etkileyen fakt6rlerden biri olmas1 sebebiyle 

tutumlann 6l9iilmesi ya da tutum derecesinin bilinmesi bir9ok alanda istenen bir durumdur 

(Tezba~aran 1997). Bireye 6zgii bir degi~ken olan tutum derecesinin bilimnesi, bireyin 

davraru~lanm belirlemeye ve davram~tmn ne olabilecegini kestirmeye yardtm eder (Oner 

1997, s. 11). Tutum 6gremneyi de etkileyen bir degi~kendir. Tutumlar hazrr bulunu~luk, 

iiriirlier ve sonu9lar gibi giri~ 6zellikleri olarak 6nem ta~rrlar. Tutum 6l9iimleri egitim 

alanmda tutumlann dogasmm daha iyi arlia~limast baktmmdan da 6nemlidir (Anderson 

1991). 

Tutum 6l9iimii konusunda yaplian giri~imlerden biri de bireylerin bir dizi ciimle ya 

da stfata verdikleri tepkiye dayah olarak 91karsamada bulunmaya imkan tamyan y6ntemleri 

kapsar. Bu grupta yer alan y6ntemler "6l9ekleme tekuikleri" olarak tammlamnakta ve 

"6l9ek" olarak ifade edilen ara9lan kapsamaktad1r_(Anderson 1991). 

1.1. Ama9 
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Bu 9ah~mamn amact, "Tiirk9e I Y azth Anlatmt" dersine yonelik tutumlan ol9ecek 

bir ol9me aract geli~tirmektir. 

II. YONTEM 

2.1. C::ah~ma Grubu 

c;:ah~ma grubunda bulunan ogrencilerin boliim ve cinsiyete gore dagtlmu Tablo I 'de 

gosterilmi~tir. All! farkh boliimden 280 erkek, 238 ktz ogrencinin yam srra boliim ve 

cinsiyet belirtmeyen 28 ogrencinin de kal!hnuyla toplam 546 ogrenciye ula~tlnu~trr. 

c;:ah~ma i9in se9ilen grubunun soz konusu ol9egi geli~tirmek i9in yeterli biiyiikliikte oldugu 

soylenebilir. 

Tablo I 

c;:ah~ma Grubunda Bulunan Ogrencilerin Boliim ve Cinsiyete Gore Dagthmt 

Cinsiyet 

Boliim Erkek Ktz Top lam 

Smtf Ogretmenligi 127 125 252 

Sosyal Bilgiler Ogretmenligi 54 38 92 

Beden Egitimi ve Spor Ogretmenligi 18 10 28 

Miizik Ogretmenligi 20 9 29 

Fen Bilgisi Ogretmenligi 49 43 92 

ilkogretim Matematik Ogretmenligi 12 13 25 

Top lam 280 238 518 

Boliim veya cinsiyet belirtmeyen 28 

Kattlanlar Toplam 546 

2.2. Madde Havuzunun Olu~turulmast 

Madde havuzunun olu~turulmast i9in ilk olarak 9ah~ma grubundaki iki grup 

ogrenciye "Tiirk9e I Yazth Anlattm dersine kar~1 olumlu ve olumsuz tutumlan olan 

ogrenciler neler hisseder ve neler yapar?" sorusu y6neltilmi§ ve bu soruya yaz1h olarak 
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cevap vermeleri istenmi~tir. Maddelerin alu~turulmasma esas alan kaynaklardan biri 

ogrencilerin verdikleri cevaplar almu~tur. Bu cevaplar dikkate almarak taslak bazt maddeler 

alu~turulmu~tur. ilgili literatiir taslak maddelerin alu~turulmast i9in ba~vurulan ikinci 

kaynaktrr. Y aztlt ve elektranik kaynaklardan taslak maddelerin alu~turulmast i9in 

yararlantlmt~trr. Taslak maddelerin alu~turulmasma ve alu~turulan maddelerin 

diizenlenmesine esas alan iiviincii kaynak uzman g6rii~rlidiir. Uzman gOrii~iine ba~vurmak, 

6l9egin ge9erliligini saglamak i9in yaptlrm~ alan bir etkinlik alarak goriilebilir. Genelde 

kapsam ge9erliligi i9inde degerlendirilen bu ge9erlik tiirii yiizeysel (goriinii~) ge9erliligi 

alarak da bilinir ve saytsal degerlerle belirlemneyip kanaatlere gore bir kabul soz 

kanusudur (Tav~anctl 2002, s. 37). Taslak maddeleri gozden ge9irmek ve taslak listeye 

gerekli goriilen maddeleri eklemek i9in uzman gorii~iinden yararlantlmt~trr. Bu ~ekilde 

alu~turulan ve kii9iik gruplarda yaptlan uygularnalara dayab alarak geli~tirilen taslak 6l9ek 

57 maddeden alu~turulmu~tur. 

2.3. Verilerin Taplanmas1 

Veriler 2007-2008 6gretim ytb bahar doneminde Erzincan Universitesi Egitim 

Fakiiltesinin alll farkl1 programma kayttb alan birinci stmf 6grencilerine uygnlamnt~!rr. 

Uygularnaya Tiirk9e Egitimi Boliimii, bu boliim prograrnmda yer alan ders isminin ve 

i9eriginin farkl1 almast sebebi ile dilhil edihnemi~tir. 

Ill. BULGULAR 

3 .1. Giivenirlik Analizleri 

Ol9ek maddelerine ili~kin giivenirlik katsaytlan Tabla 2'de veribni~tir. Taplarn 21 

maddenin giivenirlik katsaylSl ,942, standardize edihni~ maddeler temelinde ise ,945 

bulumnu~tur. Bulunan bu katsaytlar, 6l9egin alduk9a giivenilir aldugunu gostermektedir. 
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Tablo 2 

Ol9egin Tamamma ili~kin Giivenirlik Katsaytlan 

Cronbach's Cronbach's Alpha Based Madde 

Alpha on Standardized Items Saytst 

,942 ,945 21 

Tablo 3 'te 6l9ek maddesi silindiginde 6l9ek ortalamast, olyek varyanst ve 6l9ek giivenirlik 

katsaytst ile madde toplam puan korelasyon katsaytlan gosterilmi~tir. Tablodaki sonu9lara 

gore 10 ve 12'nci maddelerin 6l9ek ortalamalaruu biraz dii~iirdiigii, diger maddelerin 6l9ek 

ortalamasmt daha az etkiledigi goriilmelctedir. Diger taraftan madde silindiginde hi9bir 

maddenin 6l9ek giivenirlik katsaytstru dii~iirmedigi goriilmelctedir. Ol9ekte yer alan lO'ncu 

maddenin 6l9ek giivenirlik katsaytstru etkilemedigi, diger biitiin maddelerin 6l9ek 

giivenirlik katsaytsuun yiikselmesine katkt sagladtgt goriilmelctedir. 

Madde toplam puan korelasyonu, 6lvekte yer alan her bir maddenin Olyege katktsuun ne 

kadar oldugunu gosterir. Bu degerin yiiksek olmast ifadelerin 6lyege katktsmm 6nemli 

oldugunu g6sterir (Kalayct 2006). Madde toplam puan korelasyon katsaytlanrun ,492 ile 

,740 arasmda oldugu g6riilmelctedir. Bu ise maddelerin benzer davraru~lan 6rnekledigini ve 

testin i9 tutarhguun yiiksek oldugunu g6stermektedir (Biiyiikoztiirk 2003). 

Tablo 3 

Olyek Maddesi Silindiginde Ol9ek Ortalamast, Ol9ek V aryanst, 

Giivenirlik Katsaytst ve Madde Toplam Puan Korelasyonlan 

Madde Silindiginde Madde 
Madde 

Ol9ek Ol9ek Cronbach's ToplamPuan 
No 

Ortalamast Varyanst Alpha Korelasyonu 

3 75,34 197,761 ,941 ,556 

5 75,61 197,719 ,941 ,572 

10 76,14 201,014 ,942 ,492 

12 76,12 197,906 ,941 ,544 

21 74,70 199,721 ,940 ,637 

24 74,68 200,416 ,939 ,696 
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28 74,87 198,739 ,940 ,637 

30 74,63 198,889 ,939 ,682 

32 74,77 196,611 ,938 ,735 

33 74,67 198,526 ,938 ,723 

34 74,66 197,657 ,938 ,740 

36 74,60 199,121 ,939 ,695 

37 74,56 199,981 ,939 ,677 

40 74,77 196,933 ,939 ,698 

41 75,67 195,206 ,939 ,672 

46 75,11 197,113 ,939 ,692 

47 75,21 196,769 ,939 ,699 

49 75,30 198,346 ,940 ,631 

50 75,38 197,263 ,939 ,654 

52 74,96 200,184 ,940 ,617 

53 75,27 197,613 ,941 ,584 

61,egin ve 6l9egi ol~turan alt 6l9eklerin giivenirlik katsayllanm hesaplamak i9in 

geli~tirilen 6l9ek 110 iigrenciye 14 giin ara ile yeniden uygularnm~ ve test yeniden test 

giivenirligi hesaplarnrn~trr. Top1am 21 maddeye ili~kin olarak hesaplanan test-yeniden test 

giivenirlik katsa)'ISI ,88 olarak bulunmu~tur. 

3.2. Faktiir Analizi 

6lyekte yer alan maddeler "tamamen katthyorum", "katlhyorum", ''kararslZtm", 

"kal!lm!yorum", "hi9 kau1m1yorum" ~ek1inde derecelendirilerek diizenlenmi~tir. Bu ~eki1de 

diizenlenen ve taslak o19ekte yer alan maddelerden 14'ii olumsuz ifade1erden o1u~mu~tur. 

Seker ve Gen9dogan'a (2006) gore, Tiirk9e anlam ayiSlndan en fazla be~ se9enege kadar 

anla~llrr se9enekler yaz1labilir. Daha 90k say1da se9enek yazlid1gmda, Tiirk9e anlamlan 

a91S1ndan pek farkh olmayan se9enekler ortaya 91kmaktad1r. 

TOY ATO'niin yap1 geyerliligini belirlemek i9in faktiir analizi yaplim1~l!r. Faktiir analizi, 

619ijlmek istenen iizellige ait yap1run bu 6l9ek ile 6l9iildiigiinde nasll ger9ekle~tigini 
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belirlemek amac1yla kullamhr. Bu 6zelligi ile faktor analizi 6l10egin yapiSim belirlemeye 

yonelik bir yap! ge10erliligi l'ah~mas1drr (Tav~anc!l 2002, s. 202). Kavran!lann al'lk:ladJgl 

boyutlann belirlemnesinde kullamlan faktor analizi, aym zamanda degi~ken say!S!ru da 

azaltrr (Sipahi, Yurtkoru ve <;inko 2006, s. 73). 

Faktor analizinde dart temel a~ama soz konusudur. Bur!lar; veri setinin faktor analizi il'in 

uygur!lugunun degerlendirihnesi, faktorlerin elde edihnesi, fakt6rlerin rotasyonu ve 

faktorlerin isimlendirilmesidir (Kalayc1 2006). Analiz siirecinde once veri setinin faktor 

analizi il'in uygun olup olmad!gi belirlemni~, daha sonra faktorlerin elde edilmesi i10in 6z 

deger istatistigi hesaplamn!~ ve 10izgi grafigi (scree test) olu~turuhnu~tur. isin!lendirilebilir 

ve yorumlanabilir faktorler elde etmek amac1 ile faktorlerin rotasyonu yap!lm1~ ve bu 

siire10te varimax rotasyonu kullamhn1~trr. Son a~amada, olu~turulan faktorlerin 

isimlendirilmesi yap!hnl~trr. 

Degi~ker!ler arasmdaki korelasyon katsay1lannm 100k dii~iik olmas1 sorun olu~turur. Aynca, 

degi~ker!ler arasmdaki yiiksek korelasyonlar da ko~utluk ve tekillik sorununa yo! a10ar. 

Ko~utluk sorunu KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) istatistigi ile I'Oziilebilir. Eger. hesaplanan 

Bartlett boyutsalhk test degeri biiyiikse ve KMO 6meklem uygunluk 6l10iisii de .60'tan 

biiyiik l'lkmi~sa o zaman korelasyon/kovaryans matrisinden faktor l'lkanlabilecegi 

sonucuna vanlrr (!?encan 2005, s. 364). 

Tablo4 

KMO and Bartlett's Test Sonu10lan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity: 

p < .01 

X 

df 

Sig. 

0,944 

7040,971 

210 

,ooo· 

Faktor analizi tiim veri yap!lan il'in uygun olmayabilir. Verilerin, faktor analizi i10in 

uygunlugu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsay!S! ve Barlett Sphericity testi ile 

incelenebilir. KMO'nun .60'tan yiiksek, Barlett testinin anlamh I'IkmasJ verilerin faktor 

analizi i10in uygun oldugunu gosterir (Biiyiik6ztiirk 2008, s. 126). Veri setinin faktor analizi 
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il'in uygunlugunu denetlemek il'in KMO katsa}'IS! ve Barlett testi yap!lm!~trr.Test sonuylan 

Tablo 4'te g6sterilmi~tir. KMO degerinin .90'm iizerinde bulunmas1 miikemmel olarak 

yorun!lamr (Kalayc1 2006). Mevcut analizde bulunan KMO katsa}'IS! .944 olup miikemmel 

olarak yorumlanabilir. Barlett testi sonuylan, degi~kenler arasmda yiiksek korelasyonlar 

oldugunu, diger bir ifade ile veri setinin analiz iyin uygun oldugunu g6stennektedir (X2
{zio): 

7040.971, p < .001). 

Her bir faktor altmda en az iii' madde (degi~ken) olmas1 gerekir. Aynca baz1 maddelerin 

ortak varyanslanrun dii~iik olabilecegi ihtimaline ktn~1 olmas1 dii~iiniilen madde say!Slndan 

daha fazlas1 ile ba~larnak gerekir (~encan 2005, s. 362; Oner 1997, s. 21). Bu nedenle, 

fakt6r analizine 57 maddeden olu~an ve gerekli on yah~malar yap!larak geli~tirilen 57 

maddelik taslak 6lyek ile ba~lamm~trr. 

Fakt6r sa}'IS!ru belirlemek iyin 6z deger (Eigenvalue) istatistigi ve 10izgi grafigi (scree plot) 

kullarulmi~trr. Oz deger, hem fakt6rlerce aylldanan varyans1 hesaplamada, hem de 6nen!li 

fakt6r Sa}'lsma karar vennede dikkate alman bir katsa}'ldrr (Biiyiik6ztiirk 2008, s. 125; 

Tekindal 2009, s. 146). TUYATO'de yer alacak olan faktorlerin belirlenmesi iyin 

hazrrlanan yizgi grafigi, Grafik I 'de g6sterihni~tir. Oz degeri I 'in iizerinde olan iii' faktor 

belirlenmi~tir. Graflkte de iiyiincii faktorden sonra yizginin ivmesini kaybettigi 

g6riilmektedir. Diger bir ifade ile hem 6z deger istatistigi (Tablo 3) hem 10izgi grafigi 

(Grafik I) TOY ATO'de iii' 6nen!li faktoriin oldugunu gostennektedir. 
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Grafik 1: Faktor Analizi Cizqi Grafiqi (Scree PlotL 

3 4 S e 1 0 9 H U c U U 15 1€ U lG 19 ~ ~ 

Piloqen Say:LSJ.. 

6z deger istatistigine bagh faktor saytsl ile a91klanan varyans yiizdeleri Tabla 5'te 

gosterilmi~tir. 6z deger istatistigi I' den biiyiik olan ii9 faktoriin oldugu goriilmektedir. Bu 

ii9 faktor toplam varyansm % 65.237'sini ay1klamaktadrr. Bu ise olduk9a iyi bir orandrr. 

<;:iiukii, agrrhg1 .60'm iizerinde alan faktor yiikleri "yiiksek", 40'm altmda olanlar ise 

"dii~iik" kabul edilir (Sencan 2005, s. 387). A9Jklanan varyansm yiiksek olmas1, ilgili 

kavram ya da yapmm o denli iyi 6l9iildiigiiniin bir gostergesi olarak yorumlanrr. Bu 

anlamda TOY ATO'niin 6!9iilmek istenen ozelligin yakla~lk ii9te ikisini a91klad1g1 

soylenebilir. 

Ortak varyans (communality) bir degi~kenin analizde yer alan diger degi~kenler!e payla~11g1 

varyans miktandrr. Faktor analizinde dii~iik ortak varyansa sahip alan degi~kenler (omegin 

.50'nin altmda olanlar) analizden 91kanlarak, faktor analizi yeniden yapllabilir. Bu durumda 

hem KMO hem de apklanan varyans degeri istatistigi daha yiiksek bir degere ula~acakt1r 

(Kalayc1 2006). Faktor analizine taslak 6!9ekte yer alan 57 madde dahil edilmi~, faktor 

ortak varyans1 .50'nin altmda alan maddeler analizden 91kanlm1~11r. 
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Tabla 5 

Oz Deger istatistigi ve Toplam A9!ldanan Varyans 

Dondiirillmii~ Kareli 

Ba~lang19 Oz Deger!eri Agrrhklar Toplann 

Varyans Y1gmah A9!ldanan (%) 

Bile~en Top lam % % Top lam Varyans Y1gmah 

I 10,090 48,046 48,046 6,343 30,203 30,203 

2 2,123 10,108 58,155 4,100 19,522 49,725 

3 1,487 7,082 65,237 3,258 15,512 65,237 

4 ,716 3,409 68,646 

5 ,669 3,187 71,833 

6 ,625 2,975 74,808 

7 ,527 2,510 77,318 

8 ,508 2,421 79,739 

9 ,503 2,394 82,133 

10 ,469 2,232 84,365 

11 ,462 2,201 86,566 

12 ,388 1,849 88,415 

13 ,384 1,829 90,244 

14 ,349 1,660 91,903 

15 ,334 1,590 93,493 

16" ,312 1,487 94,981 

17 ,280 1,334 96,314 

18 ,228 1,087 97,402 

19 ,213 1,013 98,415 

20 ,186 ,885 99,300 

21 ,147 ,700 100,000 

Rotasyonun amac1, yorumlanabilir, anlamh faktorler elde etmektir (Kalayc1 2006). Bunun 

i9in rotasyon a~amasmda hi9bir faktorde yer almayan ya da birden fazla faktorde birbirine 
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yalan diizeyde yiik alan maddeler de analizden 9Ikanhm~trr. Maddeler 91kanldtktan sonra 

kalan maddelerle analizlere devam edilmi~tir. Son olarak ii9 alt faktor ile 21 maddeden 

olu~an 6l9ek olu~turulmu~tur. Ol9ekte yer alan maddeler, bu maddelerin ait oldugu alt 

6l9ekler ve faktor ortak varyanslan Tablo 6 ve Tablo 7'de gosterilmi~tir. 

Tablo 6 

Ortak Varyans Tablosu 

Mad 

de Maddeler 

No 

3 

5 

10 

12 

20 

24 

Tiirk9e-I Y azd1 Anlat!m; 

dersinde zarnan bir tiir1ii ge9mek bilmiyor. 

dersi en 90k sevdigim derslerden birisidir. 

dersini sabrrsiZhk!a beklerim. 

dersi saatlerinin daba da artmlmasuu istiyorum. 

dersinin gerekli oldugunu dii~iiniiyorum. 

dersinin yararh olduguna inamyorum. 

28 dersinde 6grendiklerim insaruarla ileti~im kurmam1 

kolayla~tmr. 

30 dersinde ogrendiklerim meslegimi daha iyi yapmama yard!m 

edecek. 

32 dersinde ogrendiklerim insanlarla daba iyi ileti~im kurmama 

yard1m eder. 

33 dersinde ogrendiklerim okuduklanrru aruamamda bana 

yardtm eder. 

34 dersinde 6grendiklerim dii~iincelerimi yazarken bana yard1m 

eder. 

36 dersi ogretmen yeti~tirme programlannda mutlaka olmahd!r. 
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Faktor 

ortak 

Varyans1 

(Extractio 

n) 

,597 

,615 

,668 

,621 

,556 

,559 

,557 

,696 

,752 

,733 

,769 

,631 
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37 dersi ogretmen adaymm kalitesini artmr. 

40 dersi di1 bilincimin ge1i~mesine katkl sag1ar. 

41 dersini yok eg1enceli bu1uyorum. 

46 dersinde 6zne1 an1atlm biyim1erini ogrernnek eg1ence1idir. 

4 7 dersinde nesne1 an1atlm biyim1erini ogrernnek eg1encelidir. 

49 dersinde metin tiirlerini ogrernnek ho~uma gider. 

50 dersinde metin olma ko~ullanm ogrernnek keyif vericidir. 

52 dersinde bi1gilendirici metin tiir1erinin ozelliklerini ogremnek 

isterim. 

53 dersinde yazma uygnlama1an yapmak ho~uma gider. 

Tab1o 7 

,676 

,632 

,649 

,683 

,726 

,711 

,713 

,610 

,546 

Tiirkye-1 Yaz!l1 Anlatrm Dersine Y6ne1ik Tutum Cllyegine ili~kin Faktor 

Ana1izi Sonuy1an 

Madde F aktor Yiikleri 

no Dondiinne Oncesi Dondiiriilmii~ 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

34 ,799 ,830 

32 ,792 ,818 

33 ,782 ,807 

30 ,745 ,800 

37 ,741 ,772 

36 ,750 ,724 

40 ,754 ,710 

28 ,693 ,689 

20 ,691 ,676 

24 ,739 ,608 

49 ,657 ,782 

50 ,676 ,763 
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47 ,733 ,759 

46 ,730 ,715 

52 ,659 ,700 

53 ,616 ,661 

10 ,557 ,793 

12 ,499 ,739 

5 ,583 ,698 

3. ,581 ,684 

41 ,683 ,666 

A91klanan Toplam A91klanan 

Varyans: % 65.237 Varyans (%): 30,203 19,522 15,512 

Cronbach' s Alpha: ,94 ,89 ,84 

Ol9egin tamam1 i9in hesaplanan giivenirlik: ,942 

Olnmsuz madde 

Faktor analizinin dordiincii a~amasmda elde edilen faktorler isimlendirilmi~tir. Birinci 

faktor 10, ikinci faktor 6 ve ii9iincii faktor de 5 ifadeden olu~maktadrr. Birinci faktor 

varyansm % 30.203'iinii, ikinci faktor% 19.522'sini ve ii9iincii faktor de % 15.512'sini 

a91klamaktadrr. 

3.3. Ol9egin Giivenirligi 

Giivenirlik analizi i9in kullan!lan Cronbach's Alpha sorular aras1 korelasyona bagh uynm 

degerleridir. Cronbach's Alpha degeri faktor altmdaki sorularm toplamdaki giivenirlik 

seviyesini gostermektedir. Cronbach's Alpha degerinin .70 ve iistii oldugu durumlarda 

6l9egin giivenilir oldugu kabul edilir. Ancak, soru say!Sl az oldugunda bu smrr .60 degeri 

ve iistii olarak kabul edilebilir (Sipahi, Yurtkoru ve <;inko 2006, s. 89). Ol9egin 

giivenirligini belirlemek amac1 ile Cronbach's Alpha katsay!lan hesaplanrm~trr. Hesaplanan 

giivenir1ik katsay!lan Tablo 8'de gosterilmi~tir. Bulunan giivenirlik katsay1lan birinci 

faktor i9in .94, ikinci faktor i9in .89, ii9iincii faktor i9in .84 ve ol9egin tamam1 i9in .94'tiir. 

Bulunan bu katsa}"llar, alt 6l9ekler ile 6l9egin tamammm giivenilir oldugunu 

gostermektedir. 
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Tablo 8 

Tiirkve I Y azl11 Anlallm Dersine Yonelik Tutum Olvegi ile Alt 

Olveklerinin iv Tutarhhk ve Test-Yeniden Test Giivenirlik Katsayllan 

OlvekAd1 Mad de Cronbach' s Alpha Test-Yeniden Test 

Sa)'ISI (N: 546) Giivenirligi (N: 11 0) 

F aktor I ( Gereklilik) 10 .94 .81 

Faktor 2 (Siirev) 6 .89 .77 

F aktor 3 (ilgi) 5 .84 .87 

Olvegin Tarnanu 21 .94 .88 

TOY ATO'niin test-yeniden test y6ntemi ile belirlenen kararhhk katsa)'lslm hesaplamak 

ivin 110 6grenciye iki hafta ara ile iilvek yeniden uygulanm1~tlf. Tablo 8'de TUYATO ve 

alt 61veklerinin test-yeniden test y6ntemi ile elde edilen kararhhk katsay1lan gosterilmi~tir. 

Alt 61vekler ivin belirlenen kararhhk katsayllan faktor I ivin .81, faktiir 2 ivin .77, faktiir 3 

ivin .87 ve 6lvegin tamam1 ivin .87'dir. Bu katsay1lar 61vek ve alt 61veklerinin test-yeniden 

test yontemi ile elde edilen giivenirlik katsa)'llannm yeterli diizeyde oldugunu 

gostermektedir. 

TOY ATO alt iilveklerinin birbiriyle ve 61vegin tamam1 ile olan korelasyonlan Tablo 9'da 

gosterihni~tir. Olvegin alt 61vekler ile korelasyonu srras1 ile .92, .86 ve .76 bulunmu~tur. 

bir alt 61vegin toplam iilvek puanlan ile ili~kisinin anlamh oldugu goriilmektedir (p < 

.00 I). Alt 61veklerin kendi aralarmdaki korelasyonlan ise .67 ile .53 arasmda bulunmu~tur. 

Tablo 9 

Olvek ve Alt Olvekler Arasmdaki Korelasyonlar 

Faktor 1 Faktiir 2 Faktor 3 

Faktorler ( Gereklilik) (Siirev) (ilgi) 

Siirev ,672(*) 

ilgi ,530(*) ,559(*) 

Top lam ,915(*) ,862(*) ,759(*) 

*p < 0.01 
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Ol9egin tamammdan almabilecek en yiiksek puan 105, en dii§iik puan ise 21'dir. Ol9ekten 

yiiksek puan almak "Tiirk9e I Y azth Anlal!m" dersine yonelik olumlu tutumu gosterirken, 

dii~iik puanlar bu derse kar~t tutumun olumsuz oldugu anlamma gelmektedir. 

Tablo 10 

Maddelere iii~ Puanlarmm Ust ve Alt Gruplara Gore Bagtmstz Ornek t-

testi Sonu9lan 

UstGrup AltGrup 

Madde N X Ss N X Ss sd t 

3 147 4,26 . 0,80 147 2,54 1,12 292 15,157 

5 147 4,16 0,87 145 2,37 1,01 290 16,120' 

10 146 3,45 0,97 145 2,04 1,01 289 12,125' 

12 147 3,65 0,96 147 1,90 0,96 292 15,614' 

20 147 4,77 0,57 146 3,35 1,14 291 13,509' 

24 147 4,79 0,46 147 3,46 0,94 292 15,411' 

28 147 4,63 0,71 147 3,18 1,12 292 13,193' 

30 147 4,85 0,41 145 3,39 1,16 290 14,317' 

32 147 4,82 0,42 147 3,18 1,06 292 17,359' 

33 147 4,87 0,34 147 3,36 1,10 292 15,949' 

34 147 4,88 0,32 145 3,32 1,11 290 16,349' 

36 147 4,94 0,24 145 3,46 1,12 290 15,643' 

37 147 4,92 0,27 145 3,49 1,11 290 15,110' 

40 147 4,81 0,43 147 3,15 1,20 292 15,850' 

41 147 4,18 0,80 146 2,24 0,95 291 18,896' 

46 147 4,51 0,66 145 2,83 1,08 290 16,093' 

47 147 4,48 0,58 145 2,76 1,05 290 17,360' 

49 147 4,33 0,60 146 2,64 1,08 291 16,550' 

50 147 4,26 0,63 146 2,51 1,04 291 17,387' 

52 147 4,57 0,54 146 3,10 1,07 291 14,887' 

53 146 4,41 0,78 146 2,76 1,13 290 14,511' 

p< .001 

6kekte yer alan her bir maddeuin yeterince ayut edici olup olmadtgtru belirlemek i9in 

o19ekten yiiksek ve dii~iik puan alan iist ve alt % 27'lik gruplar tespit edilmi~tir. Daha 

sonra, list ve alt gruplarda her bir maddeye verilen cevaplara ili~kin ortalamalar ·arasmdaki 

farlan anlamh olup olmadtgma balalmt~llr. Madde1erin alt ve iist gruplara gore bagtmstz 
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omek t-testi sonu9lan Tablo lO'da verilmi~tir. Ol9ekte yer alan tiim maddeler i9in alt ve iist 

grupta verilen cevaplar arasmdaki farlan anlamh oldugu goriilmektedir. Bu sonu9, 6l9ekte 

yer alan maddelerin aylrt edici oldugunun bir kamtl olarak goriilebilir. 

IV. SONU<;: 

Bu 9ah~mada, Egitim Fakiiltesi Ogretmen Yeti~tirme Prograrnlannda ortak zorunlu 

derslerden birisi olan "Tiirk9e I Yaz1h Anlatlm" dersine yonelik olarak geli~tirilen tutum 

619eginin ge9erlilik ve giivenirlik 9ah~mas1 yap1lnu~trr. Ba~lang19ta 57 maddeden olu~an 

taslak 6l9ek, faktor analizi sonucu 21 madde ve ii9 alt boliimden olu~an 6l9ege 

don~tiiriilmii~tiir. Sosyal bilimlerle ilgili 6l9ek geli~tirme 9ah~malannda s1k9a ba~vurulan 

yollardan birisi de uzman ·gorii~iine ba~vurmaktrr ($eker ve Gen9dogan 2006, s. 44). 

Ol9egin kapsam geyerliligi i9in uzman gorii~iine ba~vurulmu~, yap1 ge9erliligi i9in faktor 

analizi yap1lm1~trr. Ol9ek ve alt 6l9eklerin i9 tutarhhklannm gostergesi olarak Cronbach's 

Alpha giivenirligi hesaplamm~trr. Aynca hazrrlanan 6l9ek iki hafta arayla 110 6grenciye 

uygulamm~ ve 6l9egin kararhhk katsay!S! hesaplanm1~tlr. i9 tutarhhk ve larrarhhk 

katsa)'llan olyegin i9 tutarhhk ve larrarhhk ozellikleri bakrrnmdan yeterince giivenilir 

oldugunu gostermektedir. Ol9egin i9 tutarhhgrmn diger bir gostergesi olarak alt olyeklerin 

olyegin tamam! ile olan korelasyonuna balalml~trr. Alt olyeklerin 6lyegin tamam! ile 

yiiksek bir korelasyona sahip oldugu belirlemni~tir. Ol9ekte yer alan her bir maddenin 

olumlu ve olumsuz tutuma sahip olan ogrencileri birbirinden yeterince aylrt edip 

edemeyecegini belirlemek i9in 6l9ekten yiiksek ve dii~iik puan alan % 27'lik gruplar 

belirlemni~; iist ve alt gruplarm puanlan bagrms!z omek t-testi ile larr~!la~tmhm~tlr. 

Kar~!la~t1rma sonucu tiim maddelerin aylrt edicilik 6zelligine sahip oldugu bulunrnu~tur. 

6zetle 6l9egin geyerliligi ve giivenirligi ile ilgili olarak yapllan tiim analizler 

TUY ATO'niin amacma uygun olarak kullamlabilecegini gostermektedir. 

Egitim fakiiltesi birinci srmflannda ogrenim goren 546 6grenciden elde edilen cevaplara 

dayah olarak geli~tirilen TOY ATO, "Tiirk9e I Y azl11 Anlatrm" dersinin okutuldugu diger 

yiiksekogretim programlanna ka)'lth olan ogrencilerin bu derse yonelik tutlrmlanm 

belirlemek i9in de kullamlabilir. 
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Dr. Giilay SARI<;:OBAN• 

OZET 

Tarih alanznda kaynaklar, yaz1b, soz/U, gorse/, iJilsel ve gorsel-iJitse/ kaynaklar 

o/arak beJ las1mda incelenmektedir. Bu araJtlrmada, Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihi'nin yaz1b 

kaynak/annzn tasnifi yap1lmaya 9ai1Jiim1Jtlr. Yaz1b kaynaklar birincil ve ikincil kaynaklar 

Jeklinde bir smiflandmnaya tabi tutularak irdelenmiJtir. Oncelikle birincil kaynak olarak 

Ar#vler, Resmi Yaymlar, Siireli Yaymlar, Hatlratlar, Giin/Ukler haklanda daha sonra da 

ikincil kaynak olan Biyografiler ve BaJvuru eserleri olarak nitelendirdigimiz 

Ansiklopediler, Sozliikler, Rehberler ve Krono/ojiler haklanda bilgi verilerek Tiirkiye 

Cumhuriyeti Tarihi a91smdan kullanzlabilirlikleri deger/endirilmiJtir. 

Anahtar kelime/er: Yaz1lz kaynaklar, birincil kaynaklar, ikincil kaynaklar 

ABSTRACT 

The Applicability of the Written Sources in the History of Turkish Republic 

In the field of history, sources have been explored in five sections such as written, 

oral, visual, audio, and audio-visual. In this study, the written sources of the History of 

Turkish Republic have been classified. The written sources have been examined in terms of 

primary and secondary sources. Firstly, primary sources such as Archives, Official 

Publications, Periodicals, Memories, and Diaries and then secondary sources such as 

Biographies and References such as Encyclopedias, Dictionaries, Guides, and 

Chronologies have been studied. Their use in the History of Turkish Republic has been 

scrutinized. 

Keywords: Written sources, primmy sources, secondmy sources 

• Hacettepe Universitesi, Egitim Fakiiltesi, Yan-zamanh 6gretim GOrevlisi, 
gulaysaricoban@yahoo.com 
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GiRi:S 
Tarih, ya~anan tarihi olaylardan kalan eskimi~ izlerin anlamh bilgiye 

donii~tiiriilmesidir. DolaylS!yla tarihte bilgi esastrr ve tarih yaztcthgmda bilginin elde 

edilmesi ~arttrr. Bilgiye ula~abihnek ise, bilgi kaynaklanm stbhatli bir ~ekilde tespit 

etmekle miimkiindiir. Kaynak, inceleme konusu hakkmda tarihi olayla ilgili dogrudan her 

tiirlii bilgi anlamma gelir. Diger bir ifade ile kaynagm en biiyiik ozelligi, dogrudan bilgileri 

ihtiva etmesidir. 75 Aynca tarih9inin kaynaklara dayanarak tarihi ger9eklik adma ortaya 

koydugu orijinal bala~ ayt!an da kamt ve kaynak yerine geyebilmelidir. 

Tarihsel kaynak!ar, insanlann ge9mi~teki faaliyetlerinden geriye kalan her tiirlii 

bulguyn i9ermektedir. Y azth ve sozlii dil, cografi yiizey ~ekil!erinin durumu ve insan 

yapmu maddi kalmttlar, giizel sanatlar ile fotograf ve fihn76 Ozellik!e yakm donem tarihi 

ara~tmnactlan, zengin bir yazth kaynaga ula~abilme imkamna sahiptirler. 

Tarih ilminde kaynaklann diger bir ifade ile belgelerin dili hi9bir donemde arzu 

edildigi anlamda a91k olmamt~trr. Tarih9i kolay olamayacag1m bildigi halde, belgelerin 

ta~tdtgl tarihi ger9ekligi gonneye 9ah~rr. Bu i~lemi yaparken sahip oldugu kaynaklardan 

degi~mez bir ger9ek ve tek bir dogru anlam da 91karamaz. Aynca elde ettigi kaynaga kendi 

arzusu istikametinde istedigi anlam1 da yiikleyemez77 Carr' mda da belirttigi gibi tarih9inin 

yapmaya yah~llgt, kendisi ile olgulan arasmda kurdugu diyalog78 yardmuyla tarihi 

ara~tnmamn zeminini hazrrlamaktrr 

Tarih ara~tmnalannda ilk a~ama, kaynaklann tespit edilerek ilgili kaynaklara 

ula~tlmastdrr. Bilgi teknolojilerindeki luzh geli~meyle birlikte bilginin bulundugu formatta 

ve bilgiye eri~im yontemlerinde onemli degi~ikliler meydana gelmektedir. Kiitiiphane 

koleksiyonuna ula~mak i9in kataloglar onemli bir eri~im aractdrr. Kiitiiphane katologu 

klasik tarumtyla, kiitiiphanede bulunan her tiirlii bilgi ta~tytct materyal ve bilgi ta~tytct 

ortamm (Kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, ses kaseti, video-kaset, CD-Rom, makale veri tabam, 

harita vb.) onceden belirleruni~ kurallar dogrultusunda bibliyografik bilgilerin bir veri 

tabanmda toplanmasidir. Bu veri tabant kiitiiphane kaynaklan hakkmda kullamctya bilgi 

75 Tuncer Baykara, Tarih Ara!j:ttnna ve Yazma Metodu, izmir, 1996, s.46. 
76 John Tosh, Tarihin Pe~inde, Tarih Vakfi Yurt Yaymlan, istanbul,1997,s.31 
77 E. Semih Yal~m, Tiirkiye Cumhuriyetinin Kaynaklan, Berikan Yaymlan, istanbul, 2003, s. 1. 
78 Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, ileti~im Yaymlan, istanbul, 1996, s. 36. 
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verir. Elektronik kiitiiphanelerin geli~meye ba~lamasiyla birlikte kiitiiphane kataloglan 

bibliyografik kiinyenin yanmda bilgi kaynagmm kendisine bir sistem biitiinliigii diihilinde 

eri~meyi de saglamaktadrr. 6te yandan kiitiiphane kataloglan kullamcliar tarafmdan 

ara~tmlan bilgi kaynagmm kiitiiphanede olup ohnad1g1, kiitiiphanede var ise hangi 

koleksiyonda, hangi formatta, odiiny almlp almamayacagl vb. konularda da bilgi 

vermektedir. 79 

Diger yandan ar~iv belgelerine uia~mak da tarih ara~trrmaclian a91S1ndan son 

derece onenliidir. Ciinkii bu tiir belgeler dogal olarak iiretilmekte ve orijinal beige ozelligi 

ta~lmaktadlrlar. Ar~iv belgeleri ka}'lth bulundugu ortamm ozelligine gore farkh kategorilere 

aynlabilir. Bunlar el yazmalan, kartografik ve mimiui belgeler, g6rsel-i~itsel materyaller, 

kagll ortanliar vb. belgelerdir. Aynca srraladlglmlz bu ortamlan ve iizerindeki biitiin 

bilgileri goriintiileyebilecek yetenege sahip olan eiektronik belgeler de bu gruba diihil 

edilebilir. 

Ar~ivlerde, ar~iv belgelerinin istifadeye sunu!mas1, yani beige verme i~lemi, her 

iilkenin kendi mevzuatlan 9er9evesinde bir talom farkhhklar gostermektedir. Bugiin biitiin 

iilkelerde, belli tarihten onceki dokiimanlann ara~trrmacliarm istifadesine sunulmas1, 

tatbikatta agrrhk kazanm1~trr. Soz konusu tarih gene! olarak 50 }'lidrr. Baz1 devletler ise, 

biitiin dokiimanlar i9in kesin ve tek bir tarih koymamn uygun olmayacagm1, bu siirenin 

dokiimanm tiiriine gore degi~mesi gerektigini ileri siirmektedir. Hemen biitiin devletler, 

baz1 dokiimanlarm serbest brralolarak istifadeye sunulmasma kesinlikle kar~1drrlar. Bu tiir 

dokiimanlar ~unlardrr: Siyasi evrak, askeri evrak, Saray ve hiikiimet ba~kanlarmm evrag1, 

Parlamento evrag1, Ki~ilere maddi ve manevi zarar verebilecek evrak, Y 1pranm1~, eksik 

veya 90k degerli olan evrak, Ozel ar~ivler. 

Ar~ivlerden yararlanma baz1 esaslan tabi tutulmu~tur. Devlet Ar~ivleri Gene! 

Miidiirliigii Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda Kanun Tasans1'nm ilgili maddelerinde bu 

hiikiimler yer alm1~trr. Tasanmn 18. Maddesi, Devlet Ar~ivleri Gene! Miidiirliigii'niin yetki 

ve sorumluluguna ge9mi~ veya ge9memi~ olan ar~iv malzemesinin hi9bir sebep ve suretle 

ar~ivlerden ve bulunduklan yerlerden d1~anya verilemeyecegi, ger9ek veya tiizel ki~ilere 

veya devlete ait bir hizmetin goriilmesi, bir hakkm korunmas1 ve ispat1 gerektiginde, 

19 Sami <;::ukader- SOnmez <;elik, "Ara~tlrmacllarm Bilgiye Eri~imde Kullandlgl Ara~lar", 
http://inet-tr-org-tr/inetconf8/bildiri92. 
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mikrofilm, fotokopi veya usuliine gOre Omekler verilebilecegini, mahkemelerce tayin 

edilecek naipler veya ilgili dairelerce gorevlendirilecek yetki memurlar tarafmdan yerinde 

incelenebilecegi ve ar~iv malzemesinin hivbir ~ekilde yurt d1~ma yikanlarnayacagi 

hakkmdadrr. 

Aym madde de, ar~ivlerden yabanc1 bilim adamlanmn yaralanmasmm ve bu 

malzemenin mikrofilm, fotokopi veya omeklerinin yurt d!~ma ylkanlmasl ~ekil ve 

usullerinin Devlet Ar~iv Kurulu'nca diizenlenecek yonetmelikte belirtilecegi hUkmii yer 

ahm~trr. 

Ar~ivler;de ara~l:!rma yapabilmek ivim ilgili birime bir dilekve ile miiracaat 

edihnesi gerekmektedir. Bu dilekyede ara~trrma konusu, konunun zarnan olarak simrlan, ne 

ivin ve hangi gaye ile yap!lacagi belirtilir. Ara~trrma konusu ile ilgili olarak ornek fotokopi 

veya mikrofilm izni istenir.80 

Ar~ivler ay1smdan bas1h dokiimar!lar, ar~ivlere geli~ bivirr!lerine gore iki grupta ele 

ahnmaktadrr.l- Ar~ive devredilen idari fonlarm bir par9as1 olarak, fonun ivinden gelen 

bas1h belgeler. Bu belgeler fonlarm bozulmarnasr prensibi goz oniinde tutularak, fonun 

biitiiniiyle beraber degerlendirilip, aym tasnif iverisinde yer alrrlar. 2-Ar~iv idaresi 

tarafmdan temin edilen ve ar~ivdeki fonlann tamarr!layiclSI durumrrnda olan gazete 

koleksiyonlan, resmi gazete, biitye, ye~itli raporlar vb. belgeler. 

Bu tiir belgelere ara~trrmac!larm kolay ula~abihnesi ivin iki tiir tasnif ~ekli 

uygulanmaktadrr. Ya konu tasnifi veya srralamas1 yap1hnakta ya da belgenin ar~ive geli~ 

srrasma gore srralama yap1lmaktadrr. 

Netice itibanyla ~u husus ifade edilebilir ki, ara~trrmac!lann bu tiir resmi belgelere 

kolayhkla ula~abilmesi ivin, biitiin ar~iv depolarmda ister merkezi, ister mahalli olsun, 

bas1h belgeleri ve ara~trrma vah~malan ivin gerekli olabilecek her tiirlii bllgi kaynaklanm 

toplayacak bir dokiimantasyon merkezinin krrruhnas1 bugiin ivin kayrmhnaz olm~tur. Milli 

Kiitiiphane biinyesinde krrrulan Devlet Yaymlan Dokiimantasyon Merkezi de bu gorevi tam 

olarak kar~Ilayamarnaktadrr. 

80 ismet Binark, Ar:;;iv ve Ar~ivcilik Bilgileri, Ankara, 1980. 
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Tarih ara~tmnac!s! bu ~ekilde kaynaklara ula~tlktan sonra, kaynaklann ger9ek 

veya sahte yahut iizerinde oynannu~ olup olmadigim ara~tmnas1 gerekmektedir. 81 Buna 

d1~sal ele~tiri demnektedir. Bunun i9in ilk olarak belgenin kaynag1 meselesi vard1r; 

belgenin, onu ortaya koydugu ya da iirettigi soylenen ki~iye veya kuruma kada• izi 

siiriilebiliyor mu, yoksa belge sonradan iiretilip ilgili yere komnu~ olabilir mi?. ikinci 

olarak da belgenin i9erigini inceleyerek bilinen olgulara uygun olup olmad1gnn saptamak 

gerekir. Doneme ili~kin bilgilerimizi goz oniine almca, belgenin ortaya atl!g1 iddialar 

mnhtemel goriiniiyor mu? Eger belge, hakiki oldugu konusunda hi9bir ku~kuya yer 

olmayan ba~ka birincil belgelerden 9Ikart!labilecek sonu9larla 9eli~iyorsa, o zaman sahte 

oldugu yolunda gii9lii ku~kular dogmahdrr. U9iinciisii, belgenin ~ekli 90k onen!li ipu9lan 

verebilir. <;ogunlukla elle yaz!lm1~ belgelerle 9ah~an tarih9i, yaz1mn belirtilen doneme ya 

da yere ail olup olmadigim saptamak i9in teknik uzmar!lara ba~vurabilir. 

Bir belgenin hakiki olup ohnadigimn tespit edilmesinden sonra ikinci ve 90gu 

zaman da 90k daha fazla 9aba gerektiren a~ama, i9sel ele~tiridir, yani belgenin i9eriginin 

yorumlanmas1drr. Belge, goriilenleri, i~itilenleri veya soylenenleri bildiren bir metinse, 

yazarnnn olgulann aslma bagh bir ar!lat1m yapacak durumda olup olmadigmi sormam1z 

gerekir. Orada ger9ekten bulunmu~ mu ve olaya tamk olmu~ mudur? Yazar, olaym hemen 

ertesinde mi kaleme alm1~1!r metni, yoksa olay haf1zasmda netligini yitirdikten sonra m1?82 

Goriildiigii gibi, tarihsel bir ara~tmna yap!lrrken ne kadar 90k kaynaga ula~!lrrsa 

ara~tmnada o kadar ba~anh olacaktrr. <;iinkii bu yolla, belli kaynaklardaki yar!li~hklan, 

belirsizlikleri ortaya 91karma ihtirnali yiikselecektir. 

Kaynak ara~l!rmasi, mevcut yaz!l1 kaynaklarda dagmlk bir ~ekilde bulunan 

bilgileri topla}1p yorumlamak, degerlendirmek ve sistemle~tirmek suretiyle yeni bilgiler 

ortaya 91karmak, yeni sorunlara 96ziin!ler getirmek amac1yla yap!lan bir ara~tmnadrr. Bu 

tiir bir ara~tmnayla, belirlenen konunun probleminin 96ziimiinde kullanacagim!Z yap! 

ta~larnn bu kaynaklardan elde ederiz. 

Tarih ara~l!rmalan ay1smdan kaynaklar, birincil ve ikincil kaynaklar olarak bir 

smlflandmlmaya tabi tutulmaktad1r. Birincil kaynak, bir gorgii tamg1mn tan!l<hg1drr. Temel 

81 Miibahat S. Kiitiikoglu, Tarih Ara~tmnalannda Usul, Kubbealtt Ne~riyatl, istanbul, 2001, s.28. 
82 A.g.e., s. 9-12. 
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kaynag1 te~kil eden ki~i olaym gevtigi zamanda ya~arm~ olmahdrr. Bu tiir kaynaklar 

bilginin dogrudan geldigi kaynaklardrr. ikincil kaynak, gorgii tan1g1 olmayan ki~inin 

tamkl!g!drr. ikincil kaynag1 te~kil eden ki~i olay yerinde, olanm gervekle~mesi esnasmda 

hazrr bulumnayan ki~idir. 

Bilimsel ara~trrmada esas olan birincil kaynaklan bulup kullamnak, verileri as!l 

kaynagmdan almaktrr. Ancak bu her zaman miimkiin olmayabilir. ilk kaynaga ula~ma 

imkilm bulumnad1g1 durumlarda ise en yelkin ve giivenilir ikincil kaynak kullaruhr. Bu 

durumda ara~trrmac! ayn! konudaki bilgiler ivin birden vok ikincil kaynaga ba~vurmah ve 

ald1g1 bilgilerin dogrulugundan emin olmahdrr. <;:iinkii as!l kaynaktan uzakla~t!lwa alman 

bilgiler ahcmm amac1 ve ah~ ~ekline gore farkl!la~rr, eksiltme ve eklemeler yap1hr. Boylece 

veriler orijinal ar!lam ve yap!Sffi! kaybetmi~ olabilirler. Bu bakundan birincil kaynaklar 

mevcut ve kolay ula~!labilir durumda iken ara~trrmacmm ikincil kaynakla yetimnesi dogru 

degildir. Eger ikincil kaynakla yetinme zorunlulugu dogarsa, o takdirde ara~trrmacmm vok 

dikkatli olmas! ve olabildigince vok kaynaga ula~mas! gerekir.83 

Tarih alamnda kaynaklar, yaz1h, sozlii, gorse!, i~itsel ve gorsel-i~itsel kaynaklar 

olarak be~ las1mda incelemnektedir. Bu vah~mada, Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihinin sadece 

yaz!l1 kaynaklanrun tasnifi yap!lmaya vah~1lm1~trr. Tarihte kaynaklar ayn bir nitelik 

ta~1maktad!r. Bu nedenle tarihin kendine has kaynaklarmm iyi tespit edilmesi 

gerelanektedir. i~te bu amav dogrultusunda oncelikle birincil kaynak olarak Ar~ivler, Resmi 

Yaymlar, Siireli Yaymlar, Hatrratlar, Giinliikler haklanda daha soma da ikincil kaynak olan 

Biyografiler ve Ba~vuru eserleri olarak nitelendirdigimiz Ansiklopediler, Sozliikler, 

Rehberler ve Kronolojiler haklanda bilgi verilerek Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihi av1smdan 

kullarulabilirlikleri degerlendirilmi~tir. Aynca her bir kaynaga ili~kin omekler de 

verilmi~tir. 

83 Suat Cebeci, Bilimsel Ar~tnma Yazma Teknikleri, Alfa Yaymlan, istanbul, 2002, s.61. 
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1. BiRINCiL KA YNAKLAR 

1.1. Ar~ivler 
Yunancadaki arkheion ve Latince'deki archivum'dan gelen aq;iv kelimesi; resmi 

daire, belediye saray1 anlamlanna gelmekledir. DolaylSlyla bu kelime, belli bir yiinelim 

dairesine ail i~lemi bitmi~, resmi evrakm diizenli bir ~ekilde bir araya loplanmas1 ve bu 

yaz!l1 belgelerin saklamp korundugu mekiin anlamlannda kullamlm1~1rr. 

ingilizce archives, Frans12ca archives, Almanca archiv ve ba~ka dillerde de ortak 

alan bu kelime, Tiirk9iiye de ar~iv olarak ge9mi~lir. Osmanl1 Devleli diineminde ar~ive 

Hazine-i Evrak ve Mahzen-i Evrak denmi~lir. 84 

Ar~iv belgeleri ara~lmnac!lar i9in son derece iinemlidir. <;iinkii bu belgeler ger9ek 

belgelerdir. Ana hallanyla ar~ivin iinemi ~u ~ekilde ifade edilebilir: Devletler ile ki~ilerin 

haklanm ve milletleraras1 miinasebellerini belgeler ve korur, bir konuyu ayd1nlatmaya, 

diizellmeye ve lespile yarar, ail oldugu devrin iirf ve adetlerini i91imai yap1s1m 

miiesseselerini ve aralanndaki baglanl! ve miinasebetleri belirtir, ilmi ara~lrrmalara imkiin 

saglar.85 

Ar~ivin gorev ve fonksiyonlanm ise ~u ~ekilde srralamak miimkiindiir: Ar~iv 

malzemesini tespit etmek ve aymnak, ar~iv malzemesini kayba ugratmadan korumak, aq;iv 

malzemesini gerekli ~artlarda saklamak, ar~iv malzemesini yararlanmaya sunmak, ar~iv 

malzemesini yeniden le~ekkiilii safhasmda bunu kontrol altma almak. 86 

Tiirkiye'de ar~iv XIX. yiizytlda kurulmu~l!rr. Fakal geli~mesi 1923 ytlmdan sonra 

miimkiin olabilmi~lir.87 Giiniimiizde ise Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihi alamnda 9ah~ma 

yapacak ara~l!rmac!lar i9in 9ah~llklan konuyla ilgili miiracaal etmeleri gereken ar~ivler 

olduk9a fazladrr. Bu ar~ivlerden baz1lan ~unlardrr: 

... 
Ismet Binark, A.g.e., s. 3. 

85 B. Delmas, Ar~ivler, <;ev. Nihal Somer, Ankara, 1991, s.lO. 
86 Turgut I~Iksal, "Ar~ivlerimizin Durumu ve Problemleri", Tiirk Kiiltiirii, Say1: 119, Temmuz 
1972, s. 36-47. 
87 Baykara, A.g.e., s. 43. 
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1.1.1. Ba~bakanl!k Ar~ivi 

Ba~bakanhgm ana hizmet birimlerinden olan Devlet Ar!ivleri Gene! Miidiirliigii 

Ankara'dad1r. Gene! Miidiirliige bagh Cumhuriyet Ar~ivi ve Dokiimantasyon Daire 

Ba!kanhklan Ankara'da, Osmanh Ar~ivi Daire Ba~kanhg1 ise istanbul'da bulunmaktadrr. 

a) Osmanh Ar!ivi 

Osmanh Ar§ivinde muhafaza edilen ar§iv malzemesi tamamen Osmanh dOnemine 

aittir ve hemen hemen hepsi de Arap harfleri ile yaz1h olan belgelerdir. Bu belgeler !ekli 

balamdan degerlendirildiginde Osmanh biirokratik sisteminin bir sonucu olarak "defter" ve 

"evrak" olarak iki ana gruba aynlrrlar. Bunlardan ba~ka son doneme ait baz1 haritalar, 

fotograflar ve albiimler de yer almaktadrr. Arapya ve Farsya yazll1 belgelerin yam Slra, 

aynca 19. Yiiz}'llm diplomasi dili olan Frans1zca belgeler de mevcuttur. 

Ar!ivde, Divan-1 Humayun, Bab-1 Ali defterleri ile bu temel miiesseselere bagh 

olan kalen!ler ve dairelere ait ar!iv malzemesinin yam s1ra 19. Yiizy!l Sadaretine ve 

kalemlerine mahsus vesikalar da bulunmaktad1r. Topkap1 sara}'! ar!ivinin devam1 

niteliginde olan II. Abdiilharuit'in Y!ld!Z Ar~ivi de Ba~bakanhk Ar~ivinin bir bo!iimiinii 

olu§turmaktadrr. Osmanh Devleti'nin sona ermesi iizerine ortadan kalkan baz1 nezaretlerin 

ve resmi miiesseselerin evrakl da bu ar!ive intikal etmi!tir. Bunlar $ura-y1 Devlet, Maliye, 

Hazine-i Hassa, Evkaf, Nafia, Ticaret ve Onnan nezaretlerinin belgeleridir. Diger taraftan 

degi~ik tarihlerde l'e!itli kayuaklardan gelmi! olan Osmanh Devleti'ne ait ar~iv malzemesi 

buraya devredilmi!tir. 88 

Osmanh Ar~ivi'nde bulunan belgeler !U ~ekilde tasnif edilmi!tir. 

a) Bab-1 Ali Belgeleri 

aa) Sadaret (Ba!bakanhk) Dairesi Kalemlerine Ait Belgeler 

- Dosya Usulii iradeler Tasnifi (DuiT) 

88 Yalpn, A.g.e., s. 35. 
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- Sadaret Amedi Kalemi Belgeleri (A.AMD.) 

- Amedi Kalemi Meclis-i Viikela Yaz1~malanna Ait Belgeler 
(A.AMD.MV.) 

- Sadaret Divan-1 Hiimayfin Kalemi Mukavele Kls1m Belgeleri 
(A.DVN.MKL.) 

- Sadaret Divan-1 Hiimayfin Name-i Hiimayfin Klsm1 Belgeleri 
(A.DVN.NMH.) 

Sadaret Divan-1 Hiimayfin Miihimme Kalemi Belgeleri 
(A.DVN.MHM.) 

- Diivel-i Ecnebiye Klsm1 Belgeleri (A.DVN.DVE.) 

- Sadaret Divan (Beylik~i) Kalemi Belgeleri (A.DVN.) 

- Sadaret Te~rifat Kalemi Belgeleri (A.TSF.) 

- Sadaret Evrak Kalemi Belgeleri (A.VRK.) 

- Sadaret Miiteferrik Belgeler (A.M.) 

ab) Bab-1 Ali Evrak Odas1 Belgeleri 

- Hukuk K1sm1 Belgeleri 

- idare K1snu Belgeleri 

- Siyasi K1sm1 Belgeleri 

- Mi.itenevvia89 
K1sm1 Belgeleri 

ac) Bii.b-1 Ali Biinyesindeki Diger Dairelere Ait Belgeler 

- Sura-y1 Devlet90 Belgeleri 

89 "<;:e;;itli" anlam1nda. 
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- Meclis-i Viikela Mazbatalan91 

b) Dabiliye Nezareti Belgeleri 

- Hukuk Mii!avirligi (DH. HMS) 

- Sifre Kalemi (DH. SFR) 

- idare-i Umilmiye (DH. iuM) 

- Kalem-i Mabsiis Miidiiriyeti (DH. KMS) 

c) Hariciye Nezareti Belgeleri 

- Hukuk Miijavirligi istijare Odas1 Belgeleri (HR.HMS.!SO.) 

- Hukuk KISml Be!geleri (HR. H.) 

- Miitenevvia KISmi Belge!eri 

d) Muabedeler Tasnifi 

e)Ali Fuat Tiirkgeldi Tasnifi 

!) Harita Katalogu 

Adres: Ticarethane Sokak, No: 12, 34410, Sultanahmet-istanbul 

Tel: (0212) 5138870-72 

Faks (0212) 5117586 

Web: www.devletarjivleri.gov.tr. 

b) Cumburiyet Arjivi 

90 Dam~tay. 
91 Bakanlar Kurulu Tutanaklan. 
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Cumhuriyet Ar~ivi Daire Ba~kanhg1 'nda; Milli Miicadele ve Cumhuriyet 

Donernine ait belgeler vardrr. 1920 )'llmdan ba~lamak iizere tasnifi bitrni~ ve i~lem tarihi 

iizerinden elli y1! ge9en be!ge!er, ara~trrmac1Iann hizmetine sunulmaktadrr. Tiirk dev!et ve 

millet hayat1m ilgi!endiren tarihi, hukuki, idari, siyasi, iktisadi, bilimsel ve kiiltiirel 

i9erikteki her tiirlii beige, tasnif edilerek kataloglar halinde ara~trrmaya a9!lmaktadrr92 

Cumhuriyet Ar~ivi'nde tasnifi tamamlanarak ara~trrmac!lara a9!lan 10 katalog 

bulumnaktadrr. Bu kataloglarda yakla~1k 135.500 civarmda beige bulumnaktadrr.93 Bu 

kataloglar ~u ba~hklar altmda toplamru~l!r: 

1-Ba~bakanhk Ozel Kalem Miidiirliigii Katalogu: Ba~bakana ve ba~bakanhga 

gonderilmi~ her tiirlii ozel beige mevcuttur. 

2-Ba~bakanhk Muamelat (i~lemler) Gene! Miidiirliigii Katologu: Ba~bakar!llkta 

olu~mu~ her tiirlii beige vard!r. 

3- Mii~terek Karamameler Katalogu: Her tiirlii tayin, terfi, azil, odiil, el9ilik 

a9ma,kapama konulanna ili~kin belgeler vard1r. 

4-Bakar!lar Kumlu Kararlan Katologu: Bakanlar kumlu toplant!lannda Bakar!larm 

imzalad!klan her tiirlii beige vardrr. 

5- Diyanet i~Ieri Reisligi Katalogu: Diyanette olu~an her tiirlii beige vardrr. 

6- Toprak iskiln Gene! Miidiirliigii Katologu: Miibadele d1~mda Anadolu'ya g69 

eden vatanda~!arm iskilnma ili~kin belgeler bulumnaktadrr. 

7-Enerji Bakanl1g1 Maden Dairesi Katalogu: Maden arama, i~lenne ruhsatma 

ili~kin be!geler vard!r. 

8-CHP Katalogu:: CHP'ye ili~kin her tiirlii beige bulumnaktadrr. 

9-Azerbaycan Ar~ivi: 1916-1923aras! Azerbaycan' a ait belgeler bu1umnaktad!r. 

10- Rusya Federasyonu Katologu: Tiirkiye Komiinist Partisi gibi belge1er 

bulumnaktad1r. 

Cmnhuriyet Ar~ivi Daire Ba~kar!l1g1 ve Dokiimantosyon Daire Ba~kanl1grrun 

kiitiiphanesinde bulunan kitap, raper, tez, yonennelik, genelge gibi dokiimanlara ait 

92 Geni~ bilgi i~in bkz; www.devletar~ivleri,gov.tr. 
93 20.12.2005 tarihinde ar~iv yetkilisi Atilla Aydm ile yaptlgtmtz gOrii~mede elde edilen 
bilgilerdir. 
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bibliyografik bilgi1erin kaydedi1digi 17.000 adel kaynak vard1r. Aynca burada 850 adel 

sure1i yaym o1up bun1ardan 300 lanesi Ar~ive· devamh olarak gelmektedir. 

Seminer, sempozyum, kongre gibi bilimsel loplanl!larda sunulan lebligleri ihliva 

eden kilaplarla s:e~itli bilimsel incelemelerin, konu~malann loplandigi kitaplardaki 

metinlere ail bibliyografik bilgilerin kaydedildigi gibi 18.000 leblige ail veri bulunmaktadrr. 

Aynca burada dergi ve gazelelerde yay1mlanan makalelere ail bibliyografik bilgi!erin 

kaydedildigi 45.000 veri mevcuttur. Bununla birlikte Turkiye'nin giindeminde yer alan 

6nemli olaylarla ilgili basmda yer alan haber ve yorumlara ail bibliyografik bilgilerin 

kaydedildigi 29.000 adel habere ail veri giri~i yap!lmi~l!r. 

Ar~ivde sadece 1989'dan gunumiize dek abone olunan gazeleler bulunmaktad!r. 

20. Yiizy!l Tiirk tarihi ve Atatiirk d6nemi d1~ polilikas1 konusu ile ilgili telif ve 

monografiler bulumnaktadrr. 

Ar~ivin kiitiiphanesinde Diisturlar, Tutanaklar, Kanunlar dergisi, Biil9e Kanm!lan, 

TBMM Kanunlar dergisi bulumnaktadrr. Aynca s:ok say1da dergi mevcuttur. Bunlar 

arasmda Milli Kiiltiir, Tiirk Yurdu, TBMMM Dergisi, Tiirk Kiiltiirii Ara~lrrmalan Dergisi 

say!labilir. 

Aynca 1324'1en (15 Eyliil-28 Subal) 1337 d6nemine ail Takvim-i Veka-yi 

gazelesi bulunmaktadrr. Meclis-i Ayan Zab!l Ceridesi vardrr ( I Te~rin-i sanil326- 21 

MaYJS 1927 d6nemleri); Meclis-i Mebusan Zab11 Ceridesi mevcull!!f ( I Kasrm 1334-31 

Mart 1334 d6nemleri)94
• 

Adres: ivedik Cad. No: 59, 06180, Yenimahalle- Ankara 

Tel: (0312) 344 16 46 

(0312) 344 59 09 

Faks: (0312) 315 10 00 

Web: www.devlelar~ivleri.gov.tr 

1.1.2. Cumhurba~kan!Igi Ar~ivi 

Cumhurba~kanligi Ar~ivinde en eski beige 1908 tarihlidir. Ar~ivde bir bus:uk 

mil yon civarmda beige vardrr. Yalmz ar~ivde, 6zel evrak mevcul degildir. Bunun sebebi bu 

94 Yal~m, A.g.e, s. 38. 
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belgelerin 3473 sa)'lh kanunun d1~mda olmalandrr. 1908 )'limdan kalma belgeler de 

mevcuttur. Bu Aqivdeki belgeler "Cumhurba~kanhg1 K6~kii Biinyesindeki Yaz1~malar" ve 

diger "Devlet Ba~kanlanyla Olan Miinasebetlere Ait Belgeler "~eklinde iki ~ekilde tasnif 

edihuektedir.95 Bu tasniflerde Anadolu ve istanbul'daki ~e~itli ki~i ve makamlarla, TBMM 

Ba~kanhg1 arasmda gidip gelen belgeler bulunmaktadJr. Ar~iv, 1991 )'limda diizenleme 

~ah~malanmn yapilmas!, belgelerin zarar gormesini onlemek i~in ara~trrmalara 

kapatJ!mJ~trr. Bu ~ah~malar halen devam etmektedir. 

Adres: Cumhurba~kan!Jgl Ko~kii, 00380, <;:ankaya- Ankara 

1.1.3. ATASE Ar~ivi 

Tiirk Silalili Kuvvetlerinin Gene! Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etiit Dairesi 

Ba~kan!Jgl Ar~ivinde yakla~1k I 0 mil yon beige toplanm1~trr. Ar~ivdeki en eski tarihi 

belgeler ll\53-1856 Kmm Harbi'ne aittir. Belgeler harekat, muharebe, istihbarat ve lojistik 

destek konulanm ihtiva etmektedir. Bunlar, gene! koleksiyon b.~~hklan altmda· harplere 

gore tasruf edilmi~tir. Tasnif i~lemi bitiriierek bilimsel ~a~trrmacilann hizmetine sunulan 

Koleksiyonlar ise ~unlardrr: 96 

1- Osmanh-Rus Harbi (Kmm Harbi) (1853-856): Koleksiyonda toplam 18.400 

beige bulunmaktadrr. Katalog, 14 Nisan 1849 ile 18 Agustos 1870 arasrru kapsamaktad1r. 

Bu belgeler Kmm Harbine ait te~kilat, asayi~, ikmal, ia~e, tahkimat i~lerine ait yaz1~malar 

ile istihbarat ve harp raporlanndan olu~maktadrr. 

2- Osman!J-Sirp Karadag Harbi (1875-1877): Koleksiyonda toplam 5.877 beige 

bulunmaktadrr. Katalogda, en eski beige, 28 Temmuz 1870 tarililidir. Bu belgeler, harekiitm 

oldugu srralarda Seraskerligin ordularla, ordulann Seraskerlikle ve diger komutan!Jldarla 

alan yazJ~malanm i~erir. Aynca katalogda, dogrudan harekatla ilgili olmaylp, donemin 

diger askerlik hizmetleri, idari, miilki, adli ve egitimle ilgili belgeler de bulumnaktadrr. 

3- Osmanl1-Rus Harbi (1877-1878): Koleksiyonda toplam 37.019 beige 

bulumnaktadrr. Katalogu 7 cilttir. Bu koleksiyon, 17 May1s 1833 ile 24 Mart !885 tarihleri 

95 Yal~m, A.g.e., s. 35. 
96 22.12.2005 tarihinde Albay Ahmet Tetik Bey'le yapdan gOrii~me sonucu elde edilen 
bilgilerdir. 
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arasmdaki belgeleri kapsamaktad1r. Osmanh-Rus Harbine ait bu belgeler, iskan, ia~e, ikmal, 

istihbarat gibi konulardan ve harp raporlarmdan olu~maktadrr. 

4- Osmanh-Yunan Harbi (1897): Koleksiyonda toplarn 48.548 beige 

bulunmaktadrr. Katalog, 26 Eyliil 1885 tarihi ile 22 Subat 1912 tarihleri arasrru 

kapsamaktadrr. Osmanh-Yunan Harbine ait bu belgeler, Osmanh ordusuna bagh birliklerin 

gene! kuvvetleri, sevk edilen latalar, malzemeler ve harp raporlarrrun yamsrra seferberlik ile 

ilgili yaz1~malar, birliklerin asayi~ durumlan, yabanc1 iilkelerin durumlanna ait gazete 

haberleri, Girit is yarn ve personel i~leri ( tayin, terfi, taltif gibi) konulan i~erir. 

5- Osmanh-italyan Harbi (1911-1912): Koleksiyonda toplam 41.591 beige 

bulunmaktadrr. Katalogda yer alan belgeler, 1905'ten I Temmnz 1922 tarihine kadar 

devam eden konulan i~ermektedir. Bu belgeler, Osmanh ve italyan kuvvetlerinin gene! 

mevcudu, italya'nm gene! ve askeri durumu hakkmda istihbarat raporlan, seferberlik ile 

ilgili yazdar, Osmanh kttalanna malzeme, teyhizat, personel, ia§e, ve mi.ihimmat ikmaline 

dair ~e~itli yaz1~malan i~ermektedir. 

6- Balkan Harbi (1912-1913): Koleksiyonda toplam 902.800 beige 

bulunmaktadrr. Katalog, 21 Arahk 1909 tarihi ile 25 Kas1m 1922 tarihleri aras1rn kapar. 

Balkan Harbi katalogunda bulunan belgeler, ~e~itli Balkan dev!etlerinin ordulannm te~kilall 

haklandaki raporlann yamsrra, gene! mevcut ~izelgeleri, ikmal, ia~e, istihbarat, seferberlik, 

sevlayat ve nakliyat ile ilgili yaz1~malar, saghk hizmetleri, ~e~itli idari emir!er ve harp 

ceridelerinden olu~maktadrr. 

7- Birinci Diinya Harbi (1914-1918): Koleksiyonda toplam 3.671.470 beige 

bulunmaktadrr. 20 Mart 1913 ile 5 Nisan 1923 tarihleri arasmdaki olaylan kapsarnaktadrr. 

<;:e~itli konulardaki emir ve yaz1~malann olu~turdugu bu katalogda, ikmal, saghk, personel 

i~lemleri, harp cerideleri, seferberlik, ia~e, iskiin ve idari i~ler, !at' a intikalleri, ~e~itli kara 

ve deniz harekiillyla ilgili raporlann yan!Slra, siyasi ve askeri olaylarla ilgili yabanc1 basm 

haberleri ve ordulann konu~ ve kurulu~lan bulunmaktad1r. 

8- istiklal Harbi (1919-1922): Koleksiyondaki toplam beige say!Sl 1.996.694'tiir. 

koleksiyona ait ~1kanlan 21 ciltlik katalog 1913-1927 )'lllan aras1m kapsamaktad1r. istiklal 

Harbi katalogunda bulunan belgeler, ikmal, ia~e, istihbarat, sevlayat, nakliyat, birliklerin 

konu§ ve kurulu§lan, d6neme ait harp raporlan, askeri ve siyasi olaylarla ilgili yerli ve 
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yabanc1 basm haberleri, personel ve saghk i~lemlerine dair yaz1~malan ivermektedir. Bu 

koleksiyona ait diger kataloglannda y!kanlmas1 vah~malan siirmektedir. 

9- Atatiirk Koleksiyonu: Koleksiyonda toplam 19.682 beige bulumnaktadrr. 

1897-1938 }'lllan arasmdaki belgeleri ivermektedir. Atatiirk Koleksiyonunda, Mustafa 

Kemal Atatiirk'iin not defterlerinin yarus1ra, harp cerideleri, cephelerden gonderilen askeri 

ve siyasi konulardaki yaz1~malar, Mustafa Kemal Atatiirk'e gonderilen 9e~itli yaz!lar 

bulunruaktad1r. 

Heniiz tasnifi tamamlanmami~ belgeler ise ~unlard1r: Kore Sava~1 ( 1950-1953), 

K1bns Ban~ Harekal! (1974), Korfez Sava~1 (16 Ocak 1990- 27 $ubat 1991), Tarihveler, 

Haritalar ve Albiimler. 

Ar~ivde bulunan beige, harita, plan ve p~ftalann yakla~1k dortte ii9ii Osmanh 

Tiirk9e'si, geri kalaru ise diger dillerdedir. 1983 }'llmda belgelerin konu, kronoloji ve yer 

birlik esaslanna gore kart kataloglanmn yap!lmasma ba~lamn!~l!r. Bu tasnifte belgeler, kart 

kataloglannda 6zet olarak verilmektedir.97 

Adres: 06100, Bakanhklar-Ankara 

Tel: (0312) 402 23 18 

1.1.4. TBMM Ar~ivi 

TBMM ar~ivinde 1920'den giiniimiize kadar gene! kurulda yapllan her tiirlii 

toplantrrun tutanaklan vardrr. Bunlar "Tutanak Dergisi" (Zab1t Ceridesi) ad1 all!nda 

toplamni~trr. Ar~iv, Osmanh Meclis-i Mebusarundan intikal ettigi ~ekliyle Niimerik, . 

Alfabetik ve Kronolojik olarak diizenleruni~tir. Harf inkiliibma kadar alan belgeler Osmanh 

Tiirk9e'siyle yaz1hm~trr. TBMM Ar~ivinde video bant yoktur.98 

TBMM Ar~ivinde "Yasama (ve yarg1) ar~iv malzemesi" olarak: 

- Kanun dosyalan 

- Karar dosyalan 

- Gene! kuru! tutanaklarrrun as11lan 

- Onergeler 

91 Yal~m, A.g.e., s. 42. 
98 Yal~m, A.g.e., s. 43. 
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- Gene! kurulda muameleden kaldmlan veya reddedilen dosyalar 

- Geri alman i~lere ait dosyalar 

- Hiikiimsiiz kalan i~lere ait dosyalar 

- Komisyonlar evrala 

- istiklal Mahkemeleri (Bu belgeler ara~tmnacilara kapahdrr) 

-Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Zab!t Cerideleri (Zabtt Cerideleri 

istenildiginde CD halinde ara~tlrmacilara verilmektedir) 

- Kapah oturum { Gizli celse) Tutanaklan 

- istiklal Madalyas1 defterleri 

"YOnetim Ar~iv Malzemesi" olarak: 

- TBMM Ba~kanltgt, Ozel Kalem Miidiirliigiiniin dosya ve evrala 

- TBMM Baskanllk Divaru kararlan ile, Gene! Sekreterligin dosya ve 

evrala 

- Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan iiyeleri ile, yasama meclisleri 

iiyelerine ait 6zliik dosyalan 

- TBMM'ye gelen ve giden evraka ait kaytt ve zimmet defterleri vardrr99. 

Adres: 06100 Bakanhklar-Ankara 

Tel: (0312) 420 68 95 

1.1.5. Tiirk Tarih Kurumu Ar~ivi 

TTK ar~ivindeki belgeler Osmanltmn Son. D6nemi, Kurtu!u~ Sava~1, 

Cmnhrrriyet'in ilanmdan Somaki Donem ve Atatiirk'le ilgili Donem olarak d6rt ba~hk 

altmda tasnif edilmi~tir. Bunlann i9inde 6zellikle Atatiirk'le ilgili vesikalar saytca fazladrr. 

TIK'nm, ar~ivinde ~u belgeler mevcuttur: 

- 1909 Adana Ermeni Olaylan ve Cebel-i beerket Mutasamfi Esad Asaf Beyin 

Am! an. 

99 www.tbmm.gov.tr 
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- Mira1ay Bekir Sami Bey' in (Giinsav), Anado1u'da gorev yap11g1 srrada (21 MaY's 

1919-15 Temmuz 1920), yaveri Yzb. SeHiliattin Bey tarafmdan tutu1an harp ceride1eri 

- Cami Baykut'un an11annm fotokopileri 

- S11!na Savaey Ba~kanlarmdan Dr. F. Niyazi Agaog1u'nun, Kurtu1u~ Savaey1 i1e i1gi1i 

kitabmm miisveddesi 

- Naz1m Ba~kaya'nm babas1, Denizli Mebusu YusufBa~kaya'ya ait yaz1~ma1ar 

- Bahkesir Mutasarnf! Hihni Ergene1i'ye ail be1ge1er ve am1ar 

Siileyman Yigitba~1'mn "istikla1 Sava~1-Milli Kurtu1u~" ba~hkh notlan 

Atatiirk'iin Frans12ca Mektup1an 

ismet inOnii'ye ait yaz1~malar 

Enver Pa~a ve arkadaey1armm 1914-1918 'deki faaliyetleri 

Ratay i1e ilgili be1ge1er ve not1ar 

Atatiirk i1e i1gi1i gazete kiipiirleri 

Atatiirk'iin 61iimiiy1e i1gi1i be1ge1er 

-Tevfik B!J'lkhog1u'nun 1920-1953 senelerini kapsayan yakm tarihimiz1e i1gili 

not1an 

YusufHikmet Bayur'un not1an ve muhte1ifkonu1arda yaz1eyma1an 

R.!za Tevfik'in mektup1an 

Daba ~okjumallerden o1u~an muhte1ifkonuda be1ge1er 

TTK Ar~ivinde aynca bir fotograf ko1eksiyonu mevcuttur. Bu ko1eksiyondaki 

fotograf say1s1 19.000 civanndad1r. Bunun yam s1ra Atatiirk Donemi, Kurtu1u~ Sava~1 ve 
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TUrk inlalabJ i!e a!aka!I kitaplar da saklanmaktadrr. Aynca giinliik gazetelerde 

toplanmaktadrr. 100 

Adres: K1Z1lay Sokag1, No: 1, 06100, S!hhlye- Ankara 

Tel: (0312) 310 23 68 (11 hat) 

Faks: (0312) 310 16 98 

1.1.6. TUrk inlalap Tarihi Enstitiisii (TiTE) Ar~ivi 

TiTE Ar~ivinde Milli Miicadele ve Ttirkiye Curnhuriyeti tarihi ile ilgili olmak 

iizere 90.000 civannda orijinal beige, fotograf, film, pul k?leksiyonlan bu!unmaktadrr. 

TiTE'nin Kiitiiphane boliimiinde ise l'e~it!i dillerde Curnhllriyet tarihi ile ilgili 7000 

civannda eser mevcuttur. 

Asker ya da politikac1 olarak Kurtulu~ Sava~1'na kat!lan!arla, tarihl'i olan baz1 

degerli ki~iler ve ye~itli resmi kurum ve kurul~lann bagi~ladJgi ya da sat!Jg1 ar~iv 

malzemesi bnlunmaktadrr. TiTE Ar~ivi, Miize ve Kiitiiphanesi'ndeki ~eref panosuna 

isimleri yaz!lmak suretiy!e, kendilerine olan minnet borcu ifade edilen bu ki~i ve kurumlar 

~un!ard1r: Refet Bele, Bekir SJtki Baykal, Hacim Muhittin <;:ankh, Kilz1m Karabekir, 

Hiisrev Gerede, A vni Gelendost, Rahmi Apak, Fahri Belen, Enver Belman Sapolyo, G1yas 

Yetkin, Behil' Erkin; Afyon, Bitlis, Konya, Krr~ehir, izmir, Urfa, Mugla, Eski~ehir, 

Erzurum valilikleri; Bergama Halkevi, Polis Enstitiisii ve D1~i~leri Bakan!IgJ101. TiTE 

Ar~ivi'nde aynca, Kurtulu~ Sava~1'nda TBMM'ni destekleyen baz1 Anadolu gazetelerinin 

koleksiyonlan da bulunmaktadrr. Ogut, Babahk (Konya) ve Aylk Siiz (Kastamonu), bu 

gazetelerden birkapdrr102
• 

Adres: Ankara Universitesi Tiirk inkilap Tarihi Enstitiisii, Giimii~dere Yerle~kesi 

Giimii~dere Mahallesi, Fatih Cad. No:33, Keyiiiren-Anksra 

100 Yal~m, Ag.e., s. 46. 
101 www.ankara.edu.te./institutes/inktlap/tarihl(e.htlm. 
102 TiTE Ar~ivinde ogrendigimiz bilgilere gOre. 
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Tel: (0312) 360 40 13, 316 62 69,361 46 24 

Faks: (0312) 316 9131 

E-posta: tite@ankara.edu.tr 

1.1.7. Hilal-i Ahmer Ar~ivi (K!Zllay Ar~ivi) 

K1Z1lay'a ait bir ar~ivdir. Cumhuriyet'ten once istanbul'da bulunan ar~iv, 

Cumhuriyet'le birlikte Ankara'ya ta~mnu~trr. 

K!Zllay Ar~ivinde mevcut olan belgelerin iverigi genellik!e Hastane Ka)'ltlan, 

Levaztm Ka)'ltlan, Y ardtm Ka)'ltlan ve Esir Mektuplan olmak iizere dort grupta 

incelenebilir. 103 Aynca ar~ivde Cumhuriyet tarihi ile ilgili eserler ve Ktztlay'm te~kilat 

tarihine ait eserler de mevcuttur. 

Adres: iv Anadolu B6lge Afet Miidahale ve Lojistik Merkezi, istasyon Mahallesi, 

Dogu Caddesi, Etimesgut-Ankara 

Tel: (0312) 244 49 00 

1.1.8. Bakarlltk Ar~ivleri 

Tiirkiye Cumhuriyeti tarihi hakkmda ar~iv malzemesine sahip bakarlltklan ~u 

~ekilde stralayabiliriz: Dt~i~leri Bakart!tgt, Milli Egitim Bakarutgt, ivi~leri Bakarlltgt, Sagltk 

ve Sosyal yardtm Bakarutgt ve Milli Savumua Bakan!tgtdrr. Biinyesinde ar~iv bulunan 

bakarlltk!ardan Milli Savumua Bakarlltgt Ar~ivi hari9, diger bakarutk!ann ar~ivlerinde 

genellikle kendi personellerine ve yapmt~ olduklan i~lere ait belgeler vardrr. 

a) Milli Savumua Bakart!tgt Ar~ivi 

Milli Savumua Bakarlltgt Ar~ivindeki ar~iv'belgeleri iki klSlmda tasnif edi!tni~tir. 

Bmllardan ilki, Osmarllt Donemine At Ar~iv Belgeleridir. Bu boliimdeki ar~iv vesikalarmm 

tamamt Osman!tca olup 1850 tarihinden ba~layan belgeler mevcuttur. ikinci Ktstm ise 

Cumhuriyet Donemine Ait Ar~iv belgeleridir. Bu ktstm da 1928'den somaki belgeler 

bulumnaktadrr. Ve tamamt Tiirkve'dir. 

103 Yal~m, A.g.e., s. 47. 
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Dt~i~leri Bakanhg1 Ar~ivinde, Tiirkiye'nin dt~ politika konulanyla alakah ar~iv 

belgeleri mevcut olup ii9 kisrmda tasnif edilmi~tir. Bunlardan ilki; Osmanh D1~ Politika 

Ar~ividir. ikincisi dt~ temsilcilerimize ail ar~iv belgeleridir. U9iinciisii ise, Cumburiyet 

donemiyle ilgili ar~iv belgeleridir. Bu ar~iv l919'dan itibaren giiniimiize kadar Ankara'da 

Dt~i~leri Bakanltgl Merkez Ar~ivi ~eklinde olu~mu~tur. 104 

Dt~i~leri Bakanltgt Ar~ivi, yerli ve yabanc1 ara~tmuactlara kapah olup, buradaki 

malzemenin Bakanltk i9i ara~tmualarda kullamlmasma izin verilmektedir. 

1.2. Resmi Y aymlar 

Resmi yaytnlardan, periyodik olarak yaytnlanan-bu giinliik, ayhk ve ytlhk olabilir 

ve belirli donemde meydana gelen olaylan kaydeden yaytnlar kastedihnektedir. 

a) Resmi Gazeteler: Bu gruba giren gazetelere omek verecek olursak; Takvim-i 

Vekayi, Ceride-i Resmiye, Resmi gazete. 

b) Diisturlar: Diisturlar ciltler halinde olup, her cilt bir ytl i9inde 9ikanlan kanun, 

tiiziik, yonetmelik ve i9tihad1 birle~tirme kararlan gibi metinleri ihtiva ederler. Bunlar be~ 

tertipten olu~maktadtr. Birinci Tertip Diistur'da 1884 tarihinden Me~rutiyet'in ilam alan 

1908 tarihine kadar ge9en siire i9inde 91kanlan kanun ve nizamnarneler yer almaktadtr. 

ikinci Tertip Diistur, 1908-1920 ytllan arasm1 ihtiva eder ve 12 ciltten olu~ur. U9iincii tertip 

Diistur ise 1920-1927 ile 27 Mayts 1960 arasnn kapsar ve 41 ciltten olu~ur. 

c) Zabtt Cerideleri(Tutanak Dergileri): Tutanak, Meclislerde, mahkemelerde vb. 

yerlerde yaptlan kon~malann yaztya ge9irildigi belgedir. Tutanak Dergisi ise 

parlarnentodaki gorii~melerin ve yaptlan i~lemlerin tiimiinii kapsayan yaymlardrr. Ktsaca 

ifade etmek gerekirse yasama meclis faaliyetlerine ili~kin olarak tutulan tutanaklann 

yaytmlandtgl siireli yaytnlardrr. 

Meclis Gene! Kurulu'nda gorii~iilen konularm biitiin tutanaklart Tutanak 

Dergisi'nde yaymlarur. Dergi, yoklarna, ba~kanltk sunu~lan, gorii~iilen i~ler, yazth sorular 

b6liimlerini kapsar. Derginin sonuna giindemde gOrii~me konusu yaptlan tasan ve 

tekliflerde eklenir. Tutanak Dergisi, Tiirkiye'de Resmi Gazete ile yaymlamnamakla 

birlikte, gerektiginde bunun da yaptlabilecegi i9 tiiziiklerde yer almt~ltr. Resmi bir yaym 

104 Yal~m. A.g.e., s. 50 
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olarak tutanak dergisi ii9 ayn ba~hkla ve muhteva ile 91km1~trr: T.B.M.M. Tutanak Dergisi; 

Millet Meclisi Tutanak Dergisi; Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Giiniimiizde sadece 

T.B.M.M. Tutanak Dergisi ad1 altmda s:lkmaktadrr. Dergi, donem, toplanll, birle~im ve 

oturum esasma gore diizenlenerek _yaymlamr. Kapah oturumlara ait tutanaklann 

yaymlanmas1 Anayasa ve is:tiiziik hiikiimlerine gore ilgili meclisin karanyla olabilir . 

Cumhuriyet Senatosu is:tiiziigii, gizli oturum tutanaklanmn en az on )'11 ges:tikten sonra 

Senato karanyla yayinlanacagllll belirllni~tir. Millet Meclisi is:inde durum a)'lU olmu~tur. 105 

1920-2002 )'lllan aras1 Tutanak dergilerinin cilt sa)'lsl 782'dir. 06.01.1961 ile 

03.09.1961 donemine ait T.C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi cilt sa)'lSl 7 ve T.C. 

Kurucu Meclis Tutanak Dergisi cilt sa)'lSl 2'dir. Aynca 1961-1980 )'lllan aras1 Cumhuriyet 

Senatosu Tutanak Dergilerinin cilt Sa)'lSl top lam 114'tiir.106 

1920-1934 donemini kapsayan T.B.M.M. Gizli Zab1t Cerideleri ise Tiirkiye'nin 

milli menfaatleri etrafmda yaplian miinaka~alan, lehte ve aleyhte yaplian konu~ma1ar ile 

bunlann sonu9lara baglamnasllll ihtiva etmesi bakllllmdan degerli ve ciddi kaynaklard1r. 

Gizli Celse Zab1tlan o giiniin ~artlarmda karnuoyuna as:lklanmas1 milli menfaatlere zararh 

olabilecegi dii~iiniilen celseleri bnradaki gorii~melerin tutanaklarm1 ve bu gorii~melere 

dayanak te~kil eden metinleri ( kanun teklif ve tasanlan, komisyon raporlan) is:erir. Gizli 

Ceise Zabitlan, dort cilt halindedir. I. Cilt: 24 Nisan 1336 ( 1920)- 21 ~ubat 1337 (1921); 

II. Cilt: 17 Mart 1337 (1921)- 25 ~ubat 1338 (1922); III: cilt: 6 Mart 1338 (1922)-

21~ubatl338 (1922): IV. Cilt2 Mart 1339 (1923)- 28 Ekim 1934 107 

d) Kavanin Mecmua>h: Dergi, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi tarafmdan, kendi 

iiyeleri is:in yaymlamn1~trr. ilk olarak 1923 )'limda "Kavanin Mecmuas1" ad1 ile baslim1~trr. 

T.B.M.M.'de kabul edilmi~ yasalan ve kararlan as:lidamalariyla birlikte is:eren dergi 

giiniimiizde yay1nlamnarnaktadrr. Dergiyi benzerlerinden aYJ.ran en Onemli 

6zelligi, ya)'lnlanan yasalann ve yasaya ili~kin gorii~melerin Tutanak Dergisi'ndeki 

yerlerini gostermesidir. Bu da aranan kanun ve karalarla ilgili Meclis Gene! Kuru! 

gorii~melerine kolayhkla bulmamizl saglamaktadrr. 

105 Tauer Bulut," Resmi Kaynaklar Dzerine Bir Kalem Denemesi", www.siyasitarih.com. 
106 Yalpn, A.g.e., s. 90-91. 
107 www. kitapyurdu.com. Aynca bkz; Miir~it Balabanhlar, TBMM Gizli Celse Zabttlan, i~ 
Bankast Kiiltiir Y aymlar1, 4 Cilt, Ankara. 

147 



Giilay SARIC::OBAN 

e) Sicilli Kavanin:1920 Yilmdan itibaren T.B.M.M. tarafmdan kabul edilen 

kanunlar ile Osmanh son doneminde kabul edilmi~ ve Cumhuriyet'ten sonra yiiriirliikte 

kalmaya devam eden kanunlarm topland1g1 ozel kaynaktrr. ilk cildi 24 Nisan 1920 ile 31 

Ekim 1925 arasnn kapsamaktadrr. ikinci cildi ise 1856-1917 Yillan arasmda kabul edilip 

1934 yllmda hiilii. yiiriirliikte olan Osmanh doneminde kabul edihni~ kanunlan 

kapsamaktadrr. Bu ozelligi ile de sadece Cumhuriyet donemi kaynag1 olmay1p, aYIU 

zarnanda Osmanl1 son donemi i9in de onemli bir kaynak9adrr. 

f) AYIU Tarihi: Basm YaYin Gene! Miidiirliigii'nce (Matbuat-1 Umum Miidiirliigii) 

Ankara'da ya}'lnlanan ayhk dergidir. Diinyadaki ve Tiirkiye'deki siyasal ve ekonomik 

olaylan, sana! ve kiiltiir hareketlerini yans1tmay1 ama9 edinmektedir. Yurti9i haberlerin 

oldugu "i9erde" ve diinyanm bir 90k bolgesi ve iilkesiyle ilgili ~a~rrtacak 6l9iide geli~menin 

yer ald1g1 "D1~anda" ohnak iizere iki ana boliimde oncelikle "Hadiseler Takvimi" ba~hg1yla 

tarihsel srralarnayla giinliik onenlli olaylar aktanlmaktadrr. "Akisler" boliimiinde de 

gazetelerden ko~e yaz1lan ve yorumlan bulumnaktadrr. "Vesikalar" b6liimiinde de olaylara 

ait belgeler ele ahmnaktadrr. Ozellilde yurti9i yasarna 9ah~malanna ayn onem veren dergi, 

meclis gorii~melerini de bazen aynnhlanyla aktarmaktadrr."AYin Kiiltiir Hareketleri" 

boliimiinde de 9e~itli gazete ve dergilerden dii~iin, sanat, bilim vb. alanlardaki geli~me ve 

yenililderi konu alan yazllar derlemnektedir. AYin Tarihi, 90k 9e~itli kaynaklan 

birle~tirerek ele almas1, belgeleri tam olarak aktarmas1 ve ozellikle Tiirkiye'nin d1~ iilkelerle 

ili~kilerine ayn onem vermesinden dolay1 konumuz a91Smdan Curnburiyet donemi 

kaynaklarmm en onemlilerinden birisidir. Bu anlamda birden fazla kaynagm getirebilecegi 

faydaYI tek ba~ma getirmektedir. Derginin ilk saylSl, Matbuat ve istihbarat Miidiiriyet-i 

Umumlyyesi tarafmdan Eyliil 1923'te 91kanlm1~trr. Dergi Eyliil 1923'ten May1s 1931 'e 

kadar diizenli olarak 86 saYI yay1nlandlktan sonra May1s 1931 - Arahk 1933 arasmda 

91kmam1~trr. Ocak 1934'de 15 Kaslm-31 Arahk donemini kapsayan i9erigi ile yeniden 

birinci say1dan ba~layarak, Agustos 1957'ye kadar ya}'lmna devam etmi~tir. Bu siire i9inde 

285 say1 pkan Aym Tarihi Kas1m 1976'dan soura "Aym Olaylan" ad1yla 91km1~11r. Ekim 

1978'de yeniden "Aym Tarihi" ad1yla yay1nlamnaya ba~lam1~trr. 1979-1982 sonu arasmda 

yaymm periyodunda aksamalar olmu~ ve dergi 5-6 ayhk arahklarda 91km1~trr. 1982 

sonundan itibaren yine ii9er ayhk periyodik halinde yaymlamn1~11r. Ba~bakanhk Basm-
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Yaym ve Enformasyon Daire Ba~kanhg1 giiniimiize de yine ii9 ayda bir Aym Tarihi'ni 

yaymlarnaya devam etmektedir. 108 

1.3. Siireli Yaymlar 

Bu gruba giren yazl11 kaynaklar gazete ve dergilerden meydana gelmektedir. 

Bunlar y1Ida birka9 kez ve diizerlli arahklarla yani periyodik olarak yayirllamrlar. ilk duvar 

gazetesi diyebilecegimiz yaz1 ile haber vermeye Roma'da Julius Caesar zamamnda Acta 

Diurna ile ba~Iamm~trr. Matbaanm icadmdan sonra ise ilk olarak Starsburg'da (1609) 

Almanca olarak yayrrllanan gazeteyi Anvers (1619), Londra (1622), Paris (1631), Roma 

(1640) ve diger iilkelerdekiler takip etmWir. 109 

Tiirkiye'de gazetecilik, diinya gazeteciligine gore 200 }'llhk bir gecikmeyle 

ba~larm~trr. Osmarl11 Devleti smrrlan i9inde ilk gazeteyi FransiZlar 91karnu~trr. 110 Ornek 

olarak Bulluti de Nouvel (I 795) ve Le Moniteur Ottoman (183 I) verilebilir. 

Osmanh Devleti doneminde Tiirk9e ya}'lrllanan ilk gazete Takvim-i Vekayi'dir 

(183 1-1922). Daha sonra Tauzimat ve me~rutiyet donemlerinde yayma b~Iayan 90k SaYJda 

siireli yaym kar~rrmza 9lkmaktadrr. Terciiman-1 Ahval (1860- 1866), tasvir-i efkar (1862-

1868), Aqam, Tanin, Vatan gibi. 

Cite yandan Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihi a91Smdan birinci elden kaynak 6zelligi 

ta~1yan pek 90k dergi bulunrnaktadrr. Bu dergilerin ba~mda tarih ara~trrmalanmn da yer 

aldigl istanbul Darii'l- Fiiuunu tarafmdan 9lkanlan "Edebiyat Fakiiltesi Mecmuas1" yer 

ahnaktadrr. 

I 932 }'llmda Atatiirk'iiu direktifleri dogrultusunda faaliyete ge9en Halkevlerinin 

araciligi ile siireli yaymlarda yeni bir donem ba~Iami~trr. Bu donem 91kan dergilere 6rnek 

olarak, Tarih ve Edebiyat Ar~trrmalan, Gorii~ler, Yeni Tiirk, ve U!kii gibi dergiler 

verilebilir. 

Daha sonraki donemde ise 9Ikan dergilere 6mek olarak da Tarih Vesikalan 

Dergisi, Dil ve Tarih Cografya Fakiiltesi Dergisi ve TTK tarafmdan !937 YJimda 

108 Tauer Bulut, A.g.m., s. 3 
109 Kiitiikoglu, A.g.e, s. 25 
110 Hiilya Baykal, TUrk Basm Tarihi 1831-1923 (Tanzimat- Me~rutiyet- Milli Miicadele), istanbul, 
1990, s. 41. 
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91kanlmaya ba~lanan ve halen yay1mna devam eden Belleten Dergisi ve uluslararas1 

indekslerde kayith ve hakemli olan Atatiirk Ara~tmna Merkezi Dergisi verilebilir. 

1.4. Hal!ralar 

Hal!ra, ki~inin ya~ad1g1, gordiigii, ba~mdan ge9en olaylan ve bildigi her~eyi 

yazmasHlrr. Hatrralar insanm bildiklerini ve gordiiklerini nakletmesi baklmmdan onemlidir. 

Hat!ratlar, bir donem tarihinin k!sa bir iskeletini sunar, kal!lan ki~ilerin, hatrramn sabibinin 

goziiyle belli b~h problemleri te~his etmeye yard!mCI olur ve olaydaki as!l niyete dair 

deliller sunar. 111 

Hatrrayi yazan tarihin tamg1 durumundadrr. Ancak ki~inin tan!kl!glmn karutlarla 

gii9lemnesi gerektigi de unutulmamahdrr. Tarih9i, hal!ratlardan elde ettigi veriyi 

karutlarken, bilginin dayand1g1 temellere ba~vurmak suretiyle bu Wemi geryek!e~tirmek 

zorundadrr. Bu k!rrutlar ger9ekle~medigi takdirde hatrratm ortaya koydugu nakiller, ilmi 

anlam kazanan bilgiler biitiinii olmaktan uzak kalrr. ilmi ozellige sahip olmayan bilgi ise, 

tarihi bilgi hiiviyetini kazanamaz. 112 

Hal!rat yazmaya XIX yiizy!ldan itibaren onem verilmeye ba~lamn1~, Sultan II. 

Abdiilhamit, Mithat, Said ve Kemal Pa~alar ve ittihat ve Terakki iiyesi ibrahim Temo da 

dahil bir9ok miihim ~ahsiyet hal!ralarm1 yazm1~lardrr. 113 Daba sonra Me~rutiyet'in ilamyla 

birlikte bu tiir yaymlarda art1~ olmu~tur. Cumhuriyet doneminde Nutuk, Atatiirk'iin 

hatrralan olarak kabul edilmi~, 114 ismet inonii ve Celal Bayar da hatrralaruu yazm1~trr. 

Ancak hazen hatrra sahipleri, sadece kendi g6zlemleriyle degil ba~kalanmn 

agzmdan olaylan nakletmektedirler. Celal Bayar'm "Ben de Yazdrrn" da oldugu gibi. 

Hatrralarm bir ba~ka yonii ise yayinlandigi zaman esere yap!lan miidahalelerdir ismet 

inonii B~bakan oldugu i9in,. Ahmet Agaoglu'nun "Serhest Frrka Hatrralan'mn ilk baskls1 

ile 1969 baskls1 arasmda baz1 par9alar yayinlanmami~trr. 

111 Fatma Acun, "Yakm DOnem Tarihi Metodolojisi", Atatiirk Ara~tmna Merkezi Dergisi, Say1: 
42, KaSim 1998,s. 717-756. 
nz R.G. Collingwod, Tarih Tasanmt, lj:ev. Kurtulu~ Dinlj:er, istanbul, 1990. 
113 Kiitiikoglu, A.g.e, s. 24 
114 Tartl~malar ilj:in bkz., Atatiirk'iin Biiyiik SOylevi'nin 50. Yilt Semineri Bildiriler ve 
Tart:J:~malar, Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara, 1980. 
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Yukanda bahsedildigi gibi hatrratlar her ne kadar birinci elden kaynaklar olarak 

ilnemli eserler arasmda yer alsa da , hisler ve ~ahsi kanaatlerin on plana ge9mesi nedeniyle 

.tam bir objektiflik i9inde yaztlamayacagmdan, ara~l!rmac!lar bu tiir kaynaklan kullamrken 

90k dikkatli olmahdrrlar ve diger kaynaklarla kar~Ila~trrmayt ihmal etmemelidirler. Bu tiir 

kaynaklara ilrnek olarak ~unlan verebiliriz: Fatih Rtfla Atay. Atatiirk'iin Hatrralan, 1914-

1919, Ajans Tiirk Matbaast, Ankara, 1965; 30 Agustos Hatrra1an. Sel yaymlan, istanbul, 

1955: Halide Edip Adtvar, Tiirk'iin Ate~le imtihant, Kurtulu~ i3asrrnevi, <;ari yaymevi, 

istanbul, 1962; Ahmet Agaoglu, Serbest Frrka Hatrralan, Baha Matbaast, istanbul, 1969; 

Ali Fuat Cebesoy, ,Milli Miicadele Hatrralan, Cilt:l, Vatan Matbaast, ;istanbul, 1953; ismet 

inonii, Hatrralanm, Haz. Sabahattin Selek, istanbul, 1969. 

1.5. Giiuliikler 

Bir kimsenin duygularmt1 dii~iincelerini, gilzlemlerini, ba~mdan ge9en olaylan, 

okudugu kitaplarla ilgili d~iincelerini vb. giinii giiniine yazarak ve iistiine tarih koyarak 

ol~turdugu yaz!lara giiuliik denir. Bazt giiuliikler dt~a dilniik bir bala~la yaztlnu~trr: Konu 

yazarm dt~mdaki ki~iler veya olaylardrr. Bu tiir giiuliikler, yaztldtklart dilnemin ilgi 9ekici 

ilzelliklerini yansttmalan bakrrnmdan ilnemlidirler. Bazt giinliiklerse, i9e dilniik bir bala~la 

yaztlnu~trr. Bu tiir giiuliikler, yazann i9 diinyasrm duygularrm, yal!~malarrm ortaya koyar, 

yazarm 9ok yilulii olarak tammnasma katktda bulunurlar. 115 

Bu tiir kaynaklardan yararlanrrken ozellikle dikkat edilmesi gereken husus, 

yaz!laulann orijinal yazar tarafmdan yazthp yaztlmadtgmm kontrol edilmesidir. Eger bir 

ba~kast tarafmdan kaleme ahmnt~sa bazt yerlerde atlamalar ve yer degi~tinneler meydana 

gelmi~ olabilir. Boyle bir durumda, yaz!lann orijinal yazar tarafmdan kontrol edilip 

edilmedigine balalmahdrr. 

Giinliik yazanlar daha 90k kendi dogrnlan i9inde hareket ederler. Bu nedenle 

yaztlanlann tamamen dogrn olup olmadtgt konusunda ku~kulartmtz olacaktrr. Bunun i9inde 

yaptlmast gereken diger kaynak!arla kar~tla~trrmaktrr. Bu tiir kaynak!ara ornek olarak: 

Ta~km Tuna, Adnan Menderes'in Giinliigii, istanbul, 2003; Nihat Erim, Giinliikler 1925-

1979, Yapt Kredi Yaymlan, istanbul, 2005; Samet Agaoglu, Siyasi Giinliik Demokrat 

us Grolier international Americana Encylopedia, C. 7, s. 22. 
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Partinin Kurulu~u, ileti~im Yaymlan, istanbul,l993; Celal Bayar, Kayseri Cezaevi 

Giinliigii, Yap1 Kredi Ya}'lnlan, Tarib Dizisi, istanbul; Tevflk ileri, Yass1ada ve Kayseri 

Giinliigii, Otiiken Ya}'lnlan, istanbul, 2003. 

2. iKiNCiL K.A YNAKLAR 

2.1. Biyografller 

Biyografl, edebiyat, siyaset ve sanat gibi alanlarda temayiiz etmi~ ve 6nder!ik 

etmi~ ki~ilerin hayat hikftyelerinin ba~kalan tarafmdan yazllmas1d1r. ~ayet ki~i hayat 

hikayesini kendisi kaleme ahrsa buna "otobiyografl" denmektedir. Btmiara 6mek olarak 

~.Siireyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Celal Bayar, Bende yazd1m, Rlza Nur, Hayallm 

ve Hatrralanm verilebilir. 

Biyografi ve otobiyografi tiirii eserler Tiirkiye Cumhuriyeti tarihi ay1smdan iinemi 

giderek artan kayuak eserler durumundadrr. 

Biyografiler arasmda iiv tiirii aylrt edilir: her tiirlii beige ve bilgiye ula~1larak 

yazllanlar; b~hca ka}'ltlardan ve ki~inin yaklnlanmn i~birligiyle yazllarllar; basma ve 

giirii~melere dayamlarak yazllarllar. Bunlardan belgeler ve giirii~melerle desteklenmi~, 

almtllar yaplim1~ biyografi en iyisidir. Biyografi yazarlan ivin biyografiye konu alan 

ki~inin iiliimiinden soma yazllan biyografiler, hayatta iken yazllanlara gore daha az ~ahitli 

olur ve yaklnlanm incitme korkusuyla biitiin gervek siiylenmeyebilir. Biyografiye konu 

alan ki~i hayatta iken yazllan biyografinin bir avantaj1 tarihviye siizlii deliller 

saglamas1drr. 116 

Biyografik bir kayuak, konu ald1g1 ki~iyi kendi tarihsel baglam1 ivinde 

degerlendirmelidir. Dola}'lSiyla biyografi yazan, sadece o diinem konusunda yeterli 

birikime sahip degil, ayu1 zamanda iizerine yazd1g1 ki~inin hayallyla herhangi bir ~ekilde 

ili~kisi bulunan belli ba~h biitiin belgeleri-dostlan ve ailesinin yaru srra dii~manlannm ve 

astlanmn yazdlklanm da incelemelidir. 117Biyografik kaynaklardaki yarulg1y1 ortadan 

kald1rmak ivin benzer olaylan konu alan diger kaynaklarda giizden geyirilmelidir. 

Biyografik eserlere iimek olarak: Ali <;:ankaya, Miilkiye Tarihi ve Miilkiyeliler, 8 Cilt, 

1854; Mehmet Siireyya, Sicil-i Osmani, 4 Cilt, ist. 1308-1315 ( 1890-97); Mehmet Tahir, 

116 Acun, A.g.m., 15. 
117 Tosh, A.g.e., s. 81. 
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Osmanh Miiellifleri, 3 cilt, ist !333-!342 ( 1917-26), ibnii! Emin Mahmut Kemal ina!, 

Osmanh Devrinde Son Sadrazamlar , 4 cilt ,ist, 1940-53; Mehmet Zeki Paka1m, Son 

Sadrazamlar ve Padi~ahlar , 5 ci1t, ist, 1940-48; Ali R1za -Mehmet Galip, XIII. Asr-1 

Hicride Osmanh Rica1i(<;etin Derin tarafmdan "Ge9en ASirda Dev1et Adamlannuz" ad1y1a , 

I-II , ist . 1977 yeniden bas!lnn~trr. ); Franz Babinger, Osmar!l1 Tarib Y azar1an ve Eserleri ( 

<;ev. <;o~kun U9ok )KB yay. Ank .1981 (1927'de Almanca Baslasnnn 9evirisi), Osman 

Nebiog1u; Tiirkiye'de Kim Kimdir? ist. 1961-62 

2.2. Ba~vuru Eserleri 

Ba~vuru eserleri, tarihle i1gi1enen ara~trrmac!larm kitaphgmda bu1unmas1 gereken 

kayoaklardrr. Tiirkiye Cumburiyeti tarihi i9in bu tiir eser1er arasmda ~m!lar yer a1maktadrr: 

Biyografi1er, ansiklopedi1er, s6z1iikler, la1avuz1ar, rehberler, harita ve atlas1ar, Cumburiyet 

dOnemi anayasalan. 

a) Bibliyografik Eserler 

Bib1iyografya, yeni 9Ikan eserlerin dergilerde taml1hna1an ar!larnma ge1melaedir. 

Aynca giiniimiizdeki kullarn1digi ~kliy1e yarar1amlan eserlerin listesi ar!lannm da ihtiva 

eder. Bibliyografya1ar, ara~l1rmac!lar i9in vazge9ilmez nite1ikteki kayoak eserlerdir. Bu tiir 

eserlere omek o1arak: A9!ldarnah Atatiirk Kayoak9as1, Atatiirk ve Devrimleri 

Bibliyografyas1, Tiirkiye Bib1iyografyasl, Tiirkiye Maka1e1er Bibliyografyas1, Tiirkiye 

Tarib Yaymlan Bibliyografyas1, Anado1u ve Rumeli'de Ger9ekle~tiri1en Ulusa1 ve Yere1 

Kongre1er ve Kongre Kentleri Bibliyografyas1, Atatiirk'iin Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik 

G6~1eri i1e i1gi1i Maka1e ve Kitap1ar Bib1iyorafyasi, <;anakkale Sava~1an Bibliyografyas1, 

Tiirkiye Tarih Yaymlan Bibliyografyas1 ( 1729-1955). 

b )Ansiklopediler, S6z1iikler, Rehberler, Krono1ojiler 

ba) Ansiklopediler 

Ansiklopedi ke1irnesi, eski Yunanca'dan ge1mi~tir. Biitiin ilim alanlarmdaki yahut 

smrrh bir ilim da1mdaki bi1gi1eri kapsarnh o1arak okuyocuya ileten bir ba~vuru kayoag1 

153 



Gii/ay SARI(:OBAN 

olarak tammlarunaktadrr. Yunanca1da 11Syclo 11 smrrh bir alan yahut claire; paedia ise bilgi 

demektir. 118 

Tiirkiye'de ansiklopedi yah~malan, XIX. yy'm ikinci yansmda ba~ladt. Ali 

Suavi'nin Ulum gazetesinin eki olarak verdigi Kamus ill-Ulum ve I Maarif (5 forma, Paris 

1870) adh 9ah~masmdan giiniimiize kadar, 200'e yakm ansiklopedi haz1rland1. Bunlardan 

on kadan Arap harfleriyle geri kalam ise Latin harfleriyle bas!ld1. Arap harfleriyle bas!lan 

ansiklopediler arasmda :;;emsettin Sami'nin Kamus-ill Alam (6 cilt, 1889-1899) adh 

ansiklopedisi ozel bir yer tutar. Harf Inlalabmdan sonra 9lkan ansiklopediler, ya Frans1z, 

italyan, Ingiliz ansiklopedilerinden 9evrilmi~, ya da yerli kaynaklardan yaralamlarak 

hazrrlannu~trr. 119 

Tiirkiye Cumhuriyeti tarihi ara~tlfffiac!larnun yararlanabilecegi ansiklopedilerden 

baz1lan ~unlardrr: Meydan Larousse Biiyiik Liigat ve Ansiklopedisi, Ana Britarmica, 

Cumhrrriyet Donemi Tiirkiye Ansiklopedisi, Tanzimat'tan Cumhrrriyet'e Tiirkiye 

Ansiklopedis~ islam Ansiklopedisi,Yurt Ansiklopedisi. 

bb) Sozliikler 

Tiirk9e sozliik ve liigatlann ba~mda Tiirk Dil Kurumunun 91karm1~ oldugu Tiirk9e 

Sozliik ile yine Turk Dil Kurumu tarafmdan 91kanlan ve 1932-1960 y11lan arasmda yap1lan 

derlemelerin sonucunda 91kanlan Derleme Sozliigii onemlidir. Aynca Ferit Develioglu'nun 

1962 y!lmda bas!lan Osmunl1ca-Tiirk9e Ansiklopedik Liigat1, :;;emsettin Sami'nin Kamus-1 

Tiirki ve Muallim Naci'nin Liigat-1 Naci sozliikleri de yararlamlacak kaynaklar arasmdadrr. 

M. Zeki Pakalm tarafmdan 1971 YJlmda 91kanlan 3 ciltlik Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sozliigii, 1986 YJlmda Mithat Sertoglu tarafmdan haz1rlanan Osmanh Tarih Liigall ve 1974 

y!lmda Bekir S1tkl Baykal tarafmdan 91kanlan Tarih Terin!leri Sozliigii Tiirkiye 

Cumhrrriyeti tarihi ara~llrmac!larrrun faydalanabilecegi eserlerdir.120 

118 http://www.sevde.de/islam 
u9 Grober InternatiOnal Amencana Encyclopedia, C: 2, Sabah Yaymlan, istanbul, 1993,s. 67-68. 
120 Yah;:m, A.g.e., s. 213. 
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be) Rehberler 

Rehberler neyi, nerde, nastl bulacagnnlZl gostermesi ba!ammdan onent!i kaynaklar 

arasmdadrrlar. Omek olarak Ba~bakanhk Osmanh Ar~ivi rehberi'nde, ar~ivdeki 

malzemeler, tasnifler, ara~trrmac1ya a91k alan fonlar ve Osmanh Dev!eti merkez te~kilall 

tamlllarak ara~trrmactlarm ar~iv malzemesine en kolay yoldan ne ~ekilde ula~abilecekleri 

gosterilmektedir. 

bd) Kronolojiler 

Kronoloji, tarihsel olaylarm zaman ve tarihlerini inceleyen bilim dahdrr. Diger bir 

ifadeyle . zamanbilimdir. 121 Tarihsel olaylarm zaman ve tarihe gore srralanmas1 

ara~trrmacilar i9in biiyiik kolayhk saglamaktadrr. Bu nedenle bu tiir kaynaklar son derece 

yararhdrr. Omegin Gotthard Jaeschke'nin,Tiirk Kurtulu~ Sava~I Kronolojisi, 30 Ekim 1918 

ve 11 Ekim 1922 tarihleri arasmdaki hadiseleri kronolojik olarak vermektedir. Zeki 

Sanhan'm Kurtu1u~ Sava~1 Giinliigii ( A91klarnah Kronoloji) dart cilt olarak yaynlianm1~ ve 

Mondros'tan Lozan'a kadar ge9en siire i9indeki onemli olay1ara kronolojik olarak 

deginihni~tir. 

SONU(,: 

Ge9mi~i an1arnak, sadece giiniimiize degil, gelecekteki olas1 olay1ara 1~1k 

tullnaktrr. Ancak, ge9mi~i anlarnaya y6ne1mek pek 90k problemi beraberinde getirmektir. 

Ozellilde yalan tarihimize ait 90k sa)'lda belgenin elde mevcut ohnas1, lllfih 

ara~trrmactlarnn, bir beige se9iciligi yapmaya zorlarnaktadrr. Beige se9iciligi yaptlrrken 

tarih metodolojisin,in 6ng6rdiigu, belgenin dogrulugu, giivenirligi, tarafs1zhg1 ve a donem 

~artlan i9erisindeki yeri gibi kriterler goz oniinde bulundurulmahdrr. Aynca ge9mi~te hangi 

olaylann ve be1gelerin onemli, hangi1erinin onemsiz olduguna ili~kin yarg1lann, bugiinkii 

kaygtlara gore y6n1endirilmesi son derce salancahdrr. 

Her lllfihi o1ay kendi i9inde onent!idir. Ancak hangi tarihi hadisenin ge9mi~ten 

giiniimiize getirilmesi ve incelenmesi gerektigini tespit etmekte bir o kadar Onem 

ta~nnaktad1r. Cumhuriyet tarihinin konulan e1e a1md1gmda, siyasi tarihten top1um tarihine, 

121 Grolier international Americana Encyclopedia, C.9, s. 100. 
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iktisat tarihinden zihniyetler tarihine kadar giinliik hayatta toplumun olu~turdugu ve 

toplumu ilgilendiren her ~ey incelenebilir. Konu belirlendikten sonra ara~tmnaci, mevcut 

kaynaklan tespit etmek zorundadrr. 

Cumburiyet Tarihi ile ilgili kaynaklar 9e~itlidir. Bu 9ah~mada Cumburiyet 

tarihinin yaziii kaynaklan incelenmi~tir. Y aziii kaynaklar Birincil ve ikincil kaynaklar 

ba~hg1 altmda irdelenmi~tir. Bunu yaparken. ne tiir belgeler i9inde hangi bilgilerin mevcut 

oldugu ve bu belgelere nas!l ula~Ilacagi konusunda bilgi verilmi~tir. Aynca ilgili belgelere 

ili~kin 6rneklerde verilmi~tir. 

Tarih ara~trrmaCIS! iki sebepten otiirii yazih kaynaklardan bilgi toplama ihtiyac! 

duymaktadrr. Birincisi, problemin 6zge9mi~ine ve hiilihaz1r durumuna dair bilgileri 

toplayarak problemin durumunu a1aga kavu~turmak ve ara~trrmanm 9er9evesini belirlemek, 

ikincisi de hazrr bilgileri problemin 96ziimii yoniinde veri olarak kullamnaktrr. 

Birinci durumda bilgiler yorumsuz kullanilrrken ikinci durumda yaz1h 

kaynaklardan ahnan bilgilerin ar~trrma probleminin 96ziimii yoniinde yorumlamnasi soz 

konusudur. Her ne surette kullarulrrsa kullamlsm bir konu hakktnda yap1lan kaynak 

ara~trrmasmda o konu ile ilgili kaynak niteligindeki biitiin yaz1h metinlere ula~mak 

gerekir. Bunun i9inde konu ile ilgili hangi kaynagm nerede bulundugunun tespiti ile i~e 

ba~larnak gerekir. 

Tarih ara§ttnnaClSlrun belgeleri tespit ettikten sonra dikkat etmesi gereken husus 

belgenin i9erigi ile ilgilidir. Bir belgenin i9erigini anlamak i9in olaym ge9tigi donemin, 

varsa belgeyi yazan yazarm, olaym ge9tigi yer ve zamanla ilgili onbilgilerin kazamlmas1 

gerektnektedir. 

Bununla birlikte bir kaynagm konu ile ilgili olup olmadigi, onun sadece ismine 

baktnak suretiyle ar!la~Ilmayabilir. Bazen hi9 tahmin edilmeyen bir kaynakta 90k degerli 

bilgiler bulunabilir. Bir ~ekilde elde dilen veya ula~Ilan bir kaynagm konu ile ilgili olup 

olmadigmi, ya da i9inde konuyla ilgili bir b6liimiin bulunup bulumnadigmi tespit etmenin 

en kolay yolu eserin i9indeki i9indekiler lasmm1 incelemektir. Eger bu ~ekilde de bir kanaat 

uyanmazsa kaynagm 6ns6z, girl§ ve sonuy k.tstmlan okunarak ilgili kaynaktan yararlamhp 

yararlamlmayacagma karar veriler. 

Tarih ara§tmnac1s1, yalt§malarmm y6ntemsel ve felsefi ele§tirisine subjektif bir 

egilim ile yakla§mak yerine, tarih metodolojisinin ortaya koydugu ara§tmna tekniklerine 
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giivemneyi tercih eden ki~i oldugu 6l10iide bilimsel olur. Bilimsel okiiniin iki temel ogesi 

olan ger10eklik ve kaynak belirtme meseleleri ise tarih ilmi ara~trrmalarmdaki can ahc1 

noktay1 te~kil etmektedir. Tarib\'i, 6ziinde bu i~i ne denli gU\' olursa olsun, ge10mi~teki 

insanlann eylem, dii~iince ve harekete geyirici nedenlerini, kendi mevcut inanylanna 

dogrudan ba~vurmadan, bilimsel anlamda kavrayabihnek i10in 10aba g6stermek zorundadrr. 
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SAYISAL YETKiNLiK 

Buket AKKOYUNLU* 

OZET 

Say1sal teknolojiler hlZia geliJmektedir. Bilgi patlamas1 karJlsmda 
bireylerlkurumlar say1sal yetkinlige sahip olmabd1r. Say1sal olarak yetkin ve uyumlu hale 
gelmek, say1sal teknoloji/erin potansiyel/erinden en iyi Jekilde faydalanmak anlamma 
gelmektedir. Bu railJmada, yetkinlik si!zciigii, bireylerin kendileri i9in i!nem/i alan 
§eylerin farlanda olma ve i!nemli alan iJ[eri yapma; bireylerin kendi yaJamlan ve revreleri 
iizerinde kontrol sahibi alma yetisi anlammda kul/amlmaktadlY. Say1sal teknolojiler, 
bireylerin bilgi toplumunda katlilmcl rol oynamalanm ve kendilerini ifade etmek irin yeni 
beceriler edinmelerini zorunlu lalmlJ ve hatta onlara reJitli olanaklar saglamlJtlY. BUJka 
bir deyiJle, say1sal teknoloji/ere sahip alma ve kullanabi/menin i!tesinde say1sal yetkinlik 
Onem kazanmz§tzr. Ancak, sayzsal teknolojilerin kullammz sadece eri§im ve kullamm 
boyutuyla ele almmamabd~r. Say1sal yetkinlik, say1sal teknolojileri biiyiik miktarlarda 
iiretilmekte alan bilginin irinden ihtiyar duyulan bilgiye eriJme arac1 olarak kullamp, 
ulaJlian bilgiyi anlama, degerlendirme ve bilgi iiretme becerilerini de irermektedir. 
Bireylere say1sal yetkinlik kazandmlabilmek i9in gereken dart bileJen farlandabk, 
motivasyon, teknik eri#m ve yetkinlikdir. 

Anahtar sozciikler: sa}'lsal yetkinlik, sa}'lsal boliinme, say1sal u9urum 

ABSTRACT: 

Digital technologies continue to develop rapidly. The information explosion is 
experienced, and individuals I institutions should acquire digital empowerment. The 
concept of digital empowem1ent gains importance in the sense of both having digital skills 
and using them to their full potential. In this study, "empowerment" is used to express the 
concept of an individual's competence in both awareness of what is important and their 
ability to conduct those operations; to have control over their lives and environments. In 
light of this, digital empowerment refers to the ability of an individual to use digital 
technologies effectively in order to develop life skills and strengthen his or her capacity 
within the information society. However, use of digital technologies should not only involve 
the dimensions of access and use. Digital empowerment involves the skill set of using 
digital technologies as tools to access specifically needed information within vast quantities 
of available information, comprehending and evaluating that information and, also, 
producing information. Digital empowerment has four components to enable individuals to 
achieve digital empowerment. These are awareness, motivation, technical access and 
empowerment. 

*Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Oniversitesi- Egitim Fakiiltesitesi, 
buket@hacettepe.edu.tr 
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1. GiRi:i) 

Giiniimiizde tiim birey, toplum ve hatta meslekler siiregelen ekonomik, sosyal ve 

teknolojik geli~melerden etkilemnektedir. Toplumlar, katlanarak artan bilgi, degi~en i~ 

ortamlan, geli~en saytsal teknoloj iler ile teknoloji tabanh ileti~im devriminin merkezinde 

bulumnaktadrrlar. Saytsal devrim olarak isimlendirilen bu durum, ekonomik, sosyal, politik 

ve kiiltiirel ya~arru degi~tirmi~tir. Siiz konusu degi~irnler, bugiiniin toplumlanmn yeniden 

yaptlanni.ast geregini giindeme getirmi~tir. 

Geli~melere ayak uydurmak toplumlann tiim bireyleri ve kurumlan i9in zorunlu hale 

gelm~tir. Siiz konusu geli~meler saylSlz frrsatlan beraberinde getirirken, iiretken bir ya~am 

iyin bireylerin gereksinirn duyacaklan bilgi ve becerilerin biiyiik olyiide degi~mesine de 

neden olmaktadtr. Kiireselle~en diinyada bireylerin sahip oldnldan yeterliliklerin onemi 

giderek artmaktadrr. Saytsal teknolojilere eri~im olanaklannm yam srra bunlan kullamna 

becerilerine sahip olmak 9agmuz bireylerine iistiinliik saglayan iil9iitlerden biridir. Geli~en 

teknolojilerle giin ge9tik9e daha da saytsal hale gelen diinyarruzda, toplumdaki her bireyin 

yeni teknolojilere a~ina olup, onu etkili olarak nastl kullanacagmt bilmesi giiniimiiz 

hiikiimet politikalanmn iincelikleri arasmda yer ~lmaktadrr. 

Bu degi~irnler ve degi~imlere ~ekil veren tar!!~ malar kapsarnmda 'saytsal katthmct' 

olmak demek; saytsal teknolojilerin giinliik y~anl:tmtzda bilin9li olarak kullarulmas1 

anlamma gelmektedir. Saytsal teknolojiler; bireyler ·i9in yeni sosyal etkinler, i~ ve 

ogrenim ya~arruna kalllmalan iyin yeni olanaklar sumuaktadrr. Ancak, yeni teknolojilerin 

pasif bir ~ekilde kabul edilmeyip, sorgulamnas1 gerekir. Saytsal teknolojilerin giinliik 

ya~amtmtzm vazge9ilmez bir par9as1 oldugu giiniimiiz diinyasmda bireylerin, 

etraflanndaki diinyay1 aktif olarak yorumlayabilme kapasitesine sahip bilgili ve egitimli bir 

saytsal kat1hmc1 olmas1 6zellikle Onem arz etmektedir. 

Bu 9ah~mada "saytsal teknoloji" kavrarru, bilgiyi saytsal olarak saklayan ve ileten 

geni~ bir yelpazede bulunan 90k 9e~itli teknolojilere kar~thk olarak kullamlmt~llr. Bu 

teknoloji yelpazesi bilgisayart, Intemeti ve elektronik postayt, cep telefonlan ile diger 

mobil cihazlan ve kameralan, video oyunlanru ve aynca 'Web 2.0' teknolojilerini 
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ivermektedir. Web 2.0 etiketi gene! olarak 'katllimci' ve knllamcmm iverigi hazrrlay1p 

yaymlayabildigi interaktif ileti~im araylan ivin knllamlmaktadrr (bloglar, wikipedia siteleri 

ve sosyal aglar bu gruba dahildir). Ancak, giiniimiizde, teknolojiye eri~im olanaklan ve 

knllanma becerilerine sahip alma durumu cografi alanlara ve sosyo-ekonomik ko~ullara 

gore farklllik gosterebilmektedir. Bu farklihklar toplumlar arasmda oldugu kadar aym 

toplum ivindeki bolgeler arasmda da dengesizlik yaratmakta, saytsal teknolojilere eri~im ve 

knllarumdaki farkllliklar yeni bir ekonomik ve sosyal boliimneye yo! aymaktadJr. Saytsal 

teknolojilere eri~imde ya~anan dengesizlik "saytsal uyurum", "say1sal b6liinme" ya da 

"say1sal e~itsizlik" gibi kavrarnlarla ayiklanmaktadrr. 

1.1. Say1sal U~urum 

Say1sal Uyurum, farkl1 cografi alanlarda sosyo -ekonomik ko~ullar balammdan farklllik 

gosteren ticari i~letmeler ve bireylerin, saytsal teknolojilere eri~im olanag1 ile Internet 

knllarum amaylanna yonelik geni~ bir yelpazeyi kapsarnaktadrr. Saytsal uyurum, iilkeler 

arasmda ve iverisinde de degi~kenlik gostermektedir (Oru9 ve Arslan, 2002). Saytsal 

uyurum, say1sal ortama eri~ebilme ve bili§im teknolojisinden yararlanma ay1smdan, inSanlar 

arasmda olu~an Uyurum olarak da tanimlamnaktadrr. Burada knllamlan 'uyurum' sozciigii 

yalmzca ekonomik olanaklan degil, saytsal ortama eri~ildikten sonra onu knllanabilme 

yetisini ve saytsal ortanu verimli knllanabilmek ivin sabip olunan teknolojiyi de 

tanimlaruaktadrr (Uylam, 2009). 

Cullen (2006) saytsal uyurumu iiy a~arnada ele almaktadrr. Erken donem adm1 verdigi 

birinci a~ama, saytsal teknolojilere eri~im olanag1 olanlarla olmayanlar arasmdaki uyururnu, 

birinci donem ad1m verdigi ikinci a~ama, eri~im olanag1 olanlar arasmda ba~ka bir deyi~le, 

knllamc1 olanlarla olmayanlar arasmdaki uvurumu ve ikinci donem adrru verdigi iiviincii 

a~ama ise knllammm niteligine gore boliinmeyi ifade etmektedir. 

OECD (2004, 2008) raporlannda, say1sal uyururn sorunu e~itlik ayiSmdan oldugu kadar 

verinllilik avismdan da ele ahmnaktad1r. Soz konusu raporlarda Internet baglantiSI alan ve 

dolaytsiyla bilgi teknolojileri temelli yeni ekonominin iiyesi olan birey sayiSI arttlkva 
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ekonomik ortak faydamn ve yeni teknolojilerin getirilerinden kaynaklanan verimliligin de 

artacag1 belirtilmektedir. Bilgi ve ileti~im alamndaki ftrsatlar, kaynaklar ve eri~im 

daglltmmda gittikve artan e~itsizlik, geli~mi~ ve geli~mekte olan iilkeler arasmdaki saytsal 

uvurnmu giderek biiyiitmii~, bunun sonucunda da bilgi yoksullugu olarak adlandmlan yeni 

bir yoksulluk tiirii ortaya l'lkmt~trr. Saytsal teknolojilerine eri~irn ivin gerekli altyap1 ve 

teknik donarunllar geli~mi~ iilkelerde fazlastyla varken sorimlanna v6ziim arayan 

geli~mekte olan iilkelerde ktsttlamalar ve eksiklikler bulumnaktadrr. 

Norris (2001), saytsa1 uvurnmu; kilresel uvurnm, sosya1 uvurum ve 

demokratik!katthmct uvurum etrafmda ~ekillenen vok boynt1u bir olgu olarak ele 

almaktadtr. Kiiresel uyurum, geli~mi~ iilkelerle geli~mekte olan iilkeler arasmda Internet'e 

ve saytsal teknolojilere eri~im farkt olarak; sosyal uvurum ayn1 iilke ivinde bilgi zengini ve 

bilgi yoksulu arasmdaki uvurum olarak tammlamnakta ve saytsal teknolojilere sahip olanlar 

ve olmayanlar aynm1 yanmda, saytsal teknolojileri kullananlar ve kullanmayanlar 

arasmdaki uvurum olarak tammlamakladtr. Demokratiklkallhmct uvurnm ise, kamu 

ya~amma katllmak ivin saytsal teknolojiler kullananlarla kullanmayanlar arasmdaki 

UyUrum, ba~ka bir deyi~Je, say1saJ teknoJojileri dikkstJeri yekebiJmek, harekete geyebihnek 

ve kallhm saglamak ivin kullananlar ve kullanmayanlar arasmdaki uvurnm olarak 

tanrrnlamaktadtr (Norris, 2001). 

Saytsal teknolojiler ekonomik kalktmnaya on~mli duzeyde katktyt da beraberinde 

getinni~tir. Kiitiiphanelerin saytsal kaynaklan payla~tmt, uzaktan egitim, uzaktan tedavi ya 

da e-devlet gibi hizmetler bireylerin y~am kalitesini artrrd1g1 gibi devletlerin geli~inllerine 

de katkt da bulunmaktadrr. Saytsal Uyurum ise, tiim bunlarm oniinde kaldmlmasl gereken 

bir engel olarak dunnaktadtr. Saytsal uvurumun yaratt1g1 engellerden bazllan a~agtdaki 

~ekilde srralanabilir. 

• i~ ve 6grenme olanaklanna, hizmetlere, tiiketici haklanna e~it olmayan eri~im ve 

sosyal aglan ~ekillendirmede e~itsizlik 

• Demokratik haklardan yararlanamama, 

• e-devlet hizmetlerine eri~imde e~itsizlik 
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1. 2. Diinya'da ve Ulkemizde Durum 

Bilgi sektoriiniin Gayri Safi Mill Hasila (GSMH)'daki pay1 ve buuun geli~im egilimi ile 

bilgi·sektoriinde 9ah~an i~giiciiniin toplam niifusa orarumn hem kalkimna il19iitleri arasrnda 

hem de bir toplumun sanayi toplumuudan bilgi toplumuna ge9i~ini belirlemede kullamlan 

ill9iitler arasmda yer almaktadrr. Bilgisayar kullananlarm toplam niifusa oraru ile internet 

kullarum1 (ld~i-saatltoplam yil i9i niifus/saat) da bu ama9la kullamlan gostergelerdir. 

Diinya Bankas1 (World Bank Report, 2009)'mn "Kalkimna iyin Bilgi ve ileti~im" b~hkh 

raporuuda "luzh internet" geli~mekte alan iilkelerde uzun siireli biiyiime ve istihdam 

yaratmarun anahtan olarak goriilmektedir. Ara~!!rmaya gore, diinya niifusunuu % 25'i 

internet kullanmaktad!r. Ancak, kita Afrika'smda her 1000 ki~iden I 'i geni~ bant internete 

sahipken, kita Avrupa'srnda her 1000 ki~iden 200'ii geni~ bant Internet eri~imi iizerinden 

sana! diinyaya eri~mektedir. 

Sa)'lsal teknolojilerdeki geli~melerden her iilke e~it ~ekilde yararlanamamaktadrr. 

Geli~mekte alan iilkelerdeki luzh teknolojik ilerleme, gelirlerin artmasrrn ve yoksulluk 

i9inde ya~ayan insanlarm 1990'da % 29 olan orarurun 2004'te % 18'e dii~mesini 

saglam1~trr. Global Ekonomik Beklentiler (2008) raporu bu iyiye gidi~e kar~m, zengin ve 

yoksul iilkeler arasmdaki teknoloji Uyurumunun hala 90k biiyiik oldugunu ve geli~mekte 

alan iilkelerin ekonomik kapasitelerinin yeni teknolojilere uyum saglamada za)'lf kald1grrn 

bildirmektedir. Raporda, 1990 ve 2000'li y11lar arasmda tekoolojik ilerlemenin geli~mekte 

alan iilke!erde geli~mi~. iilkelere kiyasla % 40 -% 60 daha fazla oldugu belirtihnektedir. 

Tiim bunlara kar~m, geli~mekte olan iilkelerin oniinde uzun bir yo! bulumnaktadrr. Dii~iik 

gelirli iilkelerin tekooloji seviyelerindeki ilerleme yiiksek gelirli iilkelerin seviyelerinin 

· dortte birine e~deger gelmektedir. 

Sa)'lsal uyurum Avrupa iilkeleri arasmdaki uyurumu da g6z Online sennektedir. A vrupa 

Birligi istatistik Kurumu (UNCTAD, 2008) verilerine gore, Avrupa'nm 25 iilkesinde ev 

kullaruc1lannm bilgisayara sahip alma ortalamas1 % 54 seviyesinde bulunurken, Kuzey 

A vrupa iilkelerinde kullamm oranlannm % 70 seviyesinde oldugu goriilmektedir. 

Bilgisayar kullamm oraru Fransa, italya ve Almanya'da% 50-60 seviyesinde, Danimarka, 

Norve9 ve ingiltere'de% 65-79 arasmda degi~mektedir. Bu srralamada Tiirkiye% 10 oran1 
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ile Bulgaristan'm da altmda kalarak son srrada yer almaktadrr. internete eri~im oram da 

bilgisayar sahipligine bagh olarak aym kalrrken, Tiirkiye'de% 7 seviyesinde oldugu dikkat 

9ekmektedir (UNCTAD, 2008). Tiirkiye Avrupa iilkeleri arasmda bilgisayar ve internet 

kullanum a91smdan son srralarda yer alrrken, bolgeler arasmdaki u9urumun da farkh 

olmadtgt dikkati 9ekmektedir. Tiirkiye istatistik Kurumu'nun (TOiK, 2009) 10 bin 151 

hanede toplam 27 bin 13 ki~i ile yaptlgt Hane Halla Sayzsal Teknolojiler Kullammz 

ara~tlrmast sonu9lan, Tiirkiye'nin kent ve krrsah arasmdaki u9urumun korkutncu 

boyutlanm ortaya koymaktadrr. Bilgisayar. kullarum oram Nisan-Haziran doneminde 

kentlerde % 23.16, ktrsalda ise % 8.28, hi9 kullanmayanlann oram ise kentlerde % 77, 

krrsalda % 88 seviyesinde bulunmaktadrr. 

istatistiklerden de anla~!labilecegi gibi, internet kullammt konusundaki veriler 

kullammm yeterli diizeyde bulunmadtgml gostermektedir. Artan ADSL abonesi saytsma 

(2009'da 6 milyonu a~an abone saytsl) ve bant geni~ligine ragmen, Tiirkiye 2008'de, 

Diinya Ekonornik Fornmu'nun (WEF, 2009) hazrrlad1g1 Ag Toplumuna Hazzrlzk 

Endeksi'nde 61. srrada yer almaktadtr. 2001'de ise Tiirkiye bu endekste 41. srrada 

idi. Saytsal teknolojiler altyaptstmn geli~imi ve yaygmla~mastm gosteren srralamada ise 

Tiirkiye 62. srraya, bili~im ve ileti~im teknolojilerine ili~kin yasal 9er9eve a91smdan 56. 

straya, saytsal teknolojiler pazannm geli~iminde ise 66. srraya gerilemi~ durumda 

bulunuyor. Aynca Tiirkiye, otnz OECD iilkesi arasmda, satm alma giicii paritesine gore 

endekslendiginde, 15,75 dolar ile en pahah internet kullananlar stralamasmda 2. Strada yer 

almaktadrr. 

Diinyada geni~ bant internet abone saytst 429.195 rnilyon iken Avrupa'da geni~ bant 

internet abone saylSl II 0,5 milyondur. Geni~ bant internet doygunluk oramnda Danimarka 

% 37 ile ilk srrada yer almaktadrr. Tiirkiye'de ise oran % 10'un altmdadrr. Avrupa 

Alternatif Telekomiinikasyon Operatorleri Dernegi'nin (ECTA, 2009), y!lda iki kez 

yaytmlanan ve Avrupa'da htzh internet kullammt ile ilgili rekabeti inceleyen raporunun 

sonu9lanna gore, AB 9apmda geni~ bant baglantllannm bir onceki ytla gore % 20 art1~ 

gostererek 110,5 milyona ula~tlgma dikkat 9ekilmi~tir. Bu oran, Avrupa niifusunun % 
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22,5'ine kar~1hk gelmektedir. UNCTAD (2008) Diinya Yatmm Rapor'unda da, bili~im 

yaygmhg1 bakimmdan Tiirkiye 171 iilke arasmda 72. srrada yer almaktadrr. 

Giiniimiizde, yukandaki 6meklerle de ifade edilen sa)'lsal u9urum ka vram1 yerini 

artlk kullamm u9urumu kavramma b1rakmaktadu. Ba~ka bir deyi~le, art1k 

teknoloji kullarumi degil teknolojinin nasii kullaruldigi 6nem kazanmi~l!r. 

1.3. Kullarum U9urumu 

Kullantm uc;urumu" kavrrum, "saytsal uyurum" kavrami ile ili~kili olmakla birlikte, 

daba kapsamh ve derinlikli bir b6liinmeye i~aret etmektedir. Dijk (2003), bireyler arasmda 

kullarum u9urumu yaratan d6rt nedenden s6z etmektedir. Bireylerin bilgiye eri~iminin 

6niindeki bu engeller: 

a. Sa)'lsal deneyim eksikligi I Dii~iinsel engel: Farkmdahgm olmamas1, sa)'lsal 

ortarna eri~imde deneyimsizlik, bilgisayarlara kar~I duyulan rahatsiZhk, yeni 

teknolojilere kar~I ilgisizlik ya da ka)'ltsizhk, motivasyon dii~iikliigii vb. 

b. Bilgisayar ya da ag baglanl!si eksikligi I Maddesel engel: Fiziksel engel: 

Bilgisayara ya da intemet'e eri~imin eksikligi vb. sa)'lsal teknolojilerin 

sunduklanna, ozellikle de bilgisayar ve internete eri~im saglayacak ekonomik giice 

sabip olanlarla olmayanlar arasmdaki boliinme, 

c. Sa)'lsal beceri eksikligi I Beceri engeli: Sa)'lsal alanlarm kullamm kolayhg1 

ta~xmamas1, ki~inin egitim diizeyinin eri§ilen alaru kullanmaya yetmemesi, sosyal 

destek eksikligi vb. insanlann teknolojiyi kullanmak i9in gerekli bilgi, birikim, 

donamm ve becerilere sahip olup olmamasx iizerine odaklamr. 

d. Kullarum olanag1 eksikligi I Kullamm engeli: Smrrh eri~im tamnmi~ alanlar, 

6zelle~mi~ kullarumla eri~ime sunulmu~ alanlar vb. olarak malanmaktadrr. 

U9kan (2009), "Dijital boliinme ve dijital u9urum" ba~llkl1 9ah~masmda kullamm 

u9urumunun daba kapsarnh ve derinlikli bir boliinmeye i~aret ettigini ve bilgi 

ekonomisinde, bilginin tiretimi, i~lenmesi, payla§IIDI ve dola~amma katlada bulunmanm en 

6nemii bir deger haline geldigini vurgulamaktad1r. Bu siirecin d1~mda kalan geni~ 9ogunluk 

ve bu siirece elkin kallhmda bulunan kii9iik azmhk arasmdaki u9urumun da gittik9e 
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av!ldtgnn vurgulamaktadtr. Saytsal teknolojilerin htzla degi~imi ve ya~anan bilgi patlamas1 

kar~tsmda giiniimiizde bireylerin ve kurumlann saytsal yetkinlik kazamnast geregi 

giindeme gelmi~tir (Norris, 2001). 

2. SAYISAL YETKiNLiK 

Saytsal olarak yetkin ve uyumlu hale gelmek, saytsal teknolojilerin 

potansiyellerinden en iyi ~ekilde faydalamnak anlamma gelmektedir. Saytsal teknolojiler, 

bireylerin bilgi toplumunda kal!hmct rol oynamalanm ve kendilerini ifade ellnek i9in yeni 

beceriler edimnelerini zorunlu kihm~ ve hal!a onlara ye~itli olanaklar saglamt~l!r. Ba~ka bir 

deyi~le, saytsal teknolojilere sahip olma ve knllanabilmenin 6tesinde saytsal yetkinlik 

6nem kazamnt~trr. Bu vah~mada, yetkinlik s6zciigi.i, bireylerin kendileri i9in 6nemli olan 

~eylerin farkinda olma ve 6nen!li olan i~leri yapma; bireylerin kendi ya~amlan ve yevreleri 

iizerinde kontrol sahibi olma yetisi anlammda kullarulmaktadtr. Yetkinlilc, bireylerin kendi 

6gremne eylemlerini kontrol edebihneleri i9in gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerin 

geli~tirilmesi olarak tarumlarurken (Harvey, 2004), saytsal yetkinlilc, ki~ilerin ya~am 

becerilerini geli~tirmek ve bilgi toplumu ivindeki kapasitelerini giiylendirmek i9in saytsal 

teknolojileri etkili kullamna yeteneklerine i~aret el!nektedir (Makinen, 2006). Saytsal 

yetkinlik, geni~ anlamda bant geni~ligi eri~imi ve eri~imin yam srra, saytsal teknolojilerin 

insanlann ya~amlanna sundugu degerlerle yakindan ili~kili olan saytsal okuryazarhk 

egitimini de ivermektedir. En 6nen!lisi de, saytsal yetkinlik becerileri acemilikten 

profesyonel "saytsal vatanda~" kavramma ve "yetkinle~mi~ yenilik9i" kavranuna 

ilerlemeyi i9eren pragmatik ve siirdiiriilebilir siirevleri gerektirmektedir. Ancak, saytsal 

teknolojilerin kullarumt sadece eri~im ve kullarum boyutuyla ele ahmnamahdrr. Saytsal 

yetldnlik, saytsal teknolojileri biiyiik miktarlarda iiretilmekte olan bilginin i9inden ihtiyay 

duyulan bilgiye eri~me aract olarak kullarup, ula~!lan bilgiyi anlama, degerlendirme ve bilgi 

iiretme becerilerini de ivermektedir. Saytsal yetkinligin, saytsal okuryazarhgt ve saytsal 

katthmcthgt da i9erdigi g6riilmektedir. Saytsal okuryazarl!lr aslmda, geleneksel 

okuryazarhk ile benzer 6zellikler ta~tmaktadtr. Geleneksel olarak 'okuryazarhga' sabip 

olmak bir bireyin belirli bir kiiltiirde payla~!lan dili okuyup yazabilmesi anlamma 

gelmektedir. Olduk9a geni~ bir yelpaze i9inde ele alabilecegimiz saytsal okuryazarhk, 
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sa)'lsal metinlerin okunup yaz1lmasmdan ba~la)'lp, ba~ka bir deyi~le, tekuolojik ara10lan 

kullanabilmek ve bu ara10lar vasllas1yla ileti~im kurabilmek i10in gerekli olan temel 

becerilere sahip olmak anlanuna gelmektedir. Say1sal okuryazarhk a)'lU zamanda 

tekuolojilerin ve kitle ileti~im ara,larnun diinya)'l nas!l etkiledigini bilmek anlamma da 

gelmektedir. Bireyler, say1sal tekuolojiler yoluyla ya da b~ka ~ekillerde \'Ok 10e~itli 

etkinliklere ve sosyal demeklere kat!labilir. Sa)'lsal okuryazarhga sahip olmak etkili ve 

mantll<:h bir sa)'lsal kat!lnuc1 olabilmek il'in gerekli bir bile~endir. 

Gen10lerin yeni kitle ileti~im ara,lanrn kullarnmmdaki 'kallhmc1 kiiltiir' kavram1 

baz1 ABD temelli akademik ara~trrmalarda daha yaygm bir hale gelirken ingiltere'de gen10 

insanlara kendi yerel topluluklarmda 'aktif kal!hmc!lar' olarak vurgu yapan bir politika 

6nem kazarunaktadrr. Aym zamanda, yocuklan iiriinlerin ve hizmetlerin aktif, katlltmcl, 

anlay1~h ve zeki 'tiiketicileri' olarak goren bir pazarlama stratejisi ortaya \'lkmaktadrr. 

Sa)'lsal olarak yetkin olmak, hem bireylerin hem de topluin1arm gelecegini 

etkileyecektir. Bireyler al'1smdan bilgi toplumlan i10in kal'1mlmaz bir gereklilik iken, 

topluin1ar i10in sa)'lsal U\'Urumun kapat!lmas1 anlanuna gelmektedir. Sa)'lsal yetkinlik 

bireylerin sadece i~ piyasasmdaki rekabet giiciinii etkilemekle kalmamakta a)'lU zamanda 

statiilerini ve ald!klan iicreti de etkilemektedir. 

Sa)'lsal yetkinlik ya~am boyu 6grenme i10in de bir basamak olu~l!rrmaktadrr. 

Ya~am boyu ogrenme "ki~isel, sosyal, yurtta~hk ya da i~le ilgili bilgi, beceri, anla)'l~ ve 

yeterliliklerin geli~tirilmesi amac1yla yiiriitiilen, ya~am boyunca devam eden ve bir 

siireklilik gosteren, formal ya da informal her tiirlii ogrenme eylemidir'' (European 

Commission, 2003). Ya~am boyu 6grenme, bireylerin ya~am siirelerince i10inde 

bulunacaklan her tiirlii rol, ortam ve 10evre i10in gereksinim duyacaklan tiim bilgi, deger ve 

becerileri saglamalanna olanak tamyan bir slireytir (Commission of. the European 

Communities, 2000). Say1sal yetkinlik kavram1, say1sal olcuryazarhk, bilgi okur-yazarhg1 

ve ya~am boyu ogrenme kavramlanm da i10eren bir sarmala benzetilebilir. Say1sal yetkinlik 

dinamik ve degi~ken bir siire10tir ve toplumdaki degi~ikliklere gore ~ekil almaktad1r. 
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Bireylere bilgi okuryazarhgt, ya~am boyu 6grerune becerilerinin kazandmhnast 

gibi saytsal yetkinlik kazandtrmada da egitim kurnm!anna biiyiik sorrunluluklar 

dii~mektedir. Egitimin ama9lanndan biri de, bireyleri toplumun gereksinmeleri 

dogrultusunda yeti~tirmektir. Bu nedenle, egitim sistemleri giiniimiizde bilgi 9agma uygun, 

bilgi toplumunun beklentilerini ~ar~tlayacak 6zellikler ~tyan bireyler yeti~tirmekle 

yiikiimliidiir. 

Bireylerin saytsal yetkinligi i9in, onlann saytsal teknolojileri kullanarak 

. ya~amlaruu etkileyen degi~ikliklere kattlmalanna izin verilmesi ve bu y6nde te~vik 

edilmeleri gerekmektedir. Saytsal yetkinlik, 6megin, 6grenciler lieceri ve bilgilerini 

artrrdtklannda, bilgiyi pay!a~ma)'t 6grendiklerinde, yeni ve 9e~itli bilgi alo~lan 

olu~turduklannda, etkile~imlerini ve bilgi kanallarma katthmlanm arttrdtk!annda 

ger9ekle~ebilir. Bireyler, saytsal teknolojiler kullammmda farlandahga ve yeterlige sahip 

oldugunda; Internet, e-posta listeleri, web 2.0 ara9lan, 9evrim i9i sosyal aglar saytsal 

kameralar ve cep telefonlaruu bilgiye u!a~ma aract olarak kullarup, u!a~ttklan bilgiyi 

anlaytp degerlendirdik!erinde ve bilgi iiretimine katlada bulunduklannda ancak sa)'lsal 

yetkinlige sahip olabilirler (Norris, 200 I; Garrison ve Anderson, 2003). Saytsal yetkinlik, 

bireylerin saytsal teknolojiyi kullanarak ya~am!anru etkileyen degi~iklik!ere kattlmalanna 

izin verilmesi, te~vik edilmesi ve bilgiyi iiretecek ortamlar saglanmast olarak ele almabilir. 

2.1. Saytsa! Y etkinlik ve Degi~im 

Yukanda da belirtildigi gibi, bireylerin, saytsal teknolojileri etkili olarak kullanabilmeleri 

i9in, saytsal teknoloji!erin giinliik ya~amdaki yerini, kullarum alanlanm ve s6z konusu 

alanlara nast! katlada bulunacaklanm bilmeleri gerekmektedir. Bu bilin9le teknolojileri 

kullarunaya ba~lama istegi bireylerin bu alana y6nelik algt ve davram~lannda belirli 

degi~ikliklere neden olmaktadtr. Bu nedenle, bu degi~im siirecinin nast! ger9ekle~eceginin 

altnn 9izmek gerekir. Gene! anlamda degi~im, herhangi bir sistemin (insanlann ya da, 

6rgiitlerin) bir siire9 ya da ortamm belirli ko~ullar altmda bir durumdan ba~ka bir duruma 

d6nii~mesi ba~ka bir deyi~le, bir ~eyi daha once yapt!dtgmdan daha fark!t bir ~ekilde 

ger9ekle~tirmek anlamma gelmekte ve bu degi~imin, uygulayan ki~i iizerinde de olum!u bir 

etkisi olmast gerekmektedir (Lallana ve Uy, 2003). Degi~menin y6nii ilerleme oldugu gibi 
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gerileme de olabilir. Degi~me bir durumdan daha iyi bir duruma ge9i~ bi9iminde ise 

"ilerleme", birden fazla y6nde olursa "geli~me" olarak isimlendirilmektedir. Degi~im, 

bireylerin tavrrlanm, degerlerini ve inan9lanm etl<iler. Furlong ve Cartmel (2006), 

degi~imi, insanlann bilgi, tavrr ve davram~lanm yeni olan degeri kucaklamak ya da daha 

yararh bir ~eyler b~armak adma bir don~iim siireci olarak tammlam1~lardrr. Bireylerin bu 

anlamda Sa)'lsal olarak yetkin hale gelebihuesi i9in, sa)'lsal teknolojilerin nas!l ve neden bir 

gereksinim oldugn ve nas!l geli~tigini anlamalan gerekmektedir. Makinen (2006) de, Dijk 

(2003) 'e benzer bir ~ekilde, bireylere say1sal yetl<inlik kazandmlabihuesi i9in dart 

bile~enden soz etmektedir. Bunlar; 

• F arktndahk 

• Motivasyon 

• Tekn:ik eri~;~im 

• Y etl<inlindir 

Farkmdahgm artmlmas1 bireyin bir9ok alandaki geli~irniyle ilgili bir siire9tir. Farkmdahk 

siirecinde birey, duygulan, istekleri, dii~leri ve davram~larmo ili~kin olarak i9inde olu~an 

y~antl)'l kendiliginden hissetmelidir (Akko)'llll, 2001). Farkmdahk ger9ekle~tiginde, 

bireyin zihninde bir takun yeni bili~sel ~emalar olu~maktadrr. Davram~lan yonlendiren 

dii~iince ve duygular hakkmdaki farkmdahk diizeyinin artmlmas1 bir9ok yonten!le 

geryek!e~tirilebilir. Farktndahk diizeyinin artmas1, bireyin ya~ad1g1 durumlar kar~!Slnda 

tepki verme bi9imlerinin zenginle~mesi, ba~ka bir anlatunla ili~kilerinde ve ya~ammda 

farkl1 yollan ke~fetmesi anlarmm ta~!maktad1r. Sa)'lsal yetl<inlik kapsammda farktndahk 

ise, internet gibi yeni teknolojileri kullamnanm ortaya 9lkard!g1 potansiyel frrsatlarm 

anla~!lmaS! anlarmna gelmektedir. Eger insanlar se9enekler hakkmda fazla bilgi sahibi 

ohuaz ve yeteri kadar anlamazsa, teknolojiyi uygulamak ve bu alanda yatmrn yapmak i9in 

herhangi bir neden goremezler. Motivasyon, ogremne ve geli~im siireylerinde yOk onemli 

bir unsurdur. Tiirk9ede giidiilemne, isteklendirme, ozendirme ve i~e ge9me anlarnlanna 

gehuekte olan motivasyon (Tiirk Dil Kurumu Sozliigii, 2000) birden 90k bilirn dalrrun ilgi 

alamna girmesi nedeniyle degi~ik bi9imlerde tammlanabilmektedir. Motivasyon, ki~ilerin 

belirli bir amac1 ger9ekle~tirmek iizere kendi arzu ve istekleriyle davramnalan ve 9aba 

gostenneleridir. Motivasyon, d1~ te~vil<in rolii tartl~!lmakla birlikte, bireyin i~ yapma 
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istegine sahip olmasm1 anlatmaktadrr. Motivasyon bir ihtiyac1 gidermek iyin gerekli 

davram~lan ba~latan bir kuvvettir. Motivasyon davraru~ iyin harekete geyiren il' faktorleri 

ve bireyi davram~a te~vik eden d1~ fakt6rleri ifade etmektedir (Waterman, 2005: 165). 

Motivasyon bireysel bir faktordiir, fakat sosyalyevrenin bu fakt6r iizerinde 6nernli bir etkisi 

bulunmaktad1r. Ki~inin karanm vermeden Once bir i~i yapabilecegine inanmas1 gerekir. 

Kendine clan inanc1 saglayabilecek tek ki~i, ki~inin kendisidir. <;:evresindekiler yard1m 

edebilirler ama ancak ki~i bunu kendi geryekle~tirebilir (Makinen, 2006). Farkmdahk ve 

motivasyon, bireylerin, say1sal teknolojileri knllanmak ya da kullanmama konusunda karar 

vermelerinde teknik eri~imden daha kritik degi~kenlerdir. Farkmdahk ve motivasyon biitiin 

yetkinlik siireylerinde kritik psikolojik degi~kenlerdir. Motivasyon, ki~ilerin say1sal 

teknolojilerin ya~arnlanndaki yerini gormelerine yard1mc1 olur; Teknik eri~im internet 

veya diger teknolojilere eri~irn iyin gerekli clan donan1m ve yaz1hma i~aret etmektedir. 

Bununla birlikte, Makinen'in de (2006) belirttigi gibi, kullanrrm iyin yeterlik mevcut 

degilse, ihtiyay ve talep yok ise teknik eri~ime sahip olmak her zaman teknolojinin 

kullamld1g1 anlamma gelmemektedir. Yetklnlik, bir i~i yapma giiciinii saglayan 6zel bilgi, 

beceri, yeterlik olarak tammlanmaktadrr (TKD, 2000). Sa}'lsal teknolojilerin kullan1m1 iyin 

gerekli clan bilgi, beceri ve yeterliklere i~aret etmektedir. Aynca, sa}'lsal teknolojilerin 

mesajlanm anlamak iyin gerekli clan sa}'lsal okuryazarhgm1 da kapsamaktadrr. 

Bireyler, bu d6rt temel unsura sahip oldugunda, teknolojinin egemen oldugu bilgi 

diinyasmda yap1c1 bir kat!hm saglayabilir. Bu nokta kritiktir. <;:iinkii bu unsurlar insanlann 

yeni telmolojilerin uygulanmasma katlhmxru, yeni araylar tasarlamalanm ve toplum 

geli~iminde anlamh bir role sahip olmalanru saglayacak yetkinlige ula~malanm 

saglamaktad1r (Makinen, 2006). Siirey kendi kendine geli~en, yenilemneyi talep eden ve 

6diillendiren bir siireytir. Bu nedenle sona ermez. Geli~meler siirey boyunca siirekli 

geryek!e~ir ve her degi~im, siireci daha da giiylendirir. Siirey boyunca olu~an somut 

geli~meler a~ag1daki ~ekilde 6zetlenebilir: 

1. Teknik becerilerde meydana gelen degi~im- bir topluluk ya da ki~i yeni teknolojiyi 

ve onun uygulamalanm kullanmayt ogrenir. 

2. Geni~leyen ag geli~imleri- sosyal etkile~im aglan ve katlhm geli~me gosterir ve 

ki~i ya da toplum bu siirece daha fazla dahil olur. 
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3 .. Bilgiyi alma ve iiretmede ya!anan geli!meler- bilgi kaynaklarma eri!im daba iyi 

bir diizeye gelir ve topluluk ya da ki§inin yeni bilgiler olu!turmas1 miimkiin hale 

gelir. 

4. Yeni hareket bi9imlerini 6gremnede ya§anan geli!meler - topluluk ya da ki!i 

faaliyetlerini desteklemek i9in yeni teknolojiyi uygular (Makinen, 2006). 

Son ylllarda bir9ok ara!tmnac1, sa}'lsal teknolojilerin egitimde kullamlmas1 ve bireylerde 

teknoloji kullanma becerilerinin geli!tirilmesi konusunda geryek!e§tirdikleri 9ah!malarda 

yaprm! ve konunun 6nemini vurgulam1!lardrr (Groot, 2002; Kekkonen-Moneta, & Moneta, 

2001; Thienmongkol ve Polpinij, 2008; Ferri ve ark., 2009; Goossens ve ark., 2008). Geni! 

kitlelere ula!arak say1sal u9urumun azalt1hnasmda, bireysel yetkinliklerin artmasnn 

saglayarak bilgi toplumu i9in gereken jnsan kaynag1m yeti!lirmede egitimin 6nemi 

yadsmamaz. Bu a91dan balald1gmda Sa}'lsal teknolojilerin, 6grenci ve 6gretmenler 

tarafmdan 6grenme ortamlanrun niteligini artmnak i9in kullarulmasl gerekligi siiylenebilir 

(Zhou ve ark., 2004). Sa}'lsal teknolojiler luzh bir !ekilde geli§meye devam etmektedir. 

Bilgi patlamas1 ya!anmaktadrr ve bu a!amada bireylerinlkurumlarm Sa}'lsal yetkinlik 

kazanmasm1 zorunlu hale getirmi!lir (Achuonye, 2004). 

3. SONU<;: 

<;:agrrmzda egitimde teknoloji kullanmayanlkullanamayan toplumlann bireyleri, bu 

durumun bir sonucu olarak pek 90k temel yetkinlige sahip olarnayacaklardrr. Bu da hem 

ekonomik hem de toplumsal anlarnda geri kalm1!hga neden olacaktrr. Bu nedenle gereken 

altyapmm tamamlanmas1 ve teknoloji kullarummm ulusal egitim stratejinin onemli bir 

par9as1 haline gehnesini gerektirir. Say1sal teknolojiler, bireysel ve toplumsal yetkinligin 

desteklenmesi i9in ya da toplumda bir yetkinlik siirecinin ba!latllmas1 i9in kullamlmahdrr. 

Sa}'lsal teknolojileri kullanarak topluluklann bilgi toplumuna arllaml1 bir !ekilde kalllnmm 

saglayarak yetkinlik diizeyi artmlabilir. Sa}'lsal bir toplum olu!tlrrulmasmda, kritik bir 

siirev olarak, genylere biiylik Onem verilmektedir. Ornegin iiniversite ogrencilerinde teknik 

eri§im konu~unda farkmdahk yarat1lmas1, motivasyonlannm art1nlmas1 ve say1sal teknoloji 

kullammmda yeterli olmalan beklenmektedir. 
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Saytsal teknolojilerde kaydedilen geli~melerin bu kadar yogun oldugu giiniimiiz 

diinyasmda egitim knrumlan, gen9 insanlan ya~ama hazrr!amada auabtar bir gorev iist!enir. 

Egitim, gen9 insanlara bir yandan ya~ad1klan diinyay1 tau1malan ve anlamlaudrrmalan i9in 

tarih, cografya, din kiiltiirii ve ahlak bilgisi, giizel sanatlar ve yabanc1 diller gibi derslerle 

bilgi ve beceri saglarken aym zamanda i9inde bulunduklan saytsal diinyayt tarnmalar1 i9in 

de gerekli bilgi ve yetenegi de vermek zorundad1r (Hague ve Williamson, 2009). Bu 

okullann ogrencilerin katlhmml ve motivasyonunu saglamak iyin bilgi ve ileti~im 

tekno!ojilerine ihtiyay duydugunu iddia etmekten yOk daha onemlidir. Geny!erde sayJsal 

yetkinlik becerileri geli~tirebilmek i9in, okullarm say1sal teknolojilerde meydana gelen 

geli~melere uyum saglamas1 gerekmektedir. Okullarm ogretim programlanyla, teknoloji alt 

yaplSJy!a i~ diinyas1mn beklentilerini kar~J!ayacak ~ekilde degi~meleri gerekmektedir. Gen9 

insanlann yeni kitle ileti~im ara9lanm ve teknolojiyi kullamm1 iizerine yapllau 

ara~tJrmalara gore teknoloji okullarda sadece konu bilgisini artrrmak i9in degil aym 

zamanda ogrencilerin giin ge9tik9e say1sal!a~an diinyam1zda etkili ve giivenilir bir katJhmCJ 

haline gelmeleri i9in onlan te~vik etmede de kul!amlmahdJr. Ancak bu ~ekilde, tiim 

gen9lere say1sal okuryazarhk ve say1sal kat1hm becerileri kazandmlabilir. Boylece, onlarm 

tekno!ojiyi anlarnh bir ~ekilde kullamnalan ve say1sal kiiltiire biitiiniiyle dahil olmalan ve 

saytsal yetkinlik becerilerine sabip olmalan saglanabilir (Hague ve Williamson, 2009). 

Ulkemizde bi.itiin iiniversiteler bilgisayar okuryazarhg1 becerilerine sahip olurunasmt 

zorunlu hale getirmi~ olmasma ragmen, biryok iiniversite Ogrencisi bilgilerini ya~amla 

miicadele etme becerilerine d6nii~tiirecek saytsal telmolojilerin potansiyellerini 

kullanamamaktadtr. Universite ogrencilerinin saytsal farkmdahk, motivasyon, teknik eri~im 

ve yeterlik konulannda ne kadar yetkin oldugu ve sayJsal yetkinligi kazandJrmak iyin neler 

yaplld1g1 konusunda deneysel olarak 90k az ~ey bilimnektedir. 

Saytsal taksonomi aym zarnanda say1sal 'i~birligine' dikkat 9ekmi~tir. Bu kapsamda 

yatl~ttrma, g6rii~me, tartl:;;ma, yorum yapma, video konferans yapma, g6zden geyinne, 

sorgulama, postalama, ag olu:,;turma, katk.Ida bulunma, sohbet, e-mail g6nderme, twitter 

kullaruna, mesajla~ma ve anhk mesajla~mayt iyerebilecegini Onermi~tir. 
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Bu saytsal taksonominin, teknolojinin ogrenme si.irecine ve ogrencilerin hem ders konusu 

hem de sa)'lsa! teknolojiler hakkmda ele~tirel dii~iinme!erine katlada bulunmak adma baz1 

frrsatlar sundugu goriilmektedir. 

Yukandaki as:Iklamalardan anla~Ilacagi gibi say1sal yetkinlige sahip olmamak hem 

bireyse! hem de toplumsal anlamda geri kalm1~hga neden o!acaktrr. Bu nedenle gereken 

altyapmm tamam!anmasi ve teknoloji kullammm ulusal egitim stratejinin onemli bir pars:as1 

haline gelmesi gerekiyor. Sa)'lsal teknolojiler, bireysel ve toplumsal yetkinligin 

desteklenmesi is:in ya da toplumda bir. yetkin!ik siirecinin ba~lat!lmasi is:in kullamlmahdrr. 

Sa)'lsa! teknolojileri kullanarak topluluklann bilgi toplumuna an!aniii bir ~ekilde ka1Ihmm1 

saglayarak yetkinlik diizeyini arl!rabiliriz. Sa)'lsal bir toplum olu~turulmasmda, kritik bir 

siires: olarak, gens:Iere biiyiik onem verilmektedir. Ornegin iiniversitelerde, gens:lerin teknik 

eri~im konusunda farkmdahk yaratllmas1, motivasyonlannm artmlmas1 ve sa)'lsal 

tekno!oji!erin kullammmda yeterli olmalan beklenmektedir. 
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