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Önyazı 

 

Edebiyatın işlevi, sanatsal bir işlev olarak kendini göstermektedir. 

Yazı sanatından, yazılı ürünlerden anlam üretmeye varana dek sürdürülen 

bitimsiz bir süreçtir bu. Bu sürece en önemli katkıyı, sanatın sosyal işlevi 

ile sanatın estetiğe ve yüceliğe olan işlevi sağlamaktadır. Hangi yanı 

olursa olsun, sanatın anlatım ve yaratım işlevi insan ve çevresi için 

heyecanlı bir yaşam ortamıdır. Edebiyat sanatı, güzeli betimlemenin 

yanında, gerçeği de tüm katmanlarıyla betimlemektedir. Bu yanıyla da 

hem bireyin ve hem de toplumun varoluş gerçeğine iner. Bireysel 

gerçekle toplumsal gerçek arasında anlamlandırma sürecini 

tamamlayarak, dış gerçekle köprüler kurar edebiyat.  

Yazıya konu, yaşam ve gerçek olduğunda, sanatın diğer işlevi olan 

eleştiri olgusu karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal devinimlerin ve 

değişimlerin itici gücü olarak görülebilen eleştiri, en sanatsal boyutuyla 

edebi ürünlerde kendini göstermektedir. Edebiyatın ve şiirin, yaşamın 

eleştirisi olduğu boşuna söylenmemiştir. Ne de olsa eleştiri, yaşamın 

önemli bir kesimi üzerinde düşünme ve yorumlamadır. Edebiyatın, 

okuruna armağan ettiği beceriler arasında eleştiri becerisinin yeri 

tartışılmazdır. Okur, yaşadığı çevreyi, çağ insanını ve geleceğini edindiği 

bu beceriler üzerinden daha rahatça değerlendirip tanımlayabilmektedir. 

Bu onun öngörü becerisine de büyük katkılar sağlayacaktır kuşkusuz. 

Bilimsel normlara uygun olarak ortaya konmuş çalışmalar 

sayesinde, toplumun ana dinamikleriyle tanışmak, değerler eğitimine de 

konu olmuş ana gövdeyle beraber bunları özümsemek, kalkınma 

sürecinde en etkili umdeler arasında gelmektedir. Sanatın edebiyatla 

kucaklaşarak, toplumsal gelenek ve alışkanlıklarımızı, güncel yaşamın 

farklı sorunlarını, dünyanın karanlıkta kalan yüzünü ortaya çıkarmak gibi 

bir işlevi yerine getiren toplumsal bir olgu olduğuna da tanık olmaktayız. 

Diğer yandan insanı yetiştirmek, yönlendirmek, değiştirmek ve 

yetkinleştirmek gibi kazanımları da barındırır edebiyat. 

Edebiyatın iç içe geçmiş gerçekler ikliminde yer alan okur, değişik 

yüzlerle tanışarak, düşünme ve bilinçlenme boyutundan aşarak, geleceğin 

gizemli yüzüyle tanışır. Bir sanat yapıtı ancak geleceğin titreşimlerini 

taşıyorsa değerlidir. Geleceği biçimlendirecek önsezilere sahip nitelikli 

okurlarla buluşmak dileğiyle bu sayımızı çıkarıyoruz. 

 

                                                                                               

                                 EDİTÖR 

MELİK BÜLBÜL 
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EDEBİYAT VE TOPLUMSAL İŞLEVİ 

 

Melik BÜLBÜL1 

Sadık TÜRKOĞLU2 

Deniz KÜZECİ3 

 

Öz 

Edebiyat ve toplum ilişkisi, zaman üstü bir değer olarak yerini bugün de 

korumaktadır. Yazar, okur ve edebiyat evreni, toplumların gelişmişlik ve refah 

düzeyinin en belirgin göstergeleridir. Barış ortamının, günümüz evreninden 

bakıldığında tesis edilmesi büyük ölçüde edebiyatın zaman üstü gücüne 

kavuşmakla sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Bu çalışma, edebiyatın toplumsal 

işlevinin, onun kurmaca dünyasının okurun düş dünyasını besleyerek, yeni 

üretimler yaratmasına bağlı olduğunu irdelemektedir. Kullanılan yöntem, 

dokümantasyon analizi ve okur odaklı alımlama süreçlerinden oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yazın, Toplum, Okur, Kurgu, Düş Dünyası 

 

Literature and Its Social Function 

Abstract 

Literature and society relationship still has its own place as a value going 

beyond time. The context of author reader and literature is the most prominent 

indicator of the prosperity of the societies. Given the modern life perspectives, it 

is understood that peace can be established by means of reaching literature’s 

                                                           
1  Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim 
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2 Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi 
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timeless power. This study states that the social function of the literature depends 

on feeding reader’s fantasy and creating novel products. The method is content 

analysis and reader focused reception processes. 

Keywords: Literature, Society, Reader, Fiction, Fantasy 

 

Giriş 

Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak aydınlara gereksinim 

duyduğumuz yüzyılımızda, edebiyat olgusunun layık olduğu yerde olmadığına 

tanık oluyoruz. Özellikle ülkemizde okur oranının iç açıcı olmadığı 

görülmektedir. Edebiyatın toplumsal işlevinin büyük sorumluluklar üstlendiği 

bilinmektedir. İnsanı çevresiyle birlikte değiştirip bilinçlendirmede en etkili 

öğelerden biri de edebiyatın mucizevî gücüdür.  Edebiyatın yöneldiği ortam, 

insan ve onun doğası olduğuna göre, işlevini gerçekleştireceği ortam da burası 

olacaktır. İnsana yönelik bir sunudur edebiyat. Bu davete yönelmediği zaman 

insan, yazının verimliliği ortadan kalkabilir ve belleğini yitirebilir. Her dönemde 

yaratıcı ve yönlendirici gücüne tanık olduğumuz edebiyat/yazın, gücünü 

yenilemesi için, yitirdiği belleğe geri dönmelidir. Bu zorlu burgacı, ancak okurla 

buluşacağı yaratı noktasında aşabilecektir. 

Bir iletişim aracı olarak da yazının bu süreci işlevsel biçimde kullandığına 

tanık oluyoruz. İkna etme, düşündürme, bilgilendirme, yönlendirme, yaratıcılığı 

uyarma, dikkat çekme bu iletişim ağının vazgeçilmez işlevleridir. Zıllıoğlu’nun 

belirttiği gibi: “iletişim, insanın ve bireyin kültürel çevresi (hem doğal, hem 

toplumsal çevresi) ile ilişkilerine göre değişip, gelişen ve buna karşılık insanı 

değiştiren bir süreçtir.” (1996, 94). 

Değişim, toplumsal devinimin en başat öğesidir. Yeryüzünde değişmeyen 

tek olgunun her şeyin değişmekte olduğu bilinen bir gerçektir. Tarihsel gelişim 

süreci içerisinde, her toplum özgün kültürel birikimiyle ve kültürler arası 

ilişkileriyle bir etkileşim ve kabuk değiştirme evresi yaşar. Dildeki kavramsal ve 

anlamsal değişimlerde olduğu gibi, yaşamsal karelerde de bu değişime tanık 

olunabilmektedir. Gerçek şu ki, kullandığımız sözcükler yaşama biçimimizi de 

belirler. Dil ile varız, dil ile düşünüyoruz. İnsanlara ulaşım aracımız da yine 

dildir. Bilindiği gibi insanların gücünü anlamak, sözcüklerin gücünden geçer. 
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Edebiyat, peki edebiyat/yazın nedir? Ne olmalıdır onun işlevi? Yukarda 

değindiğimiz biçimiyle yazının belleğine dönmesi, yeniden aydınlanma çağını 

yaşaması, gücüne kavuşması gerekiyor. Çünkü günümüz dünyasında en çok 

gereksinim buna duymaktayız. Edebiyat, bazen bir başkaldırıdır, bazen de bir 

sorgulama. İnsanların bilincinde döllenen bir tanrısal itkidir. Bir iletişim 

yatağıdır. Bir yönlendirme, bir yaşam biçimidir. Çağdaş dünyamızın sorunsal, 

sendromlu ağına düşmüş insanımızın, iletişimsizlik, yalnızlık, patolojik 

belirtiler, isteksizlik, karamsarlık, yaşama ümitsizce bakış gibi yaşamsal bozuk 

belirtilerle iç içe olması tek bir nedenle olmasa bile, en önemli nedenlerden olan, 

sanat yoksunluğu ve bundan duyulması gereken zevkin yaşanmaması ile 

açıklanabilir. Sonuç olarak, güdülmeye ve sömürülmeye eğilimli insan veya 

toplum, bu sorunlarla başa çıkmasını beceremediği ortamlarda doğmuş olur. 

Böyle bir sanat ve sevgi duygusu yoksunluğu içinde insan / toplum baskıcı, 

egemen güçlerin tutsağı haline gelir. Bu tür güçler, sanatı aşağılamaya, 

uğraşanları da bezdirmeye çalışırlar. 

Edebiyatın Toplumsal İşlevi 

Söz sanatla kucaklaşınca, insanı etki alanına alan en dinamik olgu, estetik 

zevk doğmuş demektir. İnsanoğlunun yeryüzünde varoluşundan beri, ben 

merkezli bir eğiliminin olduğu açıktır. Tanrısal bir eda olan ve narsistik bir 

tutum diyebileceğimiz bu yönüyle insan sosyal döngü içinde, sosyal beğeni 

kazanımlarını yüceltmeye çalışır. Bu kazanımdan yoksun olan insan 

saldırganlaşır ve yaşamın sağlıklı normlarından uzaklaşır, tehlikenin kucağında 

bulur kendini. Toplumda saldırganlık olgusunun ortaya çıkış nedenlerinden belki 

de en önemlisi, sosyal yaşamda kendini gerçekleştiremeyip, bu gereksinimin 

aykırı bir dışavurum biçimiyle kendini gösteren ‘bana ilgi duyun’ çağrısının 

çarpık bir uyarısıdır. Bu noktadaki Engin Geçtan’ın uyarısı can alıcıdır:  

“Sosyal beğeni isteminin ‘sosyal pazarlama’ şekline 

dönüştüğü ve yalnız kalmamak için ilişkisizliklerin yaşandığı 

kalabalıklarda kendini afyonlayan insan, doğal olarak kendine 

yabancılaşır ve günümüzde pek yaygın olan Pazar ekonomisinin 

tutsağı olur. Böyle bir yaşamda insan beğenilmek, önemsenmek, 

fark edilmek ya da sevilmek için kendisini pazarlama 
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durumundadır. Bu amaçla frekansını başkalarına göre ayarlayarak 

kendini ortadan siler.” (1993, 133).  

İşte böyle bir varoluş soyutlaması içinde saldırganlaşan bireyi (toplumu) 

sanat sevgisi ve zevki gibi bir iksir yeniden yaşama döndürüp, onu rehabilite 

edecektir. 

 Edebiyat, yerine göre büyüleyici bir güç; yerine göre zevk veren, 

eğlendiren, bunu yaparken uyandıran, silkeleyen, düşündüren itkidir. Ya 

yazarlık! Büyük sorumluluk üstlenmiş yaşamsal/toplumsal görev. Onlar 

sayesinde, belki de varlığımızı sorguluyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Onlarla 

varız. Varoluş kaynağımızı bunlara borçluyuz. Oktavio Paz’ın bu bağlamda 

görüşü dikkat çekicidir: “.... Poe, Faulkner, Eliot olmaksızın 19. ve 20. yüzyılları 

kavramak mümkün değildir.” (1993, 26). Akut istikrarsızlıktan, yüzyılların 

düzensizlik ve edilgenliğinden, demagoji ve diktatörlükten doğan sosyal 

spazmlardan kurtuluşun adresi edebiyat dünyası olmalıdır. Yazının gerçeği 

kurmaca, çetrefilli, düşündüren gerçektir. İçinde saklı olan ritim ve şiirselin 

yanında, gönderisi ile de barışçıl varoluşun kaynağıdır yazın. Toplumsal gizli 

çatlakları, onun eleştirel doğal dürtüleriyle kapatmak olasıdır. Bireysel ve sosyal 

küremizin karanlıkta kalan alanlarını aydınlatan en öncül güç yazındır. Tahsin 

Yücel’in saptayışıyla: “Ama bu gelişmelerin en önemli sonucu, sanat 

yaratımında çevresel koşulların temelden değişmiş olması; bugün Afrika’nın, 

Orta Amerika’nın ilkel denilen sanat ürünleri Avrupa’nın en ünlü sanatçılarına 

yeni yollar açabilmekte…,” (1983, 146). İnsana bilmediğini bildirir edebiyat; 

yaşamı solumasını sağlar; yaşadığını anımsatır; ona vizyon kazandırır. 

Yaratmayı öğretir ve tattırır. Yaratıcılığın zevkini tanıtır. Yaşamın kendisi de bu 

olmalı. 

Çehov Rus halkının çalışmaya olan üşengeçlik ve inançsızlığının 

kestirisini yaparken, bu tutumun yaşama sevincini yok edici, duygusuzluk, can 

sıkıcılık, soğukluk yarattığının altını çizer ve sorumlu bir sanat yaratıcısı duruş 

biçimiyle bu edilgin halkı daha etken ve çalışkan olmaya teşvik ederek görevini 

tamamlar. 16. yüzyıl hareketlerinin bireysel hak ve özgürlük kavramlarını çağın 

insanına tanıştırması, Lessing’in hoşgörü istemi, Goethe’nin evrensel yazın 

anlayışı, Novalis’in mistik dünyasının romantik uzamı, Kafka’nın belirsizlik 

kokan zengin, boğuk dünyası, Bernhard’ın akıl karıştıran patolojik yaşamının 

yansımaları ve diğer pek çokları olmamış olsaydı, günümüz insanının barış 
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adına, yaşama zevki ve paylaşım duygusu adına bulunduğu konumuna eleştirel 

bakamayacak ve içinde bulunduğu yaşamı belki de pek iç açıcı olamayacaktı. 

Onlar aynı zamanda, güzel yaşamı öğütleyen, demokratik kültür anlayışını ve 

hoşgörü duygusunu aşılamakla evrensel zevklerin öncülüğünü ve taşıyıcılığını 

yapmışlardır.  

  

Yazar Kurgu ve gerçeklik 

Kurmaca gerçeklikleriyle, gerçek gerçeklik olgusuna mihenk taşı 

olmuşlardır. Hesse’nin kendisine akıl danışılan kimse tanımının verilmesi bu 

sosyal fayda ilkesinin ve okurla buluşabilmesinin bir göstergesidir. (Aytaç; 

1995, 214). Yaradansal olgulara, geleneksel yaşam normlarına, yenilik, 

üretkenlik ve yaratıcılık adına harcanan çabalarda düşün adamlarına yüklenen 

yaşamsal-sosyal görevin işlevi göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Şairin  

(Sanatçının) yüklediği yaratısal değer normları ile sözcelerde yaşatmayı 

amaçladığı gizil ve yönlendirici iletişim öğesi sayesinde bir bakıma cana can 

katma zevkini ince bir sanat anlayışıyla kendisinde yakalamak kaçınılmazdır. 

Sanatsal örüntüsü ve yaratısal becerisi iyi düzeyde olan insan, 

davranışlarını doğal olarak, içsel duygularını ise, akıl melekesinin denetiminde 

düzenler. Bu beceriyi de yazının işlevsel gücünden edinebiliriz. Söz konusu 

yazın/edebiyat okuru olunca, durum bir kat daha önem arz etmektedir. Nitelikli 

okurun, yazarın elinden çıkmış sanatsal yaratıyı kendi donanımıyla yeniden 

güncelleyip kurması gibi bir işlevinin olduğu unutulmamalıdır (Bülbül, 2005, 

65). Çağdaş yazınımızda mizahın evrensel düzeyde temsilcisi olan A. Nesin, 

gülmece-yergi dolu tutumuyla kendini önemle hissettirir; gülmece olgusuyla 

(mizah-hiciv) bir toplumsal çarpıklığa eleştirel tavır içinde ince bir baskı/dikkat 

uyandırma amacı ile bir sorunun en hassas sinir uçlarına dokunmayı ustalıkla 

işler. Yazar, yazınsal iletisiyle okura özgür eleştiri becerisi kazandırmayı 

amaçlar. Okuru / toplumu belli çarpıklıklarla ve çirkinlikler aracılığı ile en ince 

çizgilerde uyarmayı görev bilir. Tüm eserlerinde böyle bir iletisel uyarıyı 

tanımlamak olasıdır.  Aytaç’ın, Aziz Nesin’in Yeni Öyküleri Üzerine (1991, 

175) adlı çalışmasında, yazınsal iletilerin toplumsal uyarıcı rolüne yönelik en 

keskin dinamiklerine tanık olmaktayız. Gerçekten de yazar hemen hemen tüm 

eserlerinde ana ileti olarak toplum yaşamının bir takım aksaklıklarını güldürü 
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çemberinde okura sunmaktadır. Güldürürken okurun kendini bulmasını, 

düşünmesini sağlayıp ona eleştiri kültürü kazandırmaktadır. 

 

 Yazın uğraşısını meslek edinmiş kişi kuru, sıradan bilgilerle uğraşmaz. 

Duyulardan, düşlerden uzak yaşamsal öğeler yanında, kurmaca unsurlardan da 

önemli ölçüde yararlanır yazın iklimi. Olası olanı ve olması gerekeni kurmaca 

olaylarla tanıtır, sezdirir yazar. Doğal olarak burada yazarın toplumsal bir 

görevinden söz etmek de akla gelebilir. Görev anlayışı ile birlikte yazarın 

sorumluluğu da önemini ortaya koyar. Ne de olsa yazar olarak kendisinin bir 

bağımlılığı/sosyal sorumluluğu söz konusu olabilmektedir. Bunun öteden beri 

kafaları kurcalayan bir olgu olduğu bilinmektedir. Bizi birinci planda 

ilgilendiren ana konu ise, yazın olgusunun toplumsal etkinliği ile topluma yön 

verme işlevlerinin etkisini ortaya koymaktır. Ne de olsa yazın çevresi ile birlikte 

insanı, toplumu ve yaşamı ele alır, işler. Valery için de şiir, soyut bir dünyadır, 

ama Nermi Uygur’un ifadesiyle, “Somut yaşamımızı yoğuran güçlerin 

kımıldandığı bir dünyadır bu.” (1985, 145). Toplumsal düzen yaratma ereğiyle 

çeşitli eylemlerde bulunan ince ruhlu kişiler, gerçekte yazarların 

duygulandırdığı, bağlayıp coşkuda üst düzeye çıkardıkları kişilerdir. Çağdaş 

yazarlarla veya öncekilerle işbirliği yapmadan yaratılarını ortaya koyamazlar bu 

gibileri. Açıkça bilirler ki, soludukları havaya varıncaya kadar, yaşama ait her 

öğe yazarın dünyasında yeniden hayat bularak kalımlılığını sürdürmektedir. 

Geleneklerin geleceğe yönelik verilerinden yararlanarak, ama onun sınırlı 

buyruklarında direnmeden, gelişen yaşamsal gereksinmelere sırt dönmeden bu 

kalımlılığa ulaşmak mümkündür. Geçmiş ve Şimdi’nin açmazından ancak, 

yazının yaratıcı serüveni izlenerek çıkılabilir. Başka geçit de yok zaten. Bu da 

onun sanatsal işlevinin bir gereğidir. Tekdüze insanların, tekdüze dünyalarında 

yatan, yalın ve üretkenlikten uzak yaşama biçimlerinin sosyal kilitlenmelere 

neden olacağı açıktır. Ancak yazın dünyasının çok boyutlu, kristalize olmuş 

anlamlarıyla örülü boyutuna taşınarak bu tekdüzelikten kurtulmak mümkün 

olabilir. Çünkü yazın/edebiyat ürünlerinde asıl gerçek veya asıl anlam sadece 

yazarın amaçladığı değil, bir anlamda da okurun kendisinin kendi anlama 

parametreleriyle yarattığı anlam/lardır. Artık tek anlamdan değil, çok boyutlu 

anlam katmanlarından söz edilmelidir. Yorumlamalar da, zaten bu anlam 
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boyutluluğu içindeki, değişik yaklaşımların ortak anlama dönük çok yanlı 

üretimleridir. 

Yazar, okurun ortam yaratıcısıdır. Sartre’ın tanımlamasıyla, “Evrensel 

insan, evrensel değerlerden başka bir şey düşünemez.”(1982,74) Evrensel 

değerlerin parametrelerini ise hümaniter ölçütler, hoşgörü, paylaşımcılık, özgün 

ve yabancı değerleri kendi gerçekleri içinde değerlendirme, barışçıl, yaşamdan 

yana olumlu tavır alma.... vb. oluşturmaktadır. Yabancılaşma ve iletişimsizlik 

sendromundan da bu sayede kurtulmak olanaklıdır. Wolfgang Iser’in 

vurguladığı gibi, yazarın yarattığı düşün ortamında okur, işlevsel iletişimi 

sayesinde kendine yeni dünyalar, yeni bakışlar ve yeni açılımlar oluşturur. 

(1988, 253) Gerçekte bu yazar ile okur arasında karşılıklı bir diyalog çağrısıdır. 

Bu çağrıda her iki tarafın da istemleri, heyecanları, sezişleri ve beklentileri 

yuvalanmıştır. Bu ortama girmek, özgürlüğün gizemli dünyasına girmeye 

benzer. Peki, yazarın-yazının görevi yalnızca, bilgilendirmek, öğretmek, zevk 

vermek, hayata dönük estetik zevki aşılamak, paylaşım duygusu kazandırmak ve 

daha pek çok işlevle sınırlı mıdır? Doğal olarak bunlarla sınırlı değil. Yazar 

susmayı değil de, ateş etmeyi amaçlamışsa, bir nokta seçmesi kaçınılmazdır. 

Yazar bu noktaya/okura dönük olarak tüm sorumluluklarını yüklenir.  

Böylece insanları, toplumun diğer alanlarına açık bir şekilde taşır. 

Herkesin her şeyden haberdar olması gibi, ince bir duyarlılık gerilimi yaşar 

yazar. Yoksa bu gerilim kendisini suçlu hissetmesine kadar götürür işi. Yazar 

dilsizleşemez, sessizlik yoktur onun doğasında. O her anı sever. Her an’la yaşar 

ve yaşatır. Sanatsal yaratışın öğelerini kendi özgün dünyasının burgacından 

geçirerek okura bir bağıtlama yumağı biçiminde sunar. Bu arada okuma eylemi 

olgusuna değinmeden edemeyeceğim. Kitap / eser veya ürün, tanımını okurla 

birlikte okuma sürecinde bulur. Yazar ve okurun buluşan gayretiyle ortaya çıkan 

düşsel bir olgudur bu. Bu süreçte, yeni olgular da doğar, okur beyin 

kıvrımlarından kıvılcımlarla serpişen yeni yaşam alanları üretir, bununla 

canlanır ve yaşama bakışı değişir. Edindiklerini yeniden kurar ve böylece bir 

yapıtlar arası bildirişimin ortak zevkini tadar.  

Bu bağlamda yazarlar, duyarlı gözlemcilik yeteneği ile sosyal yaralara, 

bireysel kayboluşlara, ortak sorunlara sezgi gücüyle yönelen beyinler olarak 

uyarıcı, yol gösterici rol üstlenirler. Bilgi yanında zevk ve incelik tüccarıdırlar 

aynı zamanda. Karşılıksız verilen tek değişim öğesi yine bilgi ve zevktir. Ama 
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doğaldır ki, bir kitap Escarpit’in de dediği gibi: “Zevk almaktan ya da kültürel 

bir yarardan başka bir amaçla da okunabilir.” (1992, 25). Zaten Nazlı Eray da 

“mutlu olmak ve insanları mutlu etmek için yazıyorum” demiyor muydu. 

(Moran; 1998, 74) 

 

Yazar ve Toplum 

Yazar, toplumsal siparişler üzerine yaşar bir bakıma. Çünkü yalnız 

yaşayan yazar olamaz. O toplum için vardır. Sanatıyla gerçeği, bir iletişim öğesi 

olan dil ve onun kullanım olanaklarıyla okura ulaştırır. Ereği özgün bir iletiyi 

okura sunmaktır. O mesajıyla yaşar, onunla yaşatır. Onunla yeniler, yaşamın 

gizlerini onunla yakalar ve daha üst boyutlara bu yaratıyla ulaşır. Yalanın yüz 

bulamadığı tek adres sanat dünyasıdır. Kurmaca örüntüsüne karşın gerçek 

sunulur onda. Fethi Naci de “sanatta yalan söylenemez” derken bunun altını 

çizmektedir. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir noktayı belirtmekte yarar 

var. O da her çağın kendi gerçeğinin oluşudur. Yazının işlevsel yönü, yaratıcılığı 

da zaten burada yatmaktadır. O süreçler zincirinde, pratik gereksinimlere paralel 

olarak yeniden şekillenir ve yeniden yaratır. Çünkü bu dönemin 

okuru/alımlayanı onu kendi potasında yeniden yorumlar, işler ve kurar. Thomas 

Eliot da özgün edebiyat teorisini temellendirirken ‘düşünüyorum öyleyse varım’, 

ilkesine ‘düşünüyorum öyleyse hissedebilirim’;i katarak: “Hümanizm ve 

romantisizm, edebiyatı değerlerin yaratıldığı bir ortam yapmış, sanatçı da 

peygamberler mertebesine yükseltilmiştir.” der. (1983, 6). Bu yaratı bağlamında 

bireyin ve toplumun, durum değiştirme lokomotifi yazın kaynaklıdır. 

Yazın/edebiyat sanatı tüm toplumların bireylerinin damarlarında hayat veren kan 

gibi dolaşabilseydi, iddia edilebilinirdi ki, insanoğlu savaş ve saldırganlık 

olgusuna çok yabancı kalabilirdi. Özbenlik ile başkalarının ben’ini keşfetmek 

yazının büyüsüyle gerçekleşir. İnsan, artık dünya üzerinde yalnız değildir. 

Evrenin, kendi gerçekliğini yeniden belirleyebilmesi sağlanmalıdır; bunu 

yapacak itici tek güç yazının büyüsüdür. Yazın, başka değerlerin evrensel 

gözlemle aranışı ve öteki olan olguya özlemle ulaşmadır. Yazında her düşünce 

bir adres bulur kendine; yeni yuvalanmalar da yeni yaratılara bir adres belirler. 

Bu döngü, yazın ve yaşamın iyiye giden serüvenidir. Yazın, iyi ki varsın; seninle 

soluyoruz.  İnsanın kendi varoluş anlamını kavradığı dünya da bu sunulan 

dünyadır. Yazar ne güzel ifadelendirmiş, “öteki hayatı orada değil, burada 



   9 

Edebiyat ve Toplumsal İşlevi 

 

 

……….Yıl: 2014…..KKEFD…..Sayı:.29………. 

 

arıyorum.” (Paz. 1993;  57).  Yılmaz Özbek’in konuyla ilgili olarak şu ifadeleri 

dikkat çekicidir:  

Sanatla yaratıcı olarak uğraşanlar ve sanatseverler, sanatı 

anlamlı bir varoluşa büyük katkısı olduğu için yaygınlaştırmak ve 

hatta yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek 

çabasında olmalıdırlar. Çünkü onu toplumların eğitiminde işlevler 

üstlenen en önemli dayanak ve araç haline getirmek, dünyada olup 

biten çirkinliklere set çekmek, güvenli ve huzurlu bir dünyaya 

ulaşmak yolunda atılmış en önemli adım olacaktır. (1996: 7). 

 

İçinde yaşadığımız çağın tüm olumsuzluklarına rağmen, tüm 

çirkefliklerine ve boğucu sınırlamalarına rağmen barış, dostluk ve güzellik adına 

bir takım yaşamsal öğelerden hala söz edilebiliyorsa, bu düzen yaratmada yazın 

sanatından başka hiçbir gücün yapamayacağı bir atılımdır. Nesnelerin sesine 

sanatla kulak verip, onları altüst etmede ve özünü özümsemede tek güç yine 

sanattır; soyut düşünme becerisidir. Bizi saran evrenle, deneyimlerden 

kaynaklanan duyguları, heyecanları çıkış noktası yapan güzel söz, yine bu 

etkinin evrene yönelik döngüsüdür. Yaşamı, insanı işleyen, biçimlendiren yazar 

da bir mühendis titizliğiyle işlevini sürdürmektedir (Enzensberger, 1962). Valery 

de böyle tanımlıyor şairi zaten. Yazının varlığı belki işlevi gereği bir şeyi 

kanıtlamak zorunda değildir. Ama gönderisi bir bakıma insan ve yaşamına ait bir 

kanıtlar yığını değil midir? Barışın göstergesi, hoşgörünün, güzelin, estetik ve 

zevkin öğütleyicisi yazın, bir sevda türküsü gibidir. Bu türkünün nağmelerinde 

saldırı ve yıkım yer alamaz. Bilinçsiz yaratıcılıktan, ancak yazın sanatı ile 

kurtulup, yaratıcı bilince geçilebilir. İnsanların bilincinde döllenmeyi bekleyen 

yeni ve eğitici yaşam modelleri ve anlayışlarını da bu güçle işleyebiliriz. 

Yaşamın yeni koordinatları yazınla belirlenecektir. Soyut düşünsel beceriler, 

duygusal güçler, yazın sanatıyla ortaya çıkar: Muhatabı tarafından tekrar tekrar 

yaratılmaya elverişli yazın yapıtlarından başka yapıt yok gibidir, yeryüzünde. 

Gerçeği doğrudan yansıtma yerine, bir amaca uygun olarak bir tanrı edasıyla, 

sayarak onu işler ve üretir sanatçı. Değişimin coşkulu akıntısı yazın sayesinde 

insanı çevresiyle birlikte önüne katıp, değişik iklimlere sürükler. Yazının 

sunduğu içerikle toplumsal değişmeler yeni ivmeler kazanırlar. Değişimin 

büyüsü yazının büyülü dünyasında şifrelenmiştir. Uluslararası arenada iletişimin 
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en güçlü öğesi yazınsal yaratılar ve ürünlerdir. Feridun Andaç’ın umut dolu şu 

sözleriyle yazının gücüne yeniden inancımızı tazeliyoruz: “Edebiyatın toplumun 

kültürel mozaiğindeki bağlayıcı / sürükleyici / ivdirici işlevi günbegün öne 

çıkıyor diyebiliriz” (2000, 37). O halde yenidünyamızın barış susuzluğunu 

giderecek en güçlü öğe yazın/edebiyat olacaktır diyebiliriz. 

 

Sonuç 

- Toplumsal yenilenmenin, devinimin ve değişimin en etkin öğesi yazınsal 

iletişimin işlevsel gücüdür. 

- Çağdaş dünyamızın sorunlar yumağını oluşturan en büyük şiddet, 

saldırganlık, öfke, kin gibi sosyal kilitlenmeleri, sanat zevki aşılayarak aşmak 

olanaklıdır. Bu aynı zamanda soyut düşünebilmeye ve eleştirel bakış açısı 

kazandırmaya ortam hazırlayacaktır. 

- Sosyal beğeniye dönük içsel dinamiklerimizi yazının işlevsel gücüyle 

düzenler ve denetleyebiliriz. Topluma yararlı insan olmak, bu yaratısal süreçten 

geçer. 

- Toplumsal gizli çatlakları ‘cogito’ ve eleştiri ruhuyla yenmek 

yaşamımızın olmazsa olmazları arasında yer almalıdır. Bu çatlaklar yazının 

kazandırdığı eleştiri dürtüsüyle kapanabilir. 

- Bireysel kimlik ve yaşamsal beceri, yazın sanatının zengin dünyalarına 

inilerek edinilebilinir. 

- Tekdüze düşünce ve yaşam biçiminden yazının güçlü kurmaca 

gerçekliği sayesinde kurtulabiliriz. 
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Yabancı Dil Öğretimi açısından Etkili Metin olarak Montherlant’ın Ölü Kraliçe’si 

 

Öz 

Yabancı dilin önemi her geçen gün biraz daha artarken, yabancı dil 

öğrenimindeki yöntem arayışları da bu doğrultuda ivme göstermektedir. Yabancı 

dil öğretim araç ve gereçleri de tartışılmakta ve yerine göre bu araçların önemi 

üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda tiyatro eserlerinin özellikle konuşma diline 

katkılarının olduğu bilinmektedir. Tüm edebi metinler yabancı dil öğrenme 

süreçlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak her metin dil öğreniminde aynı 

pedagojik etki ve zenginliğe sahip değildir. Bu çalışmada Montherlant’ın Ölü 

Kraliçe adlı piyesini ele alarak, örneklerle dil eğitiminde etkili bir metin gücüne 

sahip olduğunu ve tiyatro eserlerinin önemini göstermeye çalıştık. Tiyatro 

eserindeki tekrarların ne derece etkili kullanıldığını, diyalog ve monologların 

içerisine yerleştirilmiş olan dil bilgisel yapı ve öğelerin etkilerini irdeleyerek Ölü 
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Kraliçe’nin dil öğreniminde kullanılabilecek uygun ve etkili bir piyes olduğunu 

belirttik. 

Anahtar Kelimeler: Metinlerin Etkililigi, Yabancı Dil Öğretiminde 

Metinler, Yabanci Dil Ögretiminde Piyesler, Yabanci Dil Ögretimi, Seçkin 

Metinler. 

Absract 

Towards Foreign Language Learning the Dead Queen of Henry 

Montherlant as Texts Effective 

The importance of foreign language a little more each day, while the 

methods in the quest for foreign language learning shows momentum in this 

direction. Foreign language teaching tools and materials are discussed, and 

instead focus on the importance of these tools is based. 

In this context, the contributions of theater plays are known to be 

especially colloquialisms. All literary texts are indispensable in the process of 

learning a foreign language. However, each text language learning does not have 

the same pedagogical influence and wealth. In this study, specimens from 

Montherlant by addressing the dead queen, with examples of text in language 

education has the power to effectively tried to show that. How effective is used in 

the back of the theater work, dialogue and monologue placed in the informational 

structure of the language and the Queen of the Dead by examining the effects of 

items that can be used in language learning have appropriate and effective axiom 

is a play. 

Keywords: Text Of The Effectiveness Of Foreign Language Teaching 

Texts In Foreign Language Teaching Plays, Foreign Language Teaching, 

Outstanding Texts. 

 

Introduction 

L’acte de l’apprentissage est celui de l’enregistrement des savoirs dans 

la mémoire humaine. On sait que des choses intéressantes et des choses 

différentes attirent toujours des attentions des hommes. Tous ceux qui attirent 

d’attention remplacent dans le cerveau des hommes et y restent longtemps. 

«Brochure produite localement, qui contient  des illustrations amusantes, 

caractérisées par la simplicité de destin et faciles à comprendre. L’auteur s’est 
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proposé surtout d’habituer le lecteur à lire pour son plaisir.» (Unesco, 13) Ainsi, 

on appelle le savoir des accumulations qui forment des traces profondes dans le 

cerveau. La profondeur de ces traces montre la durabilité des connaissances. 

Dans ce travail on a cherché à confirmer l’importance des textes efficaces dans 

l’apprentissage de langue étrangère en abordant une pièce de Henry de 

Montherlant intitulée La Reine Morte. Ce qui attire dans cette pièce des 

répétitions efficaces, des répliques merveilleuses réciproques qui se déroulent 

entre des personnages de pièces et des monologues extraordinaires qui dominent 

tout le long des scènes de la pièce. 

Méthode 

En étudiant les éléments lingusitiques dans la pièce de Henry de 

Montherlant intitulée La Reine Morte, on a cherché à montrer l’efficacité de la 

pièce dans l’enseignement du français langue étrangère. 

Les Répétitions 

La pièce commence par les parolesde plainte de L’Infante de Navarre 

qui a vécu une désespérance de mariage avec le prince. La scène s’ouvre par des 

plaintes répétitives de L’Infante. Dans l’apprentissage de la langue étrangère ces 

répétitions sont très importantes à l’égard d’apprentissage du vocabulaire, de 

celui de la conjugaison d’un verbe pronominal. Des répétitions donnent une 

curiosité grande et une émotion profonde sur ceux qui lisent ces paroles de 

L’Infante. Ces paroles répétitives augmentent l’effet des paroles sois à l’égard 

du sens de la phrase utilisé soit à l’égard de la forme visuelle qui reste une place 

considérable dans la tête des apprenants.  

« Je me plains à vous, Je me plains à vous, Seigneur, Je me 

plains à vous, Je me plains à Dieu ! Je marche avec un glaive 

enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me 

déchire. » (Montherlant, 15) 

Une telle phrase à donner comme exemple dans la classe créera un effet 

d’apprendre sur des apprenants. Les apprenants voudront savoir par cœur ces 

phrases et ils voudront utiliser perpétuellement ces paroles efficaces entre eux 

pendant la période de l’apprentissage. Les textes efficaces de la pièce seront les 
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paroles aimables des apprenants  dans la classe, dans la rue et à peu près 

partout. Dans cette citation, des répétitions qui ont été utilisées quatre fois 

changent le complément d’objet indirect. Dans les trois premières répétitions, le 

complément d’objet indirect est le pronom de vous.  Dans la dernière fois le 

complément d’objet indirect devient Dieu. Ces types d’exercices mécaniques 

sont l’un des moyens importants  dans l’apprentissage de la langue étrangère.  

Les apprenants peuvent créer leurs propres phrases en saisissant les 

différences entre les deux phrases de ce texte.  

Dans la première phrase : Je me plains à vous 

Dans la deuxième phrase : Je me plains à vous 

Dans la troisième phrase : Je me plains à vous 

Dans la troisième phrase : Je me plains à Dieu 

On a fait trois fois le même accent dans la même phrase. Ainsi 

l’importance de l’accent se manifeste et se confirme dans l’usage dans la vie par 

l’intermédiaire de la pièce utilisée. On voit quatrième fois l’effet éducatif et 

grammatical par le changement de l’objet indirect dans la phrase. Par ce 

changement les apprenants tentent de construire une nouvelle phrase en 

changeant continuellement le complément comme suivant :  

Je me plains à mon ami  

Je me plains à Ahmet  

Je me plains au professeur 

Je me plains à tous 

Je me plains à moi-même  

En faisant des changements systématiques au moyen des exercices 

mécaniques on avance pendant l’apprentissage de l’étape à l’étape. « Il faut 

admettre aussi le recours obligé à la mécanique intensive de formation des 

automatismes, les exercices structuraux renforçant systématiquement les 

articulations basiques de la langue. » (1) On fait les exercices structuraux 

systématiques  en changeant le sujet de la phrase sur la même phrase. Par 

exemple : Je me plains à vous, tu te plains à nous, il se plaint à tous. En 

changeant tous les éléments de la phrase et en ajoutant des autres éléments à la 

phrase on produit perpétuellement des nouvelles phrases. A peu près tous les 
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enseignants, les grammairiens  et tous les linguistes à propos de 

l’apprentissage de la langue étrangère soulignent l’importance des exercices 

structuraux. 

« J’ai demandé du café  

J’ai demandé du thé chaud 

J’ai demandé du lait froid 

J’ai essayé de comprendre un peu  

J’ai essayé de les attraper  

J’ai essayé de cette façon-là 

J’ai essayé de l’intéresser. » (LEON, Monique, 7)  

On peut accepter comme un bon exemple cette phrase de Ferrante dans 

La Reine Morte à l’égard de l’apprentissage de la grammaire du français. 

L’efficacité des compléments ordinaux est assez attirante pour les apprenants. 

D’autre part, l’usage du relatif « dont » à la suite des répétitions des 

compléments pour éviter de l’excès des répétitions est un exemple grammatical 

à donner dans la classe. On ne peut nier jamais l’efficacité de sorte des répliques 

théâtrales. La simplicité et la clarté de la phrase augmenteront sans cesse la 

motivation des apprenants.  

«Le matériel de lecture doit être lisible ! Cela parait un 

truisme, mais malheureusement il y a de nombreux pays où les 

textes destinés aux nouveaux alphabètes sont trop souvent 

inutilisables parce qu’ils sont ternes  et sans attraits. 

Que faut-il entendre par «lisibilité»? A parler simplement, un 

texte est «lisible» s’il peut être lu et compris par les lecteurs 

auxquels il adresse, s’il leur communique le message qu’il 

contient. Cette condition est remplie quand la difficulté du 

texte ne dépasse pas l’«aptitude à la lecture» des intéressés. 

En d’autres termes, deux variables sont en présence: la 

difficulté du texte et l’aptitude à la lecture de ceux auxquels il 

est destiné.» (Unesco, 24) 
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“Maintenant, écoutez-moi. Je suis las de mon trône, de ma 

cour, de mon peuple. Mais il y a aussi quelqu’un dont je suis 

particulièrement las, Pedro, c’est vous.” (Montherlant, 24) 

Les exercices de répétition sont très utiles au début de l’apprentissage 

mais ils doivent être simples pour que les apprenants comprennent bien. Les 

répétitions longues diminuent la compréhensibilité de la phrase donnée. « La 

répétition peut être simple pour les groupes courts ou régressive pour les groupes 

longs. » (F.REQUEDAT, 21) On accepte les textes théâtraux comme l’une des 

méthodes efficaces  pendant l’apprentissage des langues étrangères. L’intonation 

et l’accent forment aussi une partie considérable des règles d’apprentissage dans 

le processus d’apprendre et d’enseigner une langue. Des répétitions sont des 

éléments qui constituent l’accent dans une langue. On peut assurer le 

développement d’entendre et d’écouter des apprenants de plus en plus par les 

répétitions les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes connaissances. Les 

dons d’apprentissage se développent dans ce processus par des micro-

changements sur des répétitions des phrases qui sont en train  d’étudier. Les 

répétitions régressives consolident les renseignements déjà appris par des 

apprenants. Les répétitions régressives se font surtout sur des fragments d’une 

phrase longue difficile de répéter et de mémoriser pendant l’apprentissage. 

Après avoir assuré la consolidation d’apprentissage des segments  de la phrase 

cible par des répétitions on réunit les segments de la phrase et on fait de 

nouvelles répétitions sur la phrase totale. « Si la phrase « je vais à l’épicerie pour 

acheter de l’huile et du café » est trop longue pour être répétée correctement, on 

peut procéder de la manière suivante : 

de l’huile et du café  

pour acheter de l’huile et du café  

à l’épicerie pour acheter de l’huile et du café  

je vais à l’épicerie pour acheter de l’huile et du café » » 

(F.REQUEDAT, 22) 

En ajoutant un une partie de la phrase à l’autre, on fait le travail de 

répétition. On fait une dichotomie sur la phrase totale. Ainsi on assure la 
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simplicité pendant l’apprentissage.  La division de la frase se fait sur les partie 

du sens de la phrase abordée. Chaque fragment doit un sens à l’égard du sens. 

Les groupes de sens répétés et appris se réunissent un à un pour faire la 

reconstruction de la phrase complète. Une phrase faite des segments juxtaposés 

bien appris et largement répétés  sera très compréhensible à l’égard des 

apprenants pendant le processus d’apprentissage d’une langue étrangère.  

Un autre type de répétition est fait avec des additions. On fait des 

ajoutassions des compléments  circonstanciels et de lieu à une phrase principale. 

On continue à faire des répétitions après chaque addition jusqu’à ce que la 

phrase cible est devenue apprise. Par ex : 

Il est mort/le dimanche/au mois de juin/en 2014/ à trois heure/ après 

midi/dans un petit village/d’une ville loin du centre/de l’Anatolie moyen. 

Comme on voit dans l’exemple donné la phrase totale est très longue et 

difficile au commencement pour l’apprenant soit à l’égard de la prononciation, 

soit à celui de la mémorisation. Il faut faciliter la prononciation d’une phrase 

segment par segment au moyen des répétitions continuelles.  

J’aime décourager et je n’aime pas l’avenir.(Montherlant,148) Les 

répétitions qui poursuivent l’un l’autre en forme négociation enrichissent le 

savoir grammaticale des apprenants et ces types de répétitions sont très 

efficaces.  

Les répétitions en forme d’opposition dans un texte sont des matériaux 

importants pour apprendre la langue. Pour les enseignants et pour les apprenants 

ces types de texte sont importants. Ils contribuent à enrichir en même temps le 

savoir du vocabulaire, de grammaire et de prononciation des  apprenants. «Don 

Guzman Blanco, réprimandé par le roi Sanche, mon grand-père, prend la fièvre, 

se couche, et passe dans le mois.» (Montherlant, 17) 

Quand on jette un coup d’œil à l’acquisition de la langue maternelle on 

voit clairement que l’acquisition de la langue maternelle est basée sur les 

répétitions chez lez enfants. En la prenant comme modèle essentielle, on peut 

dire les travaux de répétitions sont très importants dans le processus 
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d’acquisition d’une langue étrangère. Les répétitions faites systématiquement et 

régulièrement sont assez nécessaires et utiles pendant l’apprentissage d’une 

étrangère.   

Il est possible de parler de plusieurs types de répétitions différentes. Il 

est possible d’augmenter les sortes d’exemples. Mais, il est suffit de résumer 

pour signaler l’importance des répétitions dans les textes efficaces. Ce que l’on 

explique ici c’est d’utiliser les répétions dans un texte choisi et efficace comme 

les proverbes, comme les poésies, comme les paroles d’amour ou bien comme 

les textes choisis des pièces. La Reine Morte de Henry de Montherlant est une 

pièce très remarquable à l’égard de la langue utilisée.  

Les Dialogues 

En pensant que les dialogues sont l’origine des langues, on doit accepter 

son rôle efficace dans l’apprentissage de langue. Comme matériaux les 

dialogues se placent dans toutes les méthodes de langue. Jusqu’à maintenant ils 

préservent leur importance dans le processus d’apprentissage de langue. Ce qui 

reste, seulement, à ceux qui organisent des méthodes de choisir des dialogues 

efficaces qui attireront l’attention des apprenants et ceux qui prendront une place 

pour une période ou bien d’en créer de nouveaux dialogues fictifs et à la fois 

efficaces. Les dialogues efficaces sont pour les apprenants ceux qui sont 

ridicules, intéressants, grossiers, comiques, regrettables, émouvants, amoureux, 

etc. On doit choisir les dialogues de diverses parties de la société et de différents 

thèmes frappantes. On sait que les choses  attirantes occupent la mémoire long 

temps.  

Ceux qui pensent à créer des méthodes de langue commencent tout 

d’abord à trouver et à choisir les textes des œuvres littéraires; la phrase, le vers, 

les images ou bien les dialogues  qu’ils utiliseront dans leur méthode. Chacun 

des ces éléments qui seront utilisés dans la méthode doit être conforme 

sensiblement à des critères de choix à l’égard de sa pédagogie de langue.  

La Reine morte de Henry de Montherlant est plein de merveilleux 

dialogues qui ont la force pédagogique dans l’apprentissage de langue. La pièce 

a une qualité qui attire la curiosité  des lecteurs réplique en réplique, scène en 

scène jusqu’à la fin de la pièce.  
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« FERRANTE: Partir! Tout ce que nous perdrions ! Tous 

ce que vous perdriez! 

L’INFANTE : Plutôt perdre que supporter. 

PREMIERE DAME D’HONNEUR: l’infante n’aimait pas 

tant les Navarrais, lorsqu’elle était en Navarre ! 

DEUXİEME DAME D’HONNEUR: Ni le froid, ni la 

brume de neige. 

TROİSİEME DAME D’HONNEUR: Quel merveilleux 

changement en faveur de notre Navarre.» (Montherlant, 19) 

Quand on jette un coup d’œil au dialogue ci-dessus emprunté à La Reine 

Morte, on voit clairement que les répliques utilisées dans cette citation sont 

assez bien pédagogique soit à l’égard des thèmes grammaticales, soit à l’égard 

des l’efficacité des répliques modèles à utiliser dans la classe.   

Dans ce dialogue, il s’agit de la phrase d’exclamation, des temps des 

phrases, du sujet infinitif, de la forme plutôt… que, tout ce que, tant, lorsque, 

ni…ni, et en faveur de. Comme on voit chaque phrase contient un élément 

grammatical et considérable à l’égard de la langue.  

« FERRANTE: Restez jusqu’au terme des fêtes données 

en l’honneur de Vos Altesses. Si don Pedro était irréductible, vous 

partirez, mais tout scandale serait évité. 

L’INFANTE: Je ne revivrai que lorsque nos navires se 

mettront à bouger vers mon pays. » (Montherlant, 20) 

Ce petit dialogue est très riche en ce qui concerne 

l’apprentissage du français. Ici on voit l’usage du mode impératif, 

de l’usage du participe passé, le futur, et le conditionnel pourtant 

on voit aussi la forme au terme de, en l’honneur de, tout, ne…que, 

et vers. Le vocabulaire est aussi actuel et nécessaire pour le 

processus d’apprendre la langue. Dans un autre dialogue dans La 

Reine Morte qui se passe entre Inès et Dino Del Moro : 

« INES: Bravo! Il y a longtemps que vous avez quitté 

l’Andalousie? 
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DINO DEL MORO: Un an. Vous ne connaissez pas le 

Genil? C’est le plus grand fleuve d’Europe. On dit qu’il prend sa 

source dans le paradis.» (Montherlant, 120) 

Comme on voit dans cette citation ci-dessus dans la réplique d’Inès, il y 

a une forme qui commence par l’exclamation. La phrase continue par une forme 

d’interrogation. Le relatif que, l’usage d’il y a avec longtemps, le passé composé 

montre la richesse grammaticale de la phrase. La réplique de Dino Del Moro 

contient la réponse courte à la question d‘Inès dans la langue parlée. « L’auteur 

doit s’y dérober derrière des personnages ; sa seule ressource est de baisser le 

ton, jusqu’au style parlé.» (Blanc, 61) La pédagogie de la pièce se montre 

clairement. L’utilisation de la forme d’interrogation négative et l’utilisation des 

comparatifs et les autres formes  nous montre l’efficacité pédagogique de la 

pièce. Les savoirs grammaticaux et les répons en langue parlée attirent notre 

attention.  

On sait qu’il y a certaines méthodes faite surtout sur des dialogues. 

L’importance de la méthode de dialogue est précise. Lire les dialogues des 

pièces est très utile pour pouvoir développer la capacité de parler des apprenants. 

Pour cette raison on a cherché à confirmer l’utilité des dialogues pendant 

l’apprentissage d’étrangère en montrant quelques phrases comme exemple de la 

Reine Morte.  

La Reine Morte est une pièce rédigée par son auteur dans la période de 

maturité de son métier. La langue de l’auteur, l’éloquence, la rhétorique 

montrent la qualité de la pièce. «La Reine morte est L’œuvre  d’un auteur de 

quarante-six ans, en pleine maturité. A travers de longues œuvres, lyriques ou 

incisives presque à l’excès, son style s’est décanté,…» (BLANC, 61) Les savoirs 

grammaticaux sont placés du début jusqu’à la fin dans les répliques de la pièce. 

Ceux qui ont lu La Reine Morte possèdent le gout de lire une pièce subtile. Le 

style de l’auteur attire l’attention des lecteurs. « Quand j’écris La Reine Morte, 

on me dit que je tombe dans le style noble. » (Montherlant, Notes, 1950,97) « La 

composition générale de La Reine Morte, très simple, très sobre, sans souci de 

polissage exagéré.» (Blanc, 58)  
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Le thème de La Reine Morte est très intéressant. Elle éveille 

perpétuellement la curiosité des lecteurs. Pour cette raison elle augmente le goût 

de lecture des apprenants. Cette curiosité vient de la peur de mort des 

personnages qui domine toute la pièce du commencement jusqu’à la fin. Les 

lecteurs ont de la curiosité d’apprendre le destin noir des personnages. Ainsi le 

goût de lire des apprenants continue jusqu’à ce que la pièce se termine. Chaque 

scène introduit les lecteurs dans le goût de lire les scènes prochaines. 

La plupart des livres ne sont pas conformes à utiliser pour apprendre la 

langue. Il y a beaucoup de phrases et de textes qui n’ont pas d’importance ou 

bien la plupart de ce type de lectures sont plein des répétitions inutiles. «Certains 

mots ou groupes de mots contiennent plus d’informations que d’autres; dans une 

phrase tous les mots n’ont pas la même importance.» (R.Richterich, 

N.Schere,120) On peut dire que les fragments de lectures sont très importants 

pendant le processus d’apprentissage. Dans un texte, chaque savoir linguistique 

et thématique précédent prépare la relation étroite ou lasse des apprenants. 

L’efficacité des mots précédents et l’intérêt du thème  influencent la pensée 

prochaine des apprenants. Les hommes lisent les titres intéressants des journaux. 

Les titres intéressants assurent la demande de lire des gens comme les panneaux 

de réclames.  Les gens cherchent un intérêt des textes qu’ils lisent suivant leur 

but de lire. Les écritures ayants des curiosités entrainent des lecteurs à lire la 

dernière parole de l’écriture.  

Pour conclure on peut dire qu’il faut bien choisir des dialogues efficaces 

pendant l’apprentissage pour parvenir à notre but cible. Il y’en a beaucoup dans 

La Reine Morte. 

Les Réplique en forme Monologue 

Dans La Reine Morte certains personnages font des répliques sur des 

monologues longs. Même s’ils ne sont pas seuls dans la scène, ils parlent 

longuement parce qu’ils ont une personnalité dominante. Le roi Ferrante parle 

toujours parce qu’il est roi. L’infante de Navarre parle naturellement parce 

qu’elle est infante. La supériorité sociale de ces personnage les assure le droit de 

parler dans leurs rôles. Leurs répliques logues comme monologues sont dorées 
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des narrations simples et intimes de leur devoir. Ces monologues théâtraux sont 

assez vifs plein de textes efficaces conformes à utiliser dans l’apprentissage de 

langue. 

La pièce commence par une longue réplique de l’infante de Navarre à 

peu près une page et demie en outre des répliques théâtrales des dames 

d’honneur après de belles paroles de plaints répétitifs de l’Infante de Navarre. 

Même si les dames d’honneur interrompent l’Infante leurs paroles sont comme 

la continuation des paroles de l’Infante parce qu’elles sont dans la part de 

l’Infante. De belles paroles exclamatives de la première dame d’honneur sont 

des phrases efficaces de la langue parlée à enseigner dans la classe. Les paroles 

merveilleuses des autres dames d’honneur sont à la fois grammaticales et 

efficaces plein d’intonations extraordinaires à utiliser dans l’apprentissage du 

français comme langue étrangère. Après les dames d’honneur l’Infante de 

Navarre prend parole et domine la scène par une réplique très longue se trouvent 

beaucoup de mots et groupes de mots grammaticaux, différentes règles 

linguistiques, plusieurs phrases faites adroitement des mots choisis pour 

exprimer les pensées parfaites des personnages.   

L’INFANTE: Je me plains à vous, je me plains à vous, Seigneur ! Je 

me plains à vous, je me plains à Dieu ! Je marche avec un glaive 

enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire. 

PREMİÈRE DAME D’HONNEUR: La pauvre ! Regardez ! Comme 

elle a mal ! 

SECONDE DAME D’HONNEUR: Elle est toute pétrie d’orgueil. Et 

c’est son orgueil que ce glaive transperce. Oh ! Comme elle a mal ! 

TROİSİÈME DAME: Ah ! Elle est de Navarre ! 

L’INFANTE: Vous êtes venu, Seigneur, dans ma Navarre (que Dieu 

protège !) pour vous y entretenir avec le roi mon père, des affaires de 

vos royaumes. Vous m’avez vue, vous m’avez parlée, vous avez cru 

qu’une alliance entre nos couronnes, par l’instrument du Prince 

votre fils, et de moi, pouvait être faite pour le grand bien de ces 

couronnes et pour celui de la chrétienté. Vous deux, les rois, vous 

décidez d’un voyage que je ferai au Portugal, accompagnée de 

l’Infant, mon frère, peu après son retour. Nous venons, nous sommes 
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reçus grandement. La froideur du Prince, à mon égard, ne me 

surprend ni ne m’attriste. J’avais vu plus loin ; au-delà de lui, je 

voyais l’œuvre à faire. Trois jours se passent. Ce matin, don Pedro, 

seul avec moi, me fait un aveu. Il plaide n’avoir su vos intentions 

qu’à votre retour de Navarre, quand il était trop tard pour revenir 

sur notre voyage. Il me déclare que son cœur est lié à jamais à une 

Dame de votre pays, Doña Inès de Castro, et que notre union n’aura 

pas lieu. Je crois que si je ne l’avais retenu il m’eut conté ses amours 

de bout en bout et dans le détail : tant de gens affligés du 

dérangement amoureux ont la manie de se croire objet d’admiration 

et d’envie pour l’univers entier. Ainsi on me fait venir, comme une 

servante, pour me dire qu’on me dédaigne et me rejeter à la mer ! 

Ma bouche sèche quand j’y pense, Seigneur, savez-vous que chez 

nous, en Navarre, on meurt d’humiliation ? Don Guzman Blanco, 

réprimandé par le roi Sanche, mon grand-père, prend la fièvre, se 

couche, et passe dans le mois. Le père Martorell, confesseur de mon 

père, lorsqu’il est interdit, a une irruption de boutons sur tout le 

corps, et expire après trois jours. Si je n’étais jeune et vigoureuse, 

Seigneur, de l’affront que j’ai reçu du Prince, je serais morte. 

(Montherlant, 1947,16-17) 

Dans cette citation empruntée à la première scène de la Reine Morte, 

l’auteur dore les paroles de Ferrante avec les images merveilleuses. Il fait des 

comparaisons délicieuses pour créer des images et des phrases chargées des 

sentiments et d’émotions pour parvenir à la plus haute efficacité de ses paroles. 

Sa compétence adroite de l’usage de la langue à travers de ses personnages attire 

l’attentions de la plupart des écrivaines et des lecteurs de son temps. Ses 

comparaisons sont des exemples pour les apprenants la langue. Les phrases 

merveilleuses transportées du monde dans cette citation comme; (On dit 

toujours que c’est d’un ver que sort le papillon ; chez l’homme, c’est un papillon 

qui devient un ver) sont des phrases qui seront occupées dans la mémoire des 

apprenants. 

«FERRANTE : L'infante m'a fait part des propos monstrueux que 

vous lui avez tenus. Maintenant, écoutez-moi. Je suis las de mon 

trône, de ma cour, de mon peuple. Mais il y a aussi quelqu’un dont je 
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suis particulièrement las, Pedro, c’est vous. Bébé, je l’avoue, vous ne 

me reteniez guère. Puis, de cinq à treize ans, je vous ai tendrement 

aimé. La reine, votre mère, est morte bien jeune. Votre frère aîné 

allait tourner à l’hébétude, et rentrer dans les ordres. Vous me 

restiez seul. Treize ans a été l’année de votre grande gloire ; vous 

avez eu à treize ans une grâce, une gentillesse, une finesse, une 

intelligence que vous n’avez jamais retrouvée depuis ; c’était le 

dernier et merveilleux rayon du soleil qui se couche ; seulement on 

sait que, dans douze heures, le soleil réapparaîtra, tandis que le 

génie de l’enfance, quand il s’éteint, c’est à tout jamais. On dit 

toujours que c’est d’un ver que sort le papillon ; chez l’homme, c’est 

un papillon qui devient un ver. A quatorze ans vous étiez éteint ; vous 

étiez devenu médiocre et grossier. Avant, Dieu me pardonne, par 

moments j’étais presque jaloux de votre gouverneur ; jaloux de vous 

voir prendre au sérieux ce que vous disait cette vielle bête de don 

Christoval plus que ce que je vous disais moi-même. Je songeais 

aussi : « A cause des affaires de l’Etat, il me faut perdre mon enfant : 

je n’ai pas le temps de m’occuper de lui. » A partir de quatorze ans, 

j’ai été bien content que votre gouverneur me débarrassât de vous. 

Je ne vous ai plus recherché, je vous ai fui. Vous avez aujourd’hui 

vingt-six ans : il y a treize ans que je n’ai plus rien à vous dire. 

PEDRO : Mon père…  

FERRANTE : « Mon père » : durant toute ma jeunesse, ces mots me 

faisaient vibrer. Il me semblait – en dehors de toute idée politique – 

qu’avoir un fils devait être quelque chose d’immense… Mais 

regardez-moi donc ! Vos yeux fuient sans cesse pour me cacher tout 

ce qu’il y a en vous qui ne m’aime pas.» (Montherlant, 1947, 24,25) 

 

Ceux qui rendent efficaces les paroles de cette pièce sont les expressions 

et ses idées  très fortes de l’auteur. Il sait trouver choisir de belles idées pour 

exprimer parfaitement ce qu’il veut dire. Sa sagesse dans son métier complète sa 

compétence de narrer par des juxtapositions suivant les une les autres d’un bout 

à l’autre de la pièce. « On peut sans paradoxe affirmer que Montherlant 

pratique constamment la litote : ses expressions sont très fortes, mais l’idée qui 

les soutient est plus forte encore. Ce qui, chez tout autre, sentirait l’enflure, est 



   27 

A L’égard de L’apprentıssage de Langue Etrangere La Reıne Morte  

de Henry de Montherlant Comme Textes Effıcaces 

 

……….Yıl: 2014…..KKEFD…..Sayı:.29………. 

 

perçu  chez lui comme une rétention d’idée. Ce tour de force s’obtient en partie 

par l’allure générale du discours, toujours au-dessus de la langue ordinaire, 

sans qu’il y ait besoin cela d’un rythme, obligé comme en Corneille, consenti 

comme en Shakespeare, ou libre comme en Claudel. Son secret est celui de 

Molière » (Blanc, 62)  

Généralement la langue de l’auteur est simple et compréhensible pour saisir 

facilement ce que l’on veut dire. A cet égard c’est une pièce préférable pour lire 

ou bien pour étudier dans la classe pendant le processus de l’apprentissage de 

langue.  La richesse des noms choisis et des adjectifs utilisés assure 

l’apprentissage du vocabulaire des apprenants. « Dans l’ensemble, les phrases 

sont courtes, normalement riches en noms, verbes ou adjectifs, mais plus 

juxtaposées que liées, ne sacrifiant jamais au balancement oratoire ou lyrique, 

le fuyant même-la leçon de Tacite- ce qui accroit la tension et la rapidité du 

style. »(Blanc, 62) L’utilisation du vocabulaire du concret à l’abstrait dans les 

textes des répliques de la pièce varie l’efficacité des paroles des personnages au 

niveau du discours. L’efficacité des paroles influence pédagogiquement les 

apprenants dans le sens positif. Par la lecture des productions écrites dans le 

domaine théâtral les apprenants peuvent augmenter leur capacité linguistique 

dans la période d’apprentissage. La motivation des apprenants se multiplie par 

le gout de savoir acquiert par les textes efficaces utilisés. Avoir des 

renseignements est le moyen de motivation. C’est-à- dire prendre «plaisir et 

satisfaction personnelle qu’on peut tirer de la connaissance. »(Ali Bouacha, 

A;102) 

Les textes littéraires sont des matériaux importants dans l’apprentissage 

des langues étrangères. On consulte souvent à des textes pour apprendre une 

langue. Le niveau pédagogique des textes n’est pas égal. L’efficacité des textes 

augmente la force pédagogique  des textes. Les œuvres théâtrales en forme de 

répliques réciproques des personnages occupent une grande place considérable 

dans l’apprentissage de langue étrangère. Voire il y a une grande différence 

entre la plupart des œuvres théâtrales à l’égard de  leur efficacité pédagogique. 

La langue utilisée, le vocabulaire choisi, les types de phrase, les temps, la 

clarté, la simplicité et la compréhensibilité de la langue etc. sont tous ceux qui 
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influencent la force pédagogique des œuvres théâtrales pendant l’apprentissage 

d’une langue étrangère.  

 

Conclusion  

Les Textes théâtraux sont des matériaux nécessaires et obligatoires à la 

fois pendant l’apprentissage de langue comme tous les textes littéraires. Les 

textes théâtraux ayant des qualités linguistiques pédagogiques sont très 

considérables pendant l’apprentissage. La Reine Morte est une pièce très 

remarquable pour étudier à l’égard de ses qualités pédagogiques linguistiques. 

Dans ce travail, on a cherché à confirmer l’efficacité pédagogique de La Reine 

Morte de Henry de Montherlant, en donnant des exemples des répétitions 

intéressant et utiles, des dialogues réciproques pleins des connaissances 

grammaticales, et des monologues longues possédant des variétés efficaces 

linguistiques et nécessaires.  Pour cette raison, La Raine Morte est une pièce 

pour ceux qui cherchent à apprendre le français comme langue étrangère. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ 

ÖĞRETİME YÜKLEDİKLERİ DUYGUSAL ANLAM 

DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Oğuzhan SEVİM1 
 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli 

öğretime yükledikleri duygusal anlam değerlerini incelemektir. Araştırmada 

tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Erzurum ili Yakutiye ilçesindeki 

bir ortaokulda öğrenim gören 156 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 

bilgisayar destekli öğretime yükledikleri duygusal anlam değerlerini belirlemek 

için Osgood Duygusal Anlam Ölçeği kullanılmıştır.  Öğrencilerin uygulama 

sürecine yönelik görüşlerini almak için ise Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde ortalama, standart hata, frekans ve 

yüzde kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime 

yükledikleri duygusal anlam değerlerinin olumlu olduğu anlaşılmıştır.  
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The Examination of the Emotional Significance Values Attributed 

Computer-Assisted Instruction by Secondary School Students 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the emotional significance values 

attributed computer-assisted instruction by secondary school students. Survey 

model was used in this study. The research consists of 156 secondary school 

students attending a secondary school located in Yakutiye district in Erzurum in 

2013-2014. In data collection, Osgood Semantic Differentiation Scale is used for 

secondary school students’ the emotional significance values attributed 

computer-assisted instruction. Semi-Structured Interview Form is used for 

secondary school students’ opinions towards application process. In analyzing 

the quantitative data; mean, standard deviations, frequency and percentage have 

been applied. In the analysis of the qualitative data, descriptive analysis method 

has been used. At the end of the study it was understood that secondary school 

students’ motional significance values attributed computer-assisted instruction 

are positive.  

Keywords: Secondary School Students, Computer-Assisted Instruction, 

Emotional Significance Value 

Giriş 

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte günümüzde bir bilgi 

patlaması yaşanırken aynı zamanda güncel bilgiye yetişme sorunu da ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü bilgi bir yandan hızlı bir şekilde üretilirken diğer taraftan da 

aynı hızla eskimektedir (Üstün, 2008). Bilim ve teknolojide yaşanan bu hızlı 

gelişmeler ülkeleri, daha nitelikli teknolojileri üretme ve bunu topuma mal etme 

konusunda büyük bir çabaya sevk etmektedir.  

Teknoloji etkisini hayatın her alanında hissettirmeye başlamıştır.  Artık 

ülkeler askerî, siyasi, ekonomik, sosyal alanlardaki gizli rekabetlerini teknoloji 

üzerinden yürütmektedir. Teknolojik olarak bu alanlarda kazanılan üstünlükler, 

hangi ülkelerin bu yarışta bir adım önde olduğunu göstermektedir. Teknolojinin 

etkili olduğu bu alanlardan biri de eğitim sistemleridir. Çünkü değişen ve gelişen 

teknolojik imkânların toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşantıda meydana 

getirdiği değişiklikler, eğitim ihtiyaçlarını da farklılaştırmış ve öğretim yöntem 

ve tekniklerinde teknolojik bağlamda yeniliklere ihtiyaç duyulmasına zemin 
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hazırlamıştır (Semerci, 1999). Tüm bu sebeplerden dolayı günümüzde teknoloji 

ile eğitimin entegrasyon sürecine yönelik birçok çalışma yapılmaktadır.  

Teknoloji ile eğitimin entegrasyon süreci öğrenci, öğretmen ve öğrenme 

ortamlarında öğretim teknolojileriyle ilgili bazı değişikliklerin yapılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır.  Bilginin hızla artması ve kısa sürede eskimesi, 

teknolojik araçların öğrenme ortamlarında etkin bir şekilde kullanılması 

gerektiğini göstermektedir. Eğitim ortamlarında kullanılabilecek bu teknolojik 

araçlardan biri de bilgisayarlardır (Alkan,  1986;  Keser,  1988;  Numanoğlu,  

1990;  Uşun, 2004). Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızın bir parçası 

hâline gelen bilgisayarlar, eğitim ortamlarının da bir parçası olmaktadır.  

Eğitim ortamlarında bilgisayarlardan diğer teknolojik araçlara göre daha 

çok yararlanılmaktadır. Bilgisayarın diğer teknolojik araçlara göre daha işlevsel 

olarak görülmesinin en önemli sebebi ise bir üretim,  öğretim, yönetim, sunu ve 

iletişim aracı olarak kullanılmasıdır (Yalın, 2001). Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin egemen olduğu çağımızda multimedya, ses,  görüntü,  

animasyon ve gelişen internet teknolojileri gibi yeni kavram ve teknolojiler 

bilgisayar aracılığıyla eğitim ve öğretim ortamlarındaki yerlerini almaktadır 

(Alakoç, 2003). Tüm bu teknolojiler ancak bilgisayarla anlamlı ve fonksiyonel 

olmaktadır.  

Bilgisayar, klasik araç-gereçlerin yetersiz olduğu alanlardaki boşlukları 

doldurmaktadır. Klasik araç-gereçlerle gerçekleştirilmesi zor veya imkânsız olan 

pek çok uygulama, bilgisayarla gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle son 

zamanlarda üzerinde daha çok durulmaya başlanan interaktif öğrenme 

ortamlarıyla bilgisayarlar, öğrencilerin öğrenme sürecine bireysel yetenek ve 

hızlarına göre katılmalarına imkân tanımaktadır (Aşkar, 1991). Bilgisayarların 

öğrenme ortamlarında farklı ve zengin içeriğe sahip eğitsel unsurları bir araya 

getirebilme özelliği bu alanda yapılan çalışmaların yoğunlaşmasına yol açmıştır.  

Fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim ve sağlık bilimleri gibi alanlarda 

bilgisayar destekli öğretim materyallerinin tasarımı, geliştirilmesi ve 

uygulanması süreciyle ilgili pek çok çalışma yapılmış ve hâlâ yapılmaktadır. 

(Sevim, 2013). Çeliköz (1995) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de 

bilgisayar destekli öğretim ile ilgili çalışmalar şu şekilde sınıflandırılmıştır: 
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 Devletin bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) ile ilgili yaptığı çalışmalar 

 Üniversite ve bilim enstitülerinde yapılan çalışmalar 

 Tutum ölçmeye yönelik araştırmalar 

 BDÖ için model önerisi getiren araştırmalar 

 Ders yazılımı hazırlamaya yönelik araştırmalar 

 Ders yazılımlarının değerlendirilmesine yönelik araştırmalar 

 BDÖ ile geleneksel öğretimin karşılaştırıldığı araştırmalar 

 Diğer araştırmalar 

Bu çalışmada ise enteraktif öğretim yazılımlarını kullanan ortaokul 

öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yükledikleri duygusal anlam değerleri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problem 

cümlesi şudur: 

 Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yükledikleri 

duygusal anlam değerleri ne düzeydedir? 

 

Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri 

toplama araçları ve veri analizi teknikleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma Deseni  

Araştırmada enteraktif öğretim yazılımlarını kullanan ortaokul 

öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yükledikleri duygusal anlam değerleri 

belirlenmeye çalışıldığı ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin konuyla ilgili 

görüşlerine başvurulduğu için tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli 

geçmişte ya da devam etmekte olan bir durumu kendi şartları içerisinde 

betimlemeyi amaçlayan deneysel olmayan bir nicel araştırma yaklaşımıdır 

(Karasar, 2002). Tarama modelinde araştırmaya konu olan olay, problem, birey 

ya da nesne, içinde bulunduğu koşullar açısından olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır. Bu koşullar herhangi bir şekilde değiştirilmez ya da dışarıdan bir etkiye 

maruz bırakılmaz.  
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Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bilgisayar destekli 

öğretimin uygulandığı bir ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarının her birinin A ve B 

şubelerinde öğrenim gören toplam 156 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin sınıf düzeyine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Öğrencilerin sınıflara göre dağılımı 

Sınıf 
A şubesi öğrenci 

sayısı 

B şubesi öğrenci 

sayısı  

Toplam öğrenci 

sayısı 

5. Sınıf 20 22 42 

6. sınıf 16 19 35 

7. sınıf 18 20 38 

8. sınıf 19 22 41 

Toplam 73 83 156 

Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin veri toplama araçlarına cevap 

vermesi sağlanmış fakat analizler yapılırken veri toplama araçlarını eksik 

cevaplayan öğrenciler değerlendirme dışında tutulmuştur.  

Veri Toplama araçları 

Araştırmada öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime yükledikleri 

duygusal anlam değerlerini belirleyebilmek için Osgood Duygusal Anlam 

Ölçeği, elde edilen anlam değerlerini daha anlaşılır kılmak ve açıklayabilmek 

için de her bir sınıf düzeyinden seçilen 5 öğrenci ile yarı yapılandırılmış 

görüşme yapılmıştır.  

Osgood Duygusal Anlam Ölçeği 

Osgood, Suci ve Tannenbaum (1957; akt. Tavşancıl, 2006) tarafından 

tek bir ölçekte farklı tutumları ölçme olanağını artırmak için geliştirilen Osgood 

Duygusal Anlam Ölçeği, özellikle sosyal tutumların ölçülmesinde uygun bir 

ölçektir. Ölçeğin temelinde bireyin etkileşime girdiği olay ya da nesneyle ilgili 

sahip olduğu tutumu hakkında taşıdığı anlamsal değerlerin incelenmesi yatar. 
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Bir başka deyişle ilgili tutum konusunun birey için ne anlam taşıdığının 

ölçülmesi, bu ölçeğin temel amacıdır.  

Osgood Duygusal Anlam Ölçeği için çok sayıda sıfattan belirli sıfat 

çiftleri türetilmiştir. Ölçeğin her iki ucunda da neşeli/üzgün, aktif/pasif, iyi/kötü, 

yararlı/zararlı gibi birbirine zıt sıfatlar bulunur. Cevap kategorileri bir uçtan 

diğerine 7 kategoriden oluşmaktadır (Tavşancıl, 2006). Orta kategori nötr 

olunduğu anlamına gelir. Ölçekten elde edilen puanların parametrik olarak 

ölçeklendiği yani ölçek puanları arasındaki mesafelerin eşit olduğu 

varsayılmaktadır.  

Bu çalışmada öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime ilişkin duygusal 

anlam değerlerinin belirlenmesine çalışıldığı için uygulama sürecini yansıtacak 

özelliğe sahip 18 çift olumlu/olumsuz sıfat kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik 

çalışmaları yapılmış ve Cronbach Alpha katsayısı 0,78 olarak hesaplanmıştır. 

Öğrencilerin ölçeği etkili bir şekilde kullanabilmeleri için aşağıdaki 

yönerge hazırlanarak ölçeğe eklenmiştir: 

 

Her sıfatı dikkatlice okuyarak bilgisayar 

destekli öğretim ile birlikte düşününüz. Uygun 

gördüğünüz cevabı o cevabın tam altındaki kareyi 

işaretleyerek belirtiniz. Her sırada ancak bir tane 

işaretleme yapabilirsiniz.  

 

Ölçek uygulanmadan önce araştırmacı tarafından farklı birkaç konu 

üzerinde uygulanarak öğrencilerin ölçeği daha iyi kavraması sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

Uygulama Sürecine Yönelik Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu  

Nitel analiz yöntemlerinden en sık kullanılanı görüşmedir. Görüşmede 

kullanılan en temel yöntem ise sözlü iletişimdir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Öğrencilerin Osgood Duygusal Anlam Ölçeği’ne vermiş oldukları cevapların 

daha anlaşılır kılınması için araştırmacı tarafından her bir sınıf düzeyinden 

seçilen 10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu amaçla 

araştırmacı tarafından öğrencilere bilgisayar destekli öğretim ile ilgili 

yöneltilebilecek soruları içeren bir görüşme protokolü hazırlanmıştır. Fakat 
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görüşmeler esnasında tamamen bu sorulara bağlı kalınmamış, görüşmenin 

akışına göre yan ya da alt sorularla görüşmeye yön verilmeye çalışılmıştır. 

Görüşme protokolünde yer alan sorular şunlardır: 

 Türkçe dersinde bilgisayar destekli öğretim uygulamaları yaparken neler 

hissettiniz (kaygı, heyecan, rahatlık gibi)?   

 Türkçe dersinde kullanmış olduğunuz öğretim yazılımında değişmesini 

ya da daha farklı bir şekilde geliştirilmesini istediğiniz bölümler ya da 

uygulamalar hangisi/hangileridir? 

 Derste kullanmış olduğunuz bilgisayar uygulamalarının kolaylık ve 

kullanılabilirlikleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

 Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarını kullandığınız dersleri daha 

önceki Türkçe derslerinden farklı kılan özellikler var mı? Varsa bunlar 

nelerdir? 

 Bilgisayar üzerinde yaptığınız etkileşimli etkinlikleri siz tasarlamış 

olsaydınız nelere dikkat ederdiniz?  

Görüşme protokolü hazırlanırken alanlarında uzman 2’si Türkçe Eğitimi 

Bölümü, 2’si ise ölçme ve değerlendirme alanında uzman 4 öğretim üyesinin 

görüşlerine başvurulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda sorulara nihai şekli 

verilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Osgood Duygusal Anlam Ölçeği’nden elde edilen verilerin analizinde 

betimsel istatistiki teknikler olan ortalama, standart hata, yüzde ve frekans 

kullanılmıştır. Ölçek Tablo 2’de gösterildiği gibi değerlendirilmiştir: 

 

Tablo 2. Semantik Farklılık Ölçeği’nin Değerlendirilme Kategorileri 

Olumlu Duygu Nötr Olumsuz Duygu 

Çok Oldukça Biraz Karasız Biraz Oldukça Çok 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

Her Bir Kategorinin Alabileceği En Yüksek ve En Düşük Puan 

54 36 18 0 -18 -36 -54 
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi ölçekten alınabilecek en yüksek puan 54,  en 

düşük puan ise -54’tür.  

Öğrencilerle uygulama sürecine yönelik yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmeden elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli 

öğretime yükledikleri duygusal anlamlar tespit edilmeye çalışılmış; elde edilen 

veriler tablolaştırılarak frekans ve yüzdelerle ifade edilmiştir.  

Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik duygusal 

anlam değerleriyle ilgili elde edilen bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Duygusal Anlamları 

  

I.Sıra 

Sıfatlar 

Çok 

3 

Oldukça 

2 

Biraz 

1 

Karasız 

0 

Biraz 

-1 

Oldukça 

-2 

Çok 

-3 

II. Sıra 

Sıfatlar 

 f % f % f % f % f % f % f %  

İyi 116 74,4 24 15,4 6 3,8 8 5,1 2 1,3 - - - - Kötü 

Güzel  108 69,2 24 15,4 18 11,5 2 1,3 4 4,2 - - - - Çirkin 

Güçlü 86 55,1 46 29,5 12 7,7 8 5,1 4 2,6 - - - - Zayıf 

Zevkli 116 74,4 18 11,5 12 7,7 8 5,1 2 1,3 - - - - Zevksiz 

Önemli 104 66,7 32 20,5 14 9 4 2,6 2 1,3 - - - - Önemsiz 

Anlamlı 96 61,5 36 23,1 8 5,1 14 9 2 1,3 - - - - Anlamsız 

Heyecanlı 70 44,9 34 21,8 26 16,7 22 14,1 4 2,6 - - - - Heyecansız 

Yararlı 118 75,6 30 19,2 - - 2 1,3 6 3,8 - - - - Yararsız 

Kolay 106 67,9 38 24,4 2 1,3 8 5,1 2 1,3 - - - - Zor 

Aktif 78 50 36 23,1 24 15,4 10 6,4 8 5,1 - - - - Pasif 

Verimli 104 66,7 28 17,9 12 7,7 8 5,1 4 2,6 - - - - Verimsiz 

Etkili  98 62,8 38 24,4 10 6,4 6 3,8 4 2,6 - - - - Etkisiz 
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Harika 96 61,5 14 9 20 12,8 22 14,1 4 2,6 - - - - Berbat 

Başarılı 124 79,5 14 9 6 3,8 6 3,8 6 3,8 - - - - Başarısız 

Yeterli 82 52,6 24 15,4 24 15,4 16 103 10 6,4 - - - - Yetersiz 

Eğlenceli 124 79,5 12 7,7 10 6,4 8 5,1 2 1,3 - - - - Sıkıcı 

Rahat 108 69,2 32 20,5 10 6,4 6 3,8 - - - - - - Rahatsız 

Güvenli 78 50 34 21,8 34 21,8 6 3,8 4 2,6 - - - - Güvensiz 

Tablo 3’ten hareketle elde edilen bulgular maddeler hâlinde 

sıralanmıştır: 

 Tablo 3’e genel olarak bakıldığında öğrencilerin olumsuz sıfatların 

göstergesi olan biraz, oldukça ve çok sütunlarından yalnızca biraz 

sütununda işaretlemelerde bulundukları, oldukça ve çok sütunları 

üzerinde hiçbir işaretlemede bulunmadıkları görülmektedir. Tablonun 

bu genel durumu öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime yükledikleri 

olumsuz anlam değerlerinin en fazla biraz düzeyinde olduğunu 

göstermektedir.  

 Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime 

yükledikleri duygusal anlam değerlerinden en yüksek frekans ve yüzde 

değerine sahip olan olumlu sıfatların başarılı (f: 124; % 79,5) ve 

eğlenceli (f: 124; % 79,5)  sıfatları olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerle 

yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de bu bulguyu destekler 

niteliktedir. Konuyla ilgili olarak Katılımcı 5 (K 5), K 9 ve K 19’un 

görüşleri şunlardır: 

Önceki derslerimizde bir an önce dersin bitmesini 

istiyordum. Çünkü çok sıkılıyordum. Her gün aynı şeyleri 

yapıyorduk. Ben de canım sıkıldığı için genellikle derste cep 

telefonumdan oyun oynuyordum. Bilgisayarla yaptığımız derslerde 

de oyunlar vardı. Bu oyunlar dersle ilgiliydi ama yine de çok 

eğlenceliydi. (K 5) 

Bilgisayarla yaptığımız etkinliklerde sadece okuma 

yapmadık. Videolar da vardı. Ayrıca hata yapmaktan da hiç 
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korkmadım. Çünkü hata yaptığımda bilgisayar bana hata yaptığımı 

söylüyordu ve bundan da bir tek benim haberim oluyordu. 

Etkinlikleri yaptıkça daha iyi öğrendiğimi anladım. (K 9) 

Ben Türkçe derslerinin bu kadar eğlenceli geçeceğini 

tahmin etmemiştim. Biz daha önce de böyle bir uygulama yapmıştık 

ama sınıftan hiçbirimiz bu uygulamayı beğenmemiştik. Ama şimdi 

yaptığımız uygulamada çok farklı etkinlikler vardı. Ayrıca 

oyunların da olması çok güzeldi. Derste hiç sıkılmadım. 

Bilgisayardaki etkinliklerin çoğunu da doğru yaptım. (K 19) 

Yapılan bu görüşmelerde K 5, K 9 ve K 19’un görüşlerinden de 

anlaşılacağı üzere öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime yüklemiş oldukları 

eğlenceli değerinin en fazla frekans değerine sahip olmasında bilgisayar destekli 

öğretimde kullanılan oyunların büyük bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. K 

5’in derslerde canının sıkılması ve bunun üzerine ders saatinde cep 

telefonundaki oyunları oynaması, öğretim ortamlarında önemli bir disiplin 

sorunu olarak görülmektedir. Bilgisayar destekli öğretimin dersle ilgili oyunlarla 

desteklenmesi, K 5’in ifadelerinde de görüldüğü üzere öğrencinin ilgisini derse 

çekmede etkili bir çözüm yolu olmuştur. 

Öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime yüklemiş oldukları en fazla 

frekans değerine sahip olan bir diğer duygusal anlam değeri de başarılı sıfatıdır. 

K 5, K 9 ve K 19’un görüşlerine bakıldığında bilgisayar destekli öğretimin 

yapıldığı derslerde derse yönelik ilginin üst düzeyde olduğu, öğrencilerin 

etkinliklerin tamamına yakını yapmaya çalıştıkları ve yine oyunlu etkinliklerin 

önemli bir etken olarak ortaya çıktığı görülmektedir. K 9’un hata yapma 

kaygısından ya da korkusundan uzak bir şekilde etkinlikleri yaptığını, 

hatalarından yola çıkarak doğru yapmayı öğrendiğini belirtmesi bilgisayar 

destekli uygulamalar açısından önemlidir. Yine K 19’un özellikle farklı 

etkinlikler üzerinde durması da dikkat çekici bir konudur. K 19, bu çalışma 

aracılığıyla katıldıkları bilgisayar destekli öğretim uygulamalarını, daha önce 

denemiş oldukları bir öğretim yazılımıyla oyun ve özellikle farklı etkinlikler 

üzerinden karşılaştırmış, önceki yazılımı bu özelliklere yeterince sahip 

olmayışından dolayı beğenmediklerini ifade etmiştir. Elde edilen bu bulgular 
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bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının başarılı olarak görülmesinde bu 

uygulamaların eğlenceli etkinliklere sahip olmasının önemli bir payı olduğunu 

göstermektedir.  

 Tablo 3’e bakıldığında öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime 

yükledikleri en düşük frekans değerine sahip olan üç duygunun sırasıyla 

aktif (f: 78; % 50), güvenli (f: 78; % 50) ve heyecanlı (f: 70; % 44,9) 

sıfatlarının olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden 

elde edilen veriler bu duyguların neden daha az hissedildiğiyle ilgili 

açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Konuyla ilgili olarak K 3 ve K 20’nin 

görüşleri şu şekildedir: 

Etkinlikler güzeldi ama daha güzel yapılabilirdi. Ben 

etkinlik tasarlamış olsaydım savaş ve strateji oyunlarına benzer 

etkinlikler geliştirirdim. Çünkü onlar daha ilgi çekici geliyor bana. 

Aslında internette böyle bir sürü oyun var. Oraya bakılarak da 

etkinlikler geliştirilebilir. (K 3) 

Bilgisayardaki etkinlikleri yaparken sınıftan çıt çıkmıyordu. 

Herkes önündeki bilgisayara dalmıştı. Öğretmenimiz ise kendi 

masasındaki bilgisayarla oynuyordu. Bilgisayardaki etkinlikleri 

yaparken de hiç konuşamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız teneffüse bile 

çıkmıyordu. (K 20) 

K 3’ün görüşlerine bakıldığında heyecanlı sıfatının neden en az frekansa 

sahip olan duygulardan biri olduğu anlaşılmaktadır. K 3 gibi diğer öğrenciler de 

benzer cevaplar vermişlerdir. Bilgisayar oyunlarındaki hızlı gelişmeler öğretim 

yazılımı hazırlayan ekiplerin daha güncel etkinlikler tasarlamalarını gerekli 

kılmaktadır. Çünkü artık etkinliklerde oyunların kullanılması dahi öğrencilerin 

ilgisini çekmede yeterli olamamaktadır. Öğrenciler bu etkinliklerde kullanılan 

oyunların kalitesini ve gerçeğe yakınlık düzeyini sorgulamakta ve kendilerince 

basit olarak gördükleri etkinlikleri heyecanlı olarak değerlendirmemektedirler. 

K 20’nin görüşleri ise aktif sıfatının diğer duygulara göre neden daha az 

frekansa sahip olduğunu açıklar niteliktedir. K 20’ye göre öğrenciler bilgisayar 

destekli etkinlikleri yaparken çevreleriyle bağlantılarını koparmakta; bu durum 
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ise aktif öğrencilerin boğucu bir sessizlik içerisinde kalmasına yol açmaktadır. K 

20 ile ilgili olarak dersin öğretmeniyle bir görüşme yapılmış ve yapılan bu 

görüşmede K 20’nin sınıfta oldukça aktif bir öğrenci olduğu belirlenmiştir. K 20 

örneğinden hareketle bilgisayar destekli öğretimin bireyselliği ön plana 

çıkararak aktif olma duygusunun geri planda kalmasına yol açtığı söylenebilir.  

Tablo 3’e göre en az frekans değerine sahip olan diğer bir duygusal 

anlam değeri de güvenli sıfatıdır. Yapılan görüşmeler incelendiğinde 

öğrencilerin bilgisayar destekli öğretimin güvenli olma durumuyla ilgili duygu 

değerlerinin internete bağlı olarak geliştiği ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak 

K 12 ile K 15’in görüşleri şu şekildedir: 

Biz etkinlikleri yaparken bazı arkadaşlarımız internete 

girerek video izliyordu. Öğretmenimiz sınıfta gezmediği için bu 

arkadaşlarımızın ders saatinde neyle uğraştıklarını göremedi. (K 

12) 

Bazı arkadaşlar internetten çok gereksiz, ayıp şeyler açıp 

onlara bakıyorlardı. Öğretmenimiz onları gördüğünde çok kızdı. (K 

15) 

K 12 ve K 15’in görüşleri incelendiğinde internet ortamındaki bazı 

zararlı ya da ortaokul öğrencilerinin yaş sınırını aşan içeriğe sahip sitelerin 

meraklı öğrenciler tarafından kullanılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum 

ise sınıftaki bazı öğrencilerinin dikkatinin dağılmasına, bazılarının ise süreçten 

rahatsız olmasına yol açmaktadır. 

Şekil 1’de ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime 

yükledikleri duygusal anlam değerlerinin frekans değerlerine göre büyükten 

küçüğe doğru sıralanışı gösterilmiştir: 
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Şekil 1. Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yükledikleri 

duygusal anlam değerlerinin frekans değerine göre büyükten küçüğe doğru 

sıralaması  

Şekil 1’e bakıldığında ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli 

öğretimle ilgili genel olarak olumlu duygulara sahip oldukları, bu duygular 

içerisinde başarılı, eğlenceli, yararlı, iyi ve zevkli duygularını diğerlerine göre 

daha yoğun olarak hissettikleri; aktif, güvenli ve heyecanlı duygularını ise diğer 

duygulara göre daha az hissettikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 4’te ise öğrencilere uygulanan Osgood Duygusal Anlam 

Ölçeği’nden elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikî değerleri verilmiştir: 

Tablo 4. Ölçekten elde edilen verilerin tanımlayıcı değerleri  

 N 
Minimu

m 
Maksimum Ortalama 

Standart 

Hata 

Toplam 156 -2,00 54,00 42,5513 12,24550 

Geçerli N 156     

Tablo 4’e bakıldığında çalışmaya katılan 156 öğrencinin Osgood 

Duygusal Anlam Ölçeği’nden aldığı en düşük puanın -2, en yüksek puanın ise 

54 olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin bilgisayar destekli 
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öğretime yükledikleri duygusal anlam değerlerinin ortalama puanının ise 42,5 

olduğu görülmektedir. Tablo 2’deki Semantik Farklılık Ölçeği’nin 

Değerlendirme Kategorileri dikkate alındığında ise bu değerin çok olumlu 

düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.  

Sonuç ve Tartışma  

Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yükledikleri duygusal 

anlam değerlerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada öğrencilerin 

bilgisayar destekli öğretime ilişkin duygusal anlam değerlerinin olumlu yönde 

olduğu, bu duygusal değerler içerisinde ise özellikle başarılı, eğlenceli ve yararlı 

duygularının öğrenciler tarafından daha yoğun olarak hissedildiği anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin Osgood Duygusal Anlam Ölçeği’nden aldıkları ortalama puanın ise 

çok olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri öğrencilerin etkileşimli 

bilgisayar uygulamalarını eğlenceli olarak görmeleridir. Bu sonucun elde 

edilmesinde öğrenciler için hazırlanan öğretim yazılımına ait öğrenme içeriğinin 

oyunlaştırılarak verilmesinin büyük etkisi vardır. Çünkü bilgisayarlar çocuklar 

için genellikle bir oyun ve eğlence aracı olarak görülmektedir. Çocuklar 

bilgisayar oyunlarına gönüllü olarak katılır ve bilgisayarı sınırlandırılmış bir 

eğlence ortamı olarak kabul ederler (Garris, Ahlers ve Driskell, 2002). 

Çocukların zamanlarının önemli bir bölümünü bilgisayar başında geçirdikleri 

göz önünde bulundurulduğunda onların bu ilgilerinden yararlanılarak öğrenme 

içerikleri oyun oynama ile eş zamanlı olarak öğrencilere sunulabilir ve 

öğrencilerin öğretim sürecine olumlu bir akış açısı geliştirmeleri sağlanabilir 

(Kuzu ve Ural, 2008; Pillay, 2002; Walsh, 2002). Yapılan bu çalışmada öğrenme 

içeriği ile eş zamanlı olarak sunulan oyunların öğrenciler tarafından ilgiyle takip 

edildiği ve öğrencilerin öğrenme sürecinden zevk duymalarının sağlandığı 

anlaşılmıştır.  

Bilgisayar destekli öğretimde oyunların kullanılması öğrencilerin ilgi ve 

motivasyonlarını artırmada etkili bir araç olarak kullanılabilir (Alkan ve 

Çağıltay, 2007). Fakat oyun ile öğrenme içeriği arasındaki dengenin iyi 

kurulmuş olması gerekmektedir (Kili, 2005). Eğer öğrenci bilgisayarı ders 

ortamında salt bir eğlence aracı olarak görürse, bu süreçte bilgisayarın eğitsel bir 
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anlamı kalmaz. Bu sebeple bilgisayar yazılımı tasarlayan ya da geliştiren ekibin 

öğretim sürecinde çocukların oyun ortamından gerekli öğrenme içeriğini 

alabilmeleri için gereken önlemleri almaları gerekmektedir. Hem Osgood 

Duygusal Anlam Ölçeği’nden hem de öğrencilerle yapılan birebir 

görüşmelerden oyun ile öğrenme içeriği arasındaki dengenin iyi kurulduğu tespit 

edilmiştir. Öğrenciler hem ölçekteki maddeleri cevaplarken hem de kendileriyle 

yapılan görüşmede bilgisayar destekli öğrenme sürecinde eğlenirken aynı 

zamanda pek çok şey öğrendiklerini dile getirmişlerdir (Güngörmüş, 2007; Lim, 

Nonis ve Hedberg, 2006; Neimeyer, 2006; Su, 2008).  

Çalışmadan elde edilen bulgulardan bir diğeri de öğrencilerin bilgisayar 

destekli öğretime yükledikleri duygusal anlam değerleri içerisinde en az puana 

sahip olan değerlerin aktif, heyecanlı ve güvenli olmasıdır.  Öğrencilerle yapılan 

görüşmelerde bilgisayar destekli öğretimi az düzeyde güvenli görmelerinin 

başlıca sebebinin internet olduğu anlaşılmıştır. Etkili bir öğretmen rehberliğinin 

olmadığı sınıflarda öğrencilerin internet üzerinden dersle ilgisi olmayan ve o yaş 

dönemindeki çocuklar için tehlike oluşturabilecek internet sitelerine girmeye 

çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu noktada öğretmenlere büyük sorumluluklar 

düşmektedir. Her ne kadar bilgisayar destekli öğretim bireysel öğretimi ön plana 

çıkarsa da öğretmenin rehber olma rolünün önüne geçememektedir. Özellikle 

ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri dikkate alındığında bilgisayar destekli 

öğretim sürecinde öğretmenin rehberlik rolünün ne kadar önemli olduğu daha iyi 

anlaşılmaktadır.  

Yapılan analizlerde bilgisayar destekli öğretimin güvenli olma durumu 

yanında aktif olma durumuyla ilgili olarak da öğrencilerin zihinlerinde bazı soru 

işaretlerinin olduğu belirlenmiştir. Bu durum ise bilgisayar destekli öğretimin 

özellikle ergenlerin sosyalleşme süreçlerine olumsuz etkilerinin olabilme 

ihtimalini düşündürmektedir (Aktaş-Arnas, 2005). Öğrencilerle yapılan 

görüşmelerde bazı öğrencilerin teneffüse bile çıkmak istemedikleri, çevreleriyle 

iletişimi kesip bilgisayara odaklandıkları anlaşılmıştır. Bu duruma yol açan 

etkenlerin başında bilgisayar destekli öğretimin sınıf ortamında kullanılma 

şeklinin geldiği söylenebilir. Ergen çocuklarla yapılan bilgisayar destekli 

öğretimde çocuklar tamamen bilgisayarla baş başa bırakılırlarsa, belirli bir 

zaman sonra artık bilgisayarın güdümüne girer ve çevreleriyle iletişimi kesme 
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noktasına gelebilirler. Bu sorunun aşılmasında bazı etkinliklerin sınıfça ya da 

grupla yapılması bir alternatif çözüm yolu olarak düşünülebilir.  

Araştırma bulgularına göre öğrenciler bilgisayar destekli öğretim 

uygulamasında yer alan etkinlikleri daha az heyecanlı bulmaktadırlar. Yapılan 

görüşmelerde bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının daha az heyecanlı 

bulunmasının, etkinliklerin güncel oyunlarla zenginleştirilmemiş olmasından 

kaynaklandığı anlaşılmıştır. Öğrencilere bu etkinlikleri kendileri tasarlayacak 

olsalardı nasıl bir yol izleyecekleriyle ilgili soru yöneltildiğinde ise verilen 

cevaplarda özellikle savaş ve strateji oyunları üzerinde durulduğu belirlenmiştir. 

Savaş ve strateji oyunlarından bazılarının takım hâlinde hareket etme ve 

oyuncuların oyun sayesinde liderlik özelliklerini sergileyebilmelerine fırsat 

vermeleri eğitim açısından etkili olarak görülebilir (Prensky, 2001). Fakat 

burada da en önemli husus savaş ve strateji oyunlarının da öğrenme içeriğiyle 

nasıl daha iyi entegre edilebileceği konusudur. Elde edilen bu sonuçtan hareketle 

savaş ve strateji oyunlarının güncel ve ilgi çekici olma özellikleri bilgisayar 

destekli öğretim uygulamaları tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken 

bir öğrenci ihtiyacı olarak görülebilir.  
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ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÖZ YETERLİLİK VE ÖFKE 
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Hilal İlknur TUNÇELİ4 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 

çocukların annelerinin öz yeterlilik ve öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Anadolu ve Avrupa 

yakasında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuğu olan ve 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan 135 anneden oluşmaktadır. Veri toplama 

aracı olarak Demografik bilgi formu ve Susan Holloway (2005) tarafından 

geliştirilen ve Zembat ve diğ. (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan Berkeley 

Ebeveyn Öz Yeterlilik Ölçeği Okul Öncesi Formu ve Spielberger (1988) 

tarafından geliştirilen ve Kadir Özer (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan 

Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Annelerin öfke düzeylerinin 

çocuğun cinsiyeti ve ailenin gelir durumuna göre farklılık gösterdiği 

bulunmuştur. Ayrıca annelerin öz yeterlilik düzeyi ile öfke düzeyi arasında öfke 

                                                           
1  Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihinde, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen 1.  

Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
2  Doç. Dr. Marmara Üniversitesi,  Atatürk Eğitim Fakültesi,  Okul Öncesi Öğretmenliği    

Anabilim Dalı, gbalat@marmara.edu.tr 
3 Arş.  Gör.  Marmara Üniversitesi,  Atatürk Eğitim Fakültesi,  Okul Öncesi  

Öğretmenliği Anabilim Dalı, turkersezer@marmara.edu.tr, 
4 Arş.  Gör.  Marmara Üniversitesi,  Atatürk Eğitim Fakültesi,  Okul Öncesi  

Öğretmenliği Anabilim Dalı, htunceli@marmara.edu.tr 
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kontrol boyutu dışında diğer boyutlarında negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu 

tespit edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn öz yeterliliği, Öfke düzeyi 

 

The Examination of Maternal Self-Efficacy and Anger Levels of 

Children Who Attending Preschool Education 

Abstract 

The aim of this study is to examine the relationship between the self 

efficacy and anger levels of preschool aged children’s mothers. The sample of the 

research includes 135 mothers who are willing to participate in the study and 

whose children goes to pre-school education institutions located in European and 

Asian sides of İstanbul province. In order to gather data for the research 

Demographic data form, Berkeley Parents Self-Efficacy Scale, Pre-School Form 

developed by Susan Holloway (2005) and translated into Turkish by Zembat and 

friends (2008), and State-Trait Anger Scale developed by Spielberger (1988) and 

translated into Turkish Kadir Özer (1994) are used. Parenting self-efficacy and 

anger levels of parents participating in the research are examined in terms of 

gender of child and the family’s level of income. In addition, except the anger 

control sub dimension, between the self-efficacy levels and anger levels of the 

mothers’   have been found a negative relationship.  

Keywords: Parent Self- Efficacy, Anger Level 

Giriş 

Bir çocuğun ebeveyni olarak ebeveynlikle ilişkili görevleri uygun şekilde 

gerçekleştirme ve organize etme kapasitelerine olan inançları ebeveynlik öz 

yeterliliği olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca öz yeterlilik, ebeveynin çocuğun 

bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili görevler hakkında sahip olduğu kendi 

kapasitesine ilişkin yargıları ve inançları olarak tanımlanmaktadır. (Leahy-

Warren ve diğ., 2012; Montigny ve Lacharite, 2005) Kaliteli bir ebeveynlik 

ebeveyn öz yeterliliği ile ilişkilidir. (Raikes ve Thompson, 2005) Yüksek 

ebeveyn öz yeterliliği, çevreden gelen talepler karşısında yeterlilik, sorun 

yaratan zorlu durumlara karşı koyabilme, stres karşısında daha az olumsuz 

duygular yaşama ve sorunla karşılaşıldığında sebat göstermeyle ilgili öngörü 
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sağlamaktadır. (Weaver ve diğ., 2008) Araştırmalar erken çocukluk 

dönemindeki çocukların sorun davranışları ve gelişimsel uyumlarına yönelik 

davranışların birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Öz yeterliliği yüksek 

olan ailelerin çocuklarının daha sosyal oldukları ve daha az duygusal tepki 

verdikleri bulunmuştur (Bor ve Sanders, 2004;  Campbell ve diğ., 2000; 

Coleman ve diğ.,2002; Coleman ve Karraker, 2003;  Shaw ve diğ., 2000). Bu 

bulgulara ek olarak öz yeterlilik ile çocuğun gelişimsel becerileri ve sağlıklı 

olması arasında ilişki olduğu belirtilmektedir (Coleman ve Karraker, 2003; 

Jones ve Prinz, 2005). Annenin öz yeterliliği, annenin yetkinliği ile diğer 

psikososyal değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemenin yanı sıra ebeveynlik 

davranışları ve çocukların psikososyal risklerini belirlemede önemli bir rol 

oynar. (Teti ve Gelfand, 1991) Çocuklar anneleri ile olan ilişkilerinden aktif 

olarak etkilenir ve bu ilişkinin bir yansıması olarak davranırlar. Örneğin 

saldırgan davranışlar gösteren çocukların bu davranışlarının annelerinin 

davranışları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. (Dumas, LaFreniere, ve Serketich, 

1995) Ailelerin öfke yönetimi becerilerinin zayıf olması, aile stresiyle baş 

etmede ya da çocukların davranışlarını provoke etmede rol oynamaktadır. Öfke 

kaynaklı olaylar, saldırgan davranışların artmasına neden olmakta ve ebeveyn-

çocuk ilişkisinde tehlike yaratmaktadır. (Nomellini ve Katz, 1983) Anne ve 

babanın olumlu ve olumsuz ebeveynlik davranışları çocukların öfke davranışları 

ile ilgilidir. (Kawabata ve diğ., 2011) 

Öfke tepkisi, kişinin yaşadığı sosyal çevresinin ve ailesinin etkisi ile 

birlikte oluşmaktadır. İnsanlardaki saldırgan davranışlar geçmiş yaşantılardan, 

gözlem yoluyla ya da taklit yoluyla öğrenilirler. (Bandura,1973: akt. Sağay, 

2013) Özellikle başkalarının çatışma ve kişilerarası sorunlarına karşı açık bir 

biçimde duyarlılık gösterdikleri belirlenen çocuklar için bu durum daha da 

önemlidir. (Cummings ve diğ., 1985) Çünkü taklit ve gözlem yoluyla 

öğrenmenin yoğun olduğu çocukluk döneminde ebeveynlerinin öfke kontrol 

düzeyleri, öfkelerini ifade ediş biçimleri çocukların ileri ki yıllarda yaşayacakları 

olumsuz durumlarda öfkelerini kontrol düzeylerine ve öfke ifade ediş 

biçimlerine doğrudan etki etmektedir. Yapılan bir araştırma sonucunda 

ergenlikte ve çocuklukta gözlenen olumsuz davranışların ailenin davranışları ile 
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ilişkili olduğu ve öfkenin sosyal öğrenme yolu ile nesiller boyu devamlılık 

sağladığı ortaya çıkmıştır. (Conger ve diğ., 2003) 

Çocukluk dönemi, anne çocuk ilişkisinin daha yoğun yaşandığı bir 

dönemdir. Ebeveyn olarak öz yeterliliği yüksek bir annenin bu dönemdeki 

çocuğun büyümesine, gelişimine ve eğitimine etkisi oldukça açıktır. (Coleman 

ve diğ., 2002; Donovan ve Leavitt, 1989) Buradan hareketle bu araştırma ile 

okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin öz yeterlilik ve öfke düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca annelerin ebeveyn öz 

yeterlilik ve öfke düzeyleri, çocukların cinsiyetleri, anne öğrenim durumu ve 

ailenin gelir durumu değişkenleri açısından incelenmiştir.  

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin öz yeterlilik ve öfke 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma ilişkisel tarama modelindedir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, 

çocukları İstanbul ili Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden ve araştırmaya katılmaya gönüllü 135 anne 

oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan annelerin 55’inin kız 80’inin erkek çocuğu 

vardır. 48 anne ilköğretim, 41 anne lise ve 44 anne yükseköğrenim mezunudur. 

48 anne 25-30 yaş, 46 anne 31-35 yaş, 36 anne ise 36 ve daha üstü yaş 

grubundadır. 44 anne çalışmakta, 88 anne ise çalışmamaktadır. Anneler kendi 

gelir durumlarına ilişkin olarak; 44 anne üst, 74 anne orta ve 17 anne alt gelir 

grubunda olduklarını belirtmişlerdir. 55 annenin tek çocuğu, 65 annenin iki 

çocuğu ve 15 annenin üç ve daha fazla çocuğu vardır.  

Veri Toplama Araçları 

Berkeley Ebeveyn Öz yeterlilik Ölçeği: Ölçek Susan Holloway 

tarafından (2005) geliştirilmiş, Zembat ve diğ., tarafından (2008) Türkçeye 

uyarlanmıştır. Ölçek ailelerin öz yeterlilik düzeylerini dört ana alanda 

değerlendirmektedir. Ölçeğin birinci bölümünde 8 soru yer alır ve sorular, 

çocuğa yönelik davranışlarında annenin ebeveyn olarak öz yeterlilik duygusunu 
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değerlendirmeye yöneliktir. İkinci bölümünde ise 12 soru yer almaktadır ve bu 

sorular, annenin çocuğun yaşına uygun görevleri öğretmede öz yeterlilik 

duygusunu ölçmeye yöneliktir. Ölçek “1” hiç yeterli değil, “6” çok yeterli 

şeklinde altılı likert tipindedir. 

Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖ-ÖTÖ): Bu araştırmada, öfke 

duygusunu ölçmek için kullanılan ölçek, 1988 yılında Spielberger tarafından 

geliştirilmiş ve 1994 yılında Özer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Sürekli 

Öfkeyi belirlemek için (10 madde), Öfke İç (8 madde), Öfke Dış (8 madde) ve 

Öfke kontrol (8 madde) bulunmakta ve toplam 34 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçek, “Her zaman –(1)’’, “Hemen her zaman-(4) şeklinde dörtlü likert 

tipindedir. (Kısaç, 1997) 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler uygun istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ANOVA, t Testi, Kruskall 

Wallis H Testi, Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon analizi gibi 

istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmada elde edilen verilere ait bulgular aşağıdaki tablolarda 

sunulmuştur.  

Tablo 1. Ebeveyn Öz yeterliliği Puanlarının Çocukların Cinsiyetlerine 

Göre t Testi Sonuçları 

 Grup N X  Ss Sd t p 

Anneliğe Özgü Strateji 
Kız 53 5,0943 ,57591 

130 -,864 ,389 
Erkek 79 5,1788 ,53285 

Çocuğa Kazandırılabilecekler 
Kız 53 5,2043 ,60112 

130 ,323 ,747 
Erkek 79 5,1677 ,65921 

Öz yeterlilik 

Toplam 

Kız 53 5,1493 ,53718 
130 -,247 ,805 

Erkek 79 5,1733 ,55087 
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Tablo 1’e göre, araştırmaya katılan annelerin ebeveyn öz yeterlilik ölçeği 

ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının çocuklarının cinsiyetine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (p>.05). 

Tablo 2. Ebeveyn Öz yeterliliği Puanlarının Anne Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anneliğe özgü strateji 

Gruplararası ,236 2 ,118 

,382 ,683 Gruplariçi 40,164 130 ,309 

Toplam 40,399 132  

Çocuğa kazandırılabilecekler 

Gruplararası ,014 2 ,007 

,018 ,983 Gruplariçi 51,394 130 ,395 

Toplam 51,408 132  

Öz yeterlilik 

Toplam 

Gruplararası ,052 2 ,026 

,090 ,914 Gruplariçi 37,765 130 ,290 

Toplam 37,817 132  

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan annelerin öz yeterlilik toplam ve alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarında anne öğrenim durumu değişkeninin 

anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur (p >.05).  

Tablo 3. Ebeveyn Öz yeterliliği Puanlarının Ailenin Gelir Durumu 

Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar n SO X2 Sd p 

Anneliğe Özgü strateji 

Üst 44 78,27 

4,612 2 ,100 
Orta 74 63,57 

Alt 17 60,68 

Toplam 135  
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Çocuğa 

Kazandırılabilecekler 

Üst 44 71,63 

2,146 2 ,342 
Orta 74 68,72 

Alt 17 55,50 

Toplam 135 135 

Öz yeterlilik Toplam 

Üst 44 74,98 

2,577 2 ,276 
Orta 74 66,01 

Alt 17 58,59 

Toplam 135  

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan annelerin öz yeterlilik puan 

ortalamalarında ailenin gelir durumu değişkeninin anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığı bulunmuştur (p>.05). 

Tablo 4. Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Puanlarının Çocukların Cinsiyetlerine 

Göre t Testi Sonuçları 

 Grup n X  Ss Sd t p 

Sürekli Öfke 
Kız 53 22,20 6,76 

130 1,226 ,223 
Erkek 79 20,82 6,08 

Öfke İç 
Kız 53 17,18 4,47 

130 -,117 ,907 
Erkek 79 17,27 4,24 

Öfke Dış 
Kız 53 16,15 4,17 

130 1,038 ,301 
Erkek 78 15,38 4,12 

Öfke Kontrol 
Kız 53 21,75 5,26 130 

-2,202 ,029 
Erkek 79 23,69 4,75  

Tablo 4’e göre, araştırmaya katılan annelerin Sürekli Öfke-Öfke Tarzı 

Ölçeği ve Sürekli Öfke, Öfke İç, Öfke Dış alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamalarında çocuklarının cinsiyetine göre anlamlı farklılık olmadığı 
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bulunmuştur (p>.05). Bu bulgunun aksine Öfke Kontrol alt boyutunda erkek 

çocukların lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p< .05). 

Tablo 5. Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Puanlarının Anne Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Sürekli Öfke 

Gruplararası 137,796 2 68,898 

1,659 ,194 Gruplariçi 5399,151 130 41,532 

Toplam 5536,947 132  

Öfke İç 

Gruplararası 18,733 2 9,367 

,479 ,621 Gruplariçi 2542,409 130 19,557 

Toplam 2561,143 132  

Öfke Dış 

Gruplararası 34,130 2 17,065 

,922 ,400 Gruplariçi 2387,051 129 18,504 

Toplam 2421,182 131  

Öfke Kontrol 

Gruplararası 47,692 2 23,846 

,938 ,394 Gruplariçi 3305,135 130 25,424 

Toplam 3352,827 132  

Tablo 5’e göre araştırmaya katılan annelerin Sürekli Öfke-Öfke Tarzı 

Ölçeği alt boyut puan ortalamalarında anne öğrenim durumu değişkeninin 

anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur (p >.05). 

Tablo 6. Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Puanlarının Ailenin Gelir Durumu 

Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
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Puan Gruplar n SO X2 sd p 
Anlamlı 

fark 

Sürekli 

Öfke 

Üst 44 66,60 

,182 2 ,913 

 

Orta 74 69,29 

Alt 17 66,00 

Toplam 135  

Öfke İç 

Üst 44 73,61 

3,241 2 ,198 

 

Orta 74 67,97 

Alt 17 53,59 

Toplam 135  

Öfke Dış 

Üst 43 73,60 

5,004 2 ,082 

 

Orta 74 68,21 

Alt 17 48,97 

Toplam 134  

Öfke 

Kontrol 

Üst 44 84,80 

12,648 2 ,002 
Üst-Alt 

Üst-Orta 

Orta 74 61,34 

Alt 17 53,50 

Toplam 135  

Tablo 6’ya göre araştırmaya katılan annelerin Sürekli Öfke-Öfke Tarzı 

Ölçeği, Sürekli Öfke, Öfke İçe ve Öfke Dışa alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamalarında ailenin gelir durumu değişkeninin anlamlı farklılık 

oluşturmadığı (p > .05),  Öfke Kontrol alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarında ailenin gelir durumu değişkeninin anlamlı farklılık oluşturduğu 

bulunmuştur (p<.05). Ortaya çıkan bu farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Testi yapılmış ve araştırmaya katılan 

annelerin Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, Öfke Kontrol alt boyut puan 

ortalamalarında ortaya çıkan bu farklılığın üst gelir grubunda yer alan annelerin 

lehine olduğu bulunmuştur (p<.05).  
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Tablo 7. Ebeveyn Öz yeterlilik Puanları ile Sürekli Öfke-Öfke Tarzı 

Puanlarının Pearson Korelasyon Katsayıları   

Alt Boyutlar 
 

Anneliğe 

Özgü strateji 

Çocuğa 

Kazandırılabilecekler 

Öz yeterlilik 

Toplam 

 

Sürekli Öfke 

 

r -,305 -,248 -,301 

p ,000 ,004 ,000 

n 135 135 135 

 

Öfke İç 

 

r -,118 -,267 -,216 

p ,174 ,002 ,012 

n 135 135 135 

 

Öfke Dış 

 

r -,248 -,315 -,311 

p ,004 ,000 ,000 

n 134 134 134 

 

Öfke Kontrol 

 

r ,320 ,240 ,304 

p ,000 ,005 ,000 

n 135 135 135 

Tablo 7’ye göre Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, Sürekli Öfke alt boyut 

puanları ile Ebeveyn Öz Yeterlilik Ölçeği toplam puanı (r=-,301, p < .05), 

Anneliğe Özgü strateji alt boyut puanı (r=-,305, p < .05) ve Çocuğa 

Kazandırılabilecekler alt boyutu puanı (r=-,248, p < .05) arasında negatif yönlü 

ve anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, Öfke 

İç alt boyut puanları ile Ebeveyn Öz yeterlilik Ölçeği toplam puanı (r=-,216, p < 

.05) ve Çocuğa Kazandırılabilecekler alt boyutu puanı (r=-,267, p < .05) 

arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Sürekli Öfke-

Öfke Tarzı Ölçeği, Öfke Dış alt boyut puanları ile Ebeveyn Öz yeterlilik Ölçeği 

toplam puanı (r=-,311, p < .05), Anneliğe Özgü strateji alt boyut puanı (r=-,248, 

p < .05) ve Çocuğa Kazandırılabilecekler alt boyutu puanı (r=-,315, p < .05) 

arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur.  



   57 

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Annelerinin 

Öz Yeterlilik ve Öfke Düzeylerinin İncelenmesi 

 

……….Yıl: 2014…..KKEFD…..Sayı:.29………. 

 

Yukarıdaki bulguların aksine Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, Öfke 

Kontrol alt boyut puanları ile Ebeveyn Öz yeterlilik Ölçeği toplam puanı (r= 

,304, p < .05), Anneliğe Özgü strateji alt boyut puanı (r=,320, p < .05) ve 

Çocuğa Kazandırılabilecekler alt boyutu puanı (r=,240, p < .05) arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulguları ışığında ilk olarak araştırmaya katılan annelerin öz 

yeterliliklerinin öğrenim durumlarına, ailenin gelir düzeyine ve sahip oldukları 

çocukların cinsiyetine göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat literatür 

incelendiğinde ebeveynlik öz yeterlilik düzeyinin sosyo-ekonomik durum ve 

annelik yaşı gibi değişkenlerden etkilendiği belirlenmiştir. (Aksoy ve Diken, 

2009) Ayrıca annelerin öz yeterlilik algılarının yüksek olduğunun belirlenmiştir. 

İlgili literatürde de benzer bulgular görülmektedir. (Büyüktaşkapu, 2012; 

Zembat ve diğ., 2008) Coleman ve Karraker (2003)’e göre ebeveyn öz 

yeterliliği, annelerin deneyimleri, eğitimleri ve ebeveyn doyumu arasında 

dengeleyici bir faktördür. Seçer ve diğ., (2012) annelerin öz yeterlilik algıları ile 

çocukların saldırganlık, dışlanma, korkulu-kaygılı olma, aşırı hareketlilik ve 

akran şiddetine maruz kalma değişkenleri arasında olumsuz yönde anlamlı 

ilişkiler olduğunu belirlemişlerdir. Ebeveyn öz yeterlilik algısı yüksek olan 

anne-babaların çocuklarıyla daha olumlu, yetkin ve tutarlı etkileşim kurdukları 

gözlenmiştir. (Anthony ve diğ., 2005; Hoover-Dempsey ve Sandler, 1997; 

Oettingen, 1995; Teti ve Gelfand, 1991; Wells- Parker ve diğ., 1990) 

Çalışmamızın bulguları ve yapılan araştırmalar yorumlandığında okul öncesi 

dönemde çocuğu olan annelerin öz yeterlilik düzeylerinin yüksek bulunması 

çocuğun gelişimine ve eğitimine annenin etkisi açısından oldukça olumlu bir 

durum olarak değerlendirilebilir. 

İkinci olarak annelerin sürekli öfke, öfke iç, öfke dış alt boyut puanlarına 

sahip oldukları çocukların cinsiyeti etki etmezken, öfke kontrollerinin hem 

çocukların cinsiyetine hem de ailenin gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka ifade ile araştırmaya katılan ve düşük gelir 

grubunda bulunan anneler ve kız çocuğa sahip annelerin çocuklarının 

sergiledikleri olumsuz davranışlara karşı öfkelerini kontrol etme düzeylerinin 
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daha düşüktür. Ancak annelerin öfke düzeylerini öğrenim durumlarından ve 

ailenin gelir durumundan etkilenmediği görülmüştür. Bu sonucun araştırmanın 

çalışma grubu ve özellikle de kültürden kaynaklanmış olduğu ileri sürülebilir. 

Çünkü Türk kültüründe kız ve erkek çocuklardan farklı beklentiler olduğu 

vurgulanmaktadır. (Bilir ve diğ., 1991)  Genellikle kız çocukların doğuştan 

itibaren daha uysal ve kabul edici olarak yetiştirilmekte ve kız çocukların 

sergiledikleri davranışlarda erkek çocuklara göre daha kontrollü olmaları 

beklenmektedir. (Haktanır ve diğ., 1999)  

Araştırmadan elde edilen en son ve özellikle araştırmanın temel problem 

durumunu yansıtan sonuç; araştırmaya katılan annelerin öz yeterlilik düzeyi 

arttıkça öfke davranışları azalmakta ve öfke kontrolleri artmaktadır. Bu durumda 

annenin öz yeterlilik düzeyinin öfke üzerinde belirleyici faktör olduğu 

söylenebilir. Yapılan araştırmanın sonucuna paralel olarak annenin öz yeterlilik 

düzeyi ile öfke ve depresyon düzeyi (Hastings ve Brown, 2002; Gross ve 

Conrad, 1994) ve birçok olumsuz ebeveyn davranışı arasında ilişki olduğu 

belirlenmiştir (Coleman ve diğ., 2002). Öfkeli annelerin tepkileri olumsuz 

olmaktadır. (Dix, Reinhold ve Zambarano, 1990) Yapılan bir araştırma ile 

annelerin öz yeterlilik düzeyinin disiplin stillerini anlamlı yönde yordadığı 

belirlenmiştir. (Sanders ve Woolley, 2005) Öz yeterlilik ailenin çıktılarını 

etkileyen önemli bir değişken olarak tanımlanmaktadır. (Hastings ve Brown, 

2002) Düşük yeterlilik ile ebeveynlerin disiplin anlayışları arasında (Harty, 

Alant ve Uys, 2007), zor çocuk mizacı ile ebeveyn öz yeterliliği arasında anlamlı 

bir ilişkiler olduğu bulunmuştur. (Coleman ve diğ., 2002) Ortaya çıkan bu 

ilişkiler annelerin öfkesinin uygun olmayan ebeveyn davranışına dönüşerek 

çocuğun öfke davranış göstermesine neden olmasından kaynaklanmaktadır. 

(Downey, Purdie ve Schaffer-Neitz, 1999) Örneğin Jackson, (2000) ebeveyn 

stresi ile çocukların sorun davranışları arasında pozitif yönde ilişki olduğunu, 

düşük öz yeterliliğin de bu durum etki eden değişkenlerden biri olduğunu tespit 

etmiştir. Öz yeterlilik ve çocuğun davranış problemli arasında anlamlı ve olumlu 

bir etkileşim olduğu buna neden olarak da öz yeterliliğin annenin ebeveynlik 

davranışlarındaki davranış problemlerinin etkisine tampon görevi görmesi 

olduğu söylenebilir.   
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Araştırmada elde edilen bulgular ve diğer araştırma sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde, okul öncesi dönemde annelerin öz yeterlilik düzeylerinin 

yüksek olması çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesinde ve eğitiminde önemli 

bir faktör olarak değerlendirilebilir. Annenin öfke düzeyinin öz yeterliliğini 

etkilediği ve çocuklarda çeşitli sorun davranışların ortaya çıkmasına neden 

olabileceği görülmektedir.  Okul öncesi dönemde çocuklardaki çeşitli davranış 

ve uyum sorunları değerlendirilirken annelerin öz yeterlikleri ve öfke düzeyleri 

de dikkat edilmesi gereken özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında sorun davranışlar sergileyen 

çocukların bu davranışların azaltılması aşamasında, ebeveynler için öz 

yeterliliklerinin artırılmasında, öfke düzeylerinin azaltılmasında etkili olduğu 

bilinen programlardan yararlanılması önerilebilir.  Ayrıca okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden çocuğa sahip olan babaların da dahil edildiği ve farklı 

değişkenlerle daha derin irdelenen çalışmalar yapılabilir. Çocukların davranış 

problemleri ile annelerin öz yeterlilik ve öfke düzeylerinin birlikte irdelendiği 

araştırmalar yapılabilir.  Okul öncesi eğitim kurumuna gitmeyen çocukların 

annelerinin öz yeterlilik ve öfke düzeylerinin incelendiği araştırmalar yapılabilir.  

Öz yeterliliği düşük, öfke düzeyleri yüksek aileler belirlenip bu ailelerin sahip 

oldukları çocukların sorun davranışlarının boylamsal olarak incelendiği 

araştırmalar yapılabilir.  
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AMERİKA OKLAHOMA STATE ÜNİVERSİTESİ,  SANAT, 

GRAFİK TASARIM VE SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 

ÖRNEĞİ’NDE, RESİM ATÖLYE DERSLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Cemile Arzu AYTEKİN1 

 

Öz 

Bu araştırmada, Amerika Oklahoma Eyaleti -Stillwater ‘daki, Oklahoma 

State Üniversitesi,  Sanat, Grafik Tasarım ve Sanat Tarihi Bölümü (College of 

Arts and  Scıences- Art, Graphıc Desıgn and  Art  Hıstory Department) ve bu 

kurumdaki  Resim Atölye dersleri  incelenmektedir.   Araştırmada amaç;  

Amerika’da köklü ve uluslararası bir devlet üniversitesi olan Oklahoma State 

Üniversitesi’nin yapılanmasını, gelişim öyküsünü ve resim eğitiminin son 

durumunu incelemek; Türkiye’deki sanat eğitimine yeni kazanımlar sağlamaktır.  
Araştırma süresince Oklahoma State Üniversitesi, Sanat Bölümü’nde, 

resim atölye öğretim üyesi ve öğrencilerle, üniversitedeki diğer kişi ve gruplarla 

görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada biçimsel ve genel olarak, kurumdaki sanat 

öğreniminin yapılandırılması, lisans seviyeleri (yıllar),  bölüme giriş, 

değerlendirmeler, diploma süreci verilmiştir.   İçerik olarak, Oklahoma State 

Üniversitesi, Sanat Bölümü Sanat Temel Alanı, İki boyutlu Stüdyo seçeneği, 

Studio Art (Painting I, II ve Advanced Painting )dersleri işleyişi;  ders içerikleri, 

ders ana odak konuları, ders amaçları ve ders üniteleri,  sınıf eleştirileri, ödevler, 

sınavlar, atölye ortamı, sosyal etkileşim incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Oklahoma State Üniversitesi Sanat Bölümü, Resim 

Atölye Dersi, Ders İçerikleri, Amerika’da Sanat Eğitimi. 

                                                           
1 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi A.B.D. Buca-İZMİR  

e-mail: arzu.aytekin@deu.edu.tr. Tel: 0-232-4204882/12468. 
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Investigation of Painting Studio Courses in Case of America Oklahoma State 

University, Department of Art, Graphic Design and Art History 

 

Abstract 

In this research, America State of Oklahoma -Stillwater, Oklahoma State 

University, Department of Art, Graphic Design and Art History and Painting 

Studio Courses education in this institute are examined. Purpose of the study; to 

examine Oklahoma State University which is a rooted and an international public 

university’s restructuring, development history and the current state of Painting 

Studio education, to provide new gains to the art education in Turkey.  

During the study, in Oklahoma State University, Department of Art, 

observations were made related to painting studio physical environment and 

interact in studio, interviews were made with painting studio Ass. Prof. and 

students, other people and groups of the university. In research as formally and 

generally, structuring art education of this institution, undergraduate levels 

(years), entry to the department of art, assessments, diplomas process had been 

given.   As content, Oklahoma State University, Department of Art, Main  Art  

Field,  two-dimensional studio option, and Studio Art (Painting I, II, and 

Advanced Painting) content of courses, the main focus issues, objectives and 

course units heads had been examined. 

Keywords: Oklahoma State University Department of Art, Painting 

Studio Courses, Course Concepts, Art Education in America. 

Giriş 

Oklahoma State Üniversitesi ilk olarak 1889 tarihinde, Ziraat ve Makine 

Fakültesi olarak Stillwater’da kurulmuştur. 15 Haziran 1894 tarihinde 

üniversiteye tahsis edilen, 1971 de ulusal tarihi yer olarak kayıtlara geçen,  Old 

Central olarak bilinen ilk kalıcı binada eğitime başlayan üniversitede, 1908 den 

1944e kadar nitelik ve nicelikte büyük gelişmeler sağlanır.  Oklahoma State 

Üniversitesi’nin tarihi kendi içinde çeşitli kronolojik dönemlere ayrılmaktadır. 

1890-1907, 1908-1944, 1944-1957. İlk üç dönem çeşitli yönetim biçimlerine 

tekabül eder. İkinci dönemde üniversite yönetimi,  Afrika, Orta doğu, Güney 

Asya, Orta ve Güney Amerika’da Stillwater College için eğitim programları 

anlaşmaları yapmıştır. 1957’de Oklahoma State Üniversitesi olarak okul yeniden 

adlandırılır. (Rulon, 2013) 
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Sanat, Grafik Tasarım ve Sanat Tarihi Bölümü, Oklahoma Devlet 

Üniversitesi, Fen&Edebiyat Fakültesi bünyesinde yeralan bir bölümdür.   

Oklahoma State Üniversitesi,  Fen& Edebiyat Fakültesi,  22 bölümden ve iki 

askeri programdan oluşmaktadır.  Oklahoma State Üniversitesi’nin % 55 

oranında öğrencisi bu fakültede öğrenim görmektedir. Öğretim Programı olarak, 

OSU Sanat Bölümü, Sanat Tarihi ve Stüdyo Sanatları alanlarında lisans 

programlarında eğitim vermektedir. Stüdyo Sanatları ve Grafik Tasarım 

alanlarında lisans derecesi verilmektedir. Öğrenciler esas ana dal olarak, Atölye 

Dersi ya da Sanat Tarihi alanını seçebildikleri gibi, aynı zamanda da Eğitim 

Fakültesi ile ortak dersleri alarak sanat eğitimcisi derecesi de alabilmektedirler. 

Yüksek Lisans derecesi programı OSU-Tulsa’da, Sanat Yönetimi alanında ve 

Stillwater’da Sanat Tarihi Alanında bulunmaktadır. Sanat Atölyesi alanında da 

yakın zamanda yüksek lisans programları açılması için hazırlıklar 

sürdürülmektedir.  

Studio Art Program (Stüdyo Sanat Programı) ,  hem BA (Bachelor of 

Arts) , hem de BFA (Bachelor of  Fıne Arts )derecesinde eğitim vermektedir. 

Stüdyo dersleri aynı zamanda yardımcı ders olarak ikincil dersler olarak da 

seçilebilmektedir. BA, genel bir derecedir ve disiplinlerarası geniş tabanlı bir 

eğitimdir.   BFA ise profesyonel, lisans derecesidir ve çeşitli disiplinlerde 

yoğunlaştırılmış çalışmalardır. Sanat Bölümünde üç farklı seçenek 

sunulmaktadır: Studio Art (2 ve 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi), Grafik Tasarım ve 

Sanat Tarihi.  Her üç alanda da eğitim gören öğrenciler,  College of Arts 

&Sciences Kariyer Servisinin yayını olan broşürde yeralan bilgilere göre, 

alanlarında çeşitli ve sanat piyasasında geçerli olan, aşağıda belirtilen becerileri 

kazanmaktadırlar: 

Yaratıcılık: Sanat alanında verilen eğitim, gelişen ve 

genişleyen bir yaratıcılık üzerine kurulmuştur. Öğrenciler geleneksel 

olmayan düşünce ve yeni buluşcu çözümler bulmak için 

cesaretlendirilmektedirler.  

Çeşitli Araçlarla Çalışabilme: Öğrenciler aynı zamanda 

elektronik ve sayısal medya, heykel, seramik, takı tasarımı ve metal 

işleri gibi farklı materyaller ve teknikler, araçlarla çalışabilme 

şansına sahiptirler.  
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Kültürel Gelişim: Öğrenciler Amerika, Avrupa ve Batı 

Sanatı dışındaki sanat formları üzerine çalışırlarken geniş bir kültürel 

perspektif de kazanmaktadırlar.  

Sanat bölümünün kendi broşüründe de(http://art.okstate.edu) belirtildiği 

gibi, Stüdyo Alanları, Grafik Tasarım ve Sanat Tarihi programlarında geleneksel 

beceriler, tarihsel bilgi doğrultusunda çağdaş sanat uygulamaları üzerinde 

odaklanılmaktadır. Bölüm içerisinde sunulan tüm sanat alanları: Resim, Desen 

(Çizim), Baskı Resim, Seramik, Heykel, İllüstrasyon, Sanat Tarihi, Takı&Metal 

Tasarımı, Dijital Fotoğraf ve Video, İki Boyutlu Tasarım, Üç Boyutlu Tasarım, 

Tipografi’dir.  

Yöntem 

Araştırmada yöntem olarak, yazılı kaynaklar ve internet taraması, kişilerle 

görüşmeler, araştırma sürecinde elde edilen Resim Dersleri proje çalışmaları 

görsellerinden yararlanılmıştır. OSU Resim Atölyesi (Painting I (ART 2223), 

Painting II  (ART 3223) ve Advanced Painting (ART 4220) Course) öğretim 

elemanı, Ass. Prof. Angie Piehl’den bu derslere ilişkin ders müfradatları alınmış 

ve Türkçe’ye çevirileri yapılmıştır.  Derslerde atölye öğrencileri ve öğretim 

elemanı ile, 01.02.2013- 30.04.2013 tarihleri arasında, sözlü mülakatlar ve ders 

gözlemlerinde bulunulmuştur. 

Oklahoma State Üniversitesi tarihçesi için tarih topluluğunun web 

sayfasına ulaşılmış ve Sanat Bölümü kariyer planlama ve iş arama stratejileri 

2013 tanıtım broşürleri, OSU B.F.A Degree Plan Sheet(derece plan yazısı), 

OSU, ders içerik açıklamaları listesi incelenmiştir.  

Bulgular  

Araştırmada bulgular bölümünde öncelikle biçimsel ve genel olarak, 

kurumdaki sanat öğreniminin yapılandırılması, lisans seviyeleri (yıllar), bölüme 

giriş, değerlendirmeler, diploma süreci verilmektedir.    İçerik olarak, Oklahoma 

State Üniversitesi, Sanat Bölümü Sanat Temel Alanı, İki boyutlu Stüdyo 

seçeneği Studio Art (Painting I, II ve Advanced Painting )dersleri işleyişine ( 

ders içerikleri, ders ana odak konuları, ders amaçları, ders üniteleri ve de atölye 

içi etkileşim, devamlılık, değerlendirme, sınıf eleştirilerine) ilişkin elde edilen 

veriler sunulmaktadır. 

 Kurumdaki Sanat Öğreniminin Yapısına (Bölüme Giriş, Lisans 

Programı Seviyeleri(Yıllar), Önkoşul Temel Dersler, Öğrenci 

http://art.okstate.edu/
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Değerlendirmeleri, Diploma Süreci-Bitirme Sergileri)   ilişkin 

bulgular 

Sanat Bölümü’nde sırası ile ilk iki yıl alınan zorunlu temel derslerden 

başlayarak, birinci yıldan itibaren esas alanlara (İki ve üç boyutlu Sanat 

Atölyesi)  öğrencilerin yönlendirilmesi söz konusudur. Tüm sanat alanları 

programlarında üst şubeye ya da esas, birincil çalışma alanı olan Resim Atölye 

Dersi için,  öncelikle ön- koşul temel derslerin alınması istenmektedir.  

İlk  yıl öğrenciler Freshman Year  temel derslerini ( ART 2603& ART 

2613 Art Hıstory Survey I , ART 1103 Drawing 1, ART 1113 Drawing II, ART 

1303 2D,  3D Foundatıons) almak ve ikinci yıl ise Sophomore Year,  ART2003  

Studio Methods dersini almak ve  seçimlik atölye derslerinden  iki dönemde 

(Fall & Sprıng Term) en az dört adet, 2 adet  2 boyutlu tasarım 

derslerinden(ART 2113 Life Drawing I, ART 2223 Oil Painting I, ART 2233 

Watercolor I, ART 2273 Printmaking I)  ve  yine 2 adet 3 boyutlu tasarım  

atölye derslerinden (ART 2243 Jewelry& Metals I, ART 2253 Ceramics I, ART 

2263 Sculpture I) seçmek zorundadırlar. Freshman year (ilk yıl)-Sanat bölümüne 

girmek için yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden (Incoming Students) portfolyo 

talebinde bulunulmamaktadır. Ancak, tüm sanat bölümü burslu öğrencilerinden 

portfolyo istenmektedir. Girişte öğrencilerden AP Test2’i şartı aranmasa da, 

Amerika’da lise sonrası girilen, klasik AP sınavından farklı olarak ve sanat 

bölümleri için uygulanan, AP Studio Art sınavının - AP Studio Art Drawing, - 

AP Studio Art 2D (2 boyutlu tasarım), -  AP Studio Art 3D. (3 boyutlu tasarım) 

bölümlerinden 3 puan ve üzeri puan da bölüm için geçerli olmaktadır.   

İkinci Yıl –Sophomore Sanat Bölümü Öğrencileri- Stüdyo Lisans 

Programı öğrencileri, sanat çalışmalarını nasıl belgeleyeceklerini ve 

portfolyolarını(sanat çalışmalarının yeraldığı sanat dosyası)  geliştireceklerini 

öğrenmek için (Studio Methods)  Stüdyo Metodları dersine kaydolmak ya da 

yazılmak zorundadırlar.  

                                                           
2 Advanced Placement (Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirme) sınavı olan AP test programı, 

Amerika’da Yükseköğretim Kurulu tarafından ve üniversite seviyesinde müfredata uygun olarak 

hazırlanan, lise öğrencilerine uygulanan  sınavlar. 
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Lisans Stüdyo dersi (Painting I) ve yatay geçiş yapan öğrencilere 

yeterlilik değerlendirmesi yapılmaktadır.  Bunun için, Sanat Atölyeleri öğretim 

üyeleri ve 2. Yıl (Sophomore)  öğrencileri, görsel sanatlar alanındaki (2 boyutlu 

ve 3 boyutlu ya da disiplinlerarası) yeteneklerini yönlendirmede yardım için bir 

araya gelmekte ve öğrenciler değerlendirme komitesine dosyalarını 

sunmaktadırlar.    

Junior (Intermediate)Sanat Bölümü öğrencilerine (Painting II) ,Lisans 

Stüdyo Bitirme Sergisi için ön değerlendirme yapılmaktadır. Ön 

değerlendirmeden çalışmaları geçen öğrenciler, Senior (Advanced class) yılı 

yani son yıl içerisinde güz ya da bahar döneminde sanat çalışmalarını sergilerler. 

Değerlendirmeden geçemeyen öğrencilere de takip eden güz döneminde,  

yeniden bir değerlendirme şansı daha verilir. Geçemeyenler çalışmalarını 

sergileyemezler. Son sınıf, Senior Sanat Bölümü Öğrencileri (Advanced 

Painting),  Capstone Dersleri (Bitirme Dersleri) almaktadırlar.  Her program 

alanında bu dersler bulunmaktadır. Bu ders, Grafik Tasarım ve de Sanat Atölye 

dersleri Lisans Programı öğrencilerinin bölüme ait sanat galerilerinde ve 

Stillwater kenti yakınındaki diğer şehirlerdeki özel ve resmi sanat galerilerinde 

düzenledikleri sergiler ile sonuçlanmaktadır.  Ayrıca, araştırmanın yapıldığı 

tarihlerde açılan Yıllık Jürili Öğrenci Sergisi, tüm sanat alanlarındaki ve her 

seviyedeki sanat bölümü öğrencilerinin, derslerde tamamladıkları çalışmalarının 

sergilendiği, yarışmalı ve jürili sanat sergisi olarak her yıl bölüm sanat 

galerisinde düzenlenmektedir.  

 Studio Art (Painting I, II ve Advanced Painting )Resim Atölye dersleri 

işleyişine (ders içerikleri, amaçlar, konular, değerlendirme, 

devamlılık,  uygulamalar, atölye ortamı, sosyal etkileşim, sınıf 

eleştirileri) ilişkin bulgular 

Birincil alan olarak Resim Atölye Dersi’ne alınan öğrencilerin aynı 

zamanda ikinci yıl alınması zorunlu olan ART 2003 Stüdyo Metodları dersi 

içeriklerinde yeralan,  portfolyo kavramı gelişimi, düşünce üretme, eskiz defteri, 

çağdaş sanatçıları ve sanatlarını analiz etme, değerlendirme ve seçmeyi 

öğrenerek, profesyonel bir portfolyo sunumu için gerekli donanımı 

edinebildikleri gözlemlenmiştir. İkinci yıl yapılan öğrenci değerlendirmesi 

öncesi, proje çalışmalarını paspartulama, slayt hazırlama, kaynak belirtici bilgi 
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yazma ve özgeçmiş hazırlama gibi becerileri edinebilmektedirler.  Ön koşul 

dersleri (2D ve 3D Foundations, Drawing I, ) alarak ya da atölye derslerini 

yürüten öğretim elemanının onayı ile ART 2223 Yağlıboya Resim Atölye 

Dersini alabilmektedirler.  

 
Şekil 1: Oıl Painting Studio-RM 202(202 No’lu atölye)(Fotoğraf:C.Arzu 

Aytekin,2013) 

 

Araştırma kapsamında incelenen,  Painting I, Painting II, Advanced 

Painting   atölye derslerini yürüten   öğretim üyesi Angela Piehl, Arizona 

Üniversitesi mezunudur. Resim alanında master derecesine sahiptir. 

Drawing/Painting/Dijital Art derslerini yürütmektedir. 2013 Bahar Dönemi, 

Resim Atölye Dersi (Painting I) öğrenci sayısı toplam: 9, Resim Atölye Dersi II 

(Painting II) öğrenci sayısı toplam: 8, Resim Atölye Dersi III (Advanced 

Painting ) öğrenci sayısı: 11 kişiden oluşmaktadır.  

Gözlem sonuçlarına göre, Painting  I,II ve Advanced Painting Derslerinde 

öğretim elemanının rolünün, kendisinden beklenenlerin  önceden  öğrenciler 

tarafından bilinmesi, öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders müfredat 

programının ilan edilmesi, atölye kurallarının ve donanımı kullanımı ile ilgili ön 

bilgilerin önceden bilinmesi,  atölyede öğrencilerin kendilerinden beklenenleri 

fazla bir uyarıya gerek kalmadan yapmaları atölye çalışma düzeni açısından en 
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önemli faktör olarak gözlemlenmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde de 

öğrencilerin kendilerinden beklenenler, roller, sorumluluklarının birinci sınıftan 

itibaren net olarak belirlendiği belirtilmiştir.   Öğretim elemanının Sanat Bölümü 

başkanı ve üniversite yönetimi ile ortaklaşa belirledikleri çalışma planında 

yeralan tüm çalışmalar zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmektedir. 

Öğrenciler ve öğretim elemanının sınıf içi rollerine, sorumluluklarına ve notla 

değerlendirmelere, sınıf içi projelerle ilgili eleştiri sırasındaki yapıcı davranış 

biçimlerine ilişkin yeterli bilgiye ve donanıma sahip oldukları gözlemlenmiştir. 

OSU, Sanat Bölümü, 2013 Bahar Dönemi resim ders müfredatlarında 

(Piehl, 2013)  Resim I, Resim II ve daha ileri düzeyde de yine Resim III 

dersinde,  ilk olarak, yağlıboya tekniği temel becerilerinin gelişimi yanında,  

aynı zamanda içerik ve biçimin, görsel algı ve kişisel ifadenin ortaya çıkması, 

bireysel problemler ve ihtiyaçlara yönelik teknik eğitimin öne çıktığı 

bulgulanmıştır.  ART 4220 İleri Yağlıboya Resim (Advanced Painting) dersinde 

de yine  ön koşul olarak Resim I ve II alan öğrenciler, görsel düşünce ve 

tekniklerin kişisel gelişimi üzerine vurgu ile yağlıboya resim alanındaki özgün 

projelerine devam etmektedirler.  Aynı zamanda BFA Lisans portfolyosu,  

Stüdyo Capstone (Atölye bitirme dersi) sergi açıklaması ve savunmasını içeren 

final sunumunu da hazırlamaktadırlar.  

Painting I, II, III dersleri  müfradat programında yeralan projeler 

kapsamında atölyedeki  öğrencilere her yeni konu haftası başında bilgilendirme, 

ders notları verilmekte;  öğretim elemanı tarafından görsel sunumlar 

yapılmaktadır. 

Painting I dersi notlarında, genel olarak;-natürnort resmi, -yağlı boya 

resim tekniği aşamaları (under-painting-başlangıç boya tabakası ve midway 

painting- ara tabaka, finishing touches painting- son tabaka) ve -yağlıboya resim 

tekniği renk karışımları , kuralları,- medyumların kullanımı,  -resimlerin 

korunması, vernikleme ile ilgili bilgiler verilmektedir. Painting I öğrencilerine 

final projesi için iki seçenek (1-alegorik yemek resmi ve 2- yansıtıcı yüzey 

üzerine yansıyan oto-portre çalışması) sunulmaktadır. Öğrenciler istedikleri 

konu ile ilgili her türlü, taslak çizim, dijital fotograf görüntüsü, vb. hazırlamak, 

tüm belgelerini ve tuval resmini dönem sonunda, final haftasında sunmak 

zorundadırlar.  
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Şekil 2: Resim Atölye (Painting I )dersi sınırlı renk paleti, öğrenci 

natürmort çalışması.(Fotoğraf:C.Arzu Aytekin, 2013). 

 

Atölye derslerinde, ev ödevleri haftalık olarak verilmektedir. Öğrencilerin   

ders dışı ödevler için, haftada yaklaşık olarak 6-10 saat harcamaları beklenir. 

Tüm öğrenciler atölyeye düzenli ve tam olarak, zamanında istenilen malzemeleri 

ile birlikte katılmak zorundadır. Öğrencilerin tüm grup eleştirilerine ve 

tartışmalarına katılmaları da beklenmektedir.   

Resim Atölye dersi öğretim elemanı Piehl ile yapılan görüşmelerde,  

öğrenmenin büyük oranda devamlılığa bağlı olduğu,   her derse tam olarak 

hazırlanma  ve zamanında katılımın gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin ders 

saatleri dışında da hafta içi ve haftasonu tüm gün açık olan resim atölyesinde 

elektronik kartlar ile giriş yaparak,  projelerini sürdürebildikleri belirtilmiştir. 

Her ders için düzenlenmiş, öğretim elemanı tarafından her hafta kontrolü yapılan 

ve atölye panosuna asılan, üzerinde her öğrencinin ismini, tarihi, atölyeye geliş 

ve gidiş saatlerini, toplam çalışma sürelerini yazdığı devam çizelgesi 

bulunmaktadır.  Resim I dersinde öğrencilerin bu sınıf için bir partnere (ortak) 

sahip olmaları istenmektedir. Atölyede ders esnasında derse gelmeme ya da geç 

gelme durumunda, diğer partner öğrenci,  gelmeyen ya da geç kalan öğrenci için 

not tutmak ve devamsızlığı belirten bir bilgilendirme düzenlemekle sorumlu 
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tutulmaktadır. Sonuçta, tüm sınıflar için devamsızlık ve ödev yapmama o kişinin 

sorumluluğunda görülmektedir.  Öğrencilere her dönem,  final notları üzerinde 

hiçbir etkisi olmayan,  3 mazeretli ya da 3 mazeretsiz devamsızlık hakkı 

tanınmaktadır. Çoğalan devamsızlıklar için eğitimci ile düzenli olarak kontrol 

yapılmakta, üçüncü kez devamsızlık sonunda, final ders notundan bir ders notu 

aşağıya alınmaktadır (B fınal notu C ye düşer). Derse üç geç kalma ve/ya da 

erken ayrılma bir devamsızlık olarak sayılmaktadır. Mazaretli ya da mazeretsiz 

devamsızlar arasında ayrıcalık tanınmamakta ve şartlar ne olursa olsun 6. 

devamsızlıkta öğrenci dersten başarısız olmaktadır.  

Ev ödevleri ve ders projelerine not verildikten sonra ve çalışmalar geri 

verildiklerinde, öğrenciler yeni not için iki haftaya sahiptirler. Notlar bu yeniden 

düzeltme yüzünden asla düşürülmez; ancak not sabit kalabilir. Resim atölye 

derslerinde renk quizleri, günlük değerlendirmeler ve ev ödevleri %15, 

projeler&sunumlar %75 (Tuval resimleri notların büyük bir kısmı sayılmaktadır. 

Ara sınav için öğretim elemanı ile öğrencinin görüşmesi ve gelişimi hakkında 

bilgi edinmesi ve geçici bir not alması beklenir. Eğer isterse öğrenci, resmini 

yeniden çalışabilir ya da gerekli düzeltmeleri yaparak iki haftalık bir sürede 

teslim edebilmektedir), derse katılım, ders dışı saatler ve kritikler %10 

değerlendirme kapsamındadır. 

 
Şekil 3:Advanced Painting dersi atölye kritikleri - Piehl ve öğrencileri 

projeleri eleştirirken.  
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Dönem boyunca, her bir proje ile ilgili öğrenciye,  durumunu bilmesi için,  

yapılan çalışmaya ilişkin öğretim elemanının görüş ve yorumları,  “gelişim 

notu” yazılı olarak verilmektedir. 

Dönem boyunca, her sınıf düzeyinde,  öğretim elemanı ve dersi alan tüm 

öğrenciler toplanmakta; sırasıyla bitirilen projeler üzerine sınıf (atölye) 

eleştirileri yapılmaktadır. Eleştiri sırasında tüm öğrencilere tek tek ya da karışık 

olarak söz hakkı tanınmaktadır.   Toplu atölye eleştirileri için bir dönemde üç 

hafta, üçer saat ders süreleri içerisinde zaman ayrılmaktadır. Öğretim elemanı 

Piehl’in öğrencilerine dönem başında verdiği ders müfredatında, sanatta 

eleştirinin amacı; “…Sanatçılara işlerinde eleştiri yolu ile spesifik alanlarda 

gelişmeye yönelik geri bilgi akışı sağlamak” olarak verilmektedir (Piehl, 2013). 

Derslerde, eleştiri almak yanında yapıcı eleştiri yapmanın öğrenme sürecinin en 

önemli parçası olduğu vurgulanmaktadır. 

Öğretim elemanı ve öğrenciler arasındaki ve öğrencilerin kendi 

aralarındaki etkileşim biçimleri ile ilgili olarak derslerde gözlemlerde 

bulunulmuştur. Buna göre öğretim elemanı ve öğrenciler arasında birebir yüz 

yüze iletişimin kurulduğu, soru sorulduğunda öğretim elemanından geri 

bildirimin hemen yapıldığı ve öğretim elemanının sakin, karalı bir tutum 

sergilediği gözlemlenmiştir. Öğrenci -öğrenci etkileşim biçimleri ile ilgili 

gözlemlerde, öğrencilerin birbirlerine yardımcı, açık sözlü, birbirlerini çalışma 

açısından güdüleyici ve resimler hakkında ara ara olumlu, olumsuz eleştirilerde 

bulunarak; sanatsal gelişimleri için paylaşımcı bir tutum sergiledikleri, soru 

sorulduğunda hemen cevap verebildikleri; sürekli kendi ilgi ve duygularına,  

sanat tarihi, çağdaş sanat bilgisine yönelik araştırmacı ve bilgi toplayıcı, 

kendilerini geliştirmek için oldukça istekli oldukları gözlemlenmiştir.  Öğretim 

elemanının, atölyede ders sırasındaki davranış biçimlerinde,  sözel ve sözel 

olmayan davranışlar yolu ile duygularını belirtilmede oldukça açık, arkadaşça 

ancak disiplinli ve tutarlı, sınırlarını belirlemiş bir tutum sergilediği 

gözlemlenmiştir.  
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Sonuç Ve Öneriler 

Araştırmada, Oklahoma Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 

konumundaki, Sanat, Grafik Tasarım ve Sanat Tarihi Bölümü’ndeki, Resim 

Atölye Dersleri incelenmiştir. Bu incelemede öğrencilerin,   ilk yıl kapsamlı 

olarak 2 ve 3 boyutlu tasarım temelleri derslerini ve de desen derslerini 

alabildikleri görülmektedir.  Öğrencilerin kendi yetenekleri ve gelişimleri 

doğrultusunda,  bir sanatçı adayı olarak, ilk yıldan itibaren kendi ilgi alanı ve 

çalışmaları doğrultusunda birincil ve ikincil sanat atölyesi derslerini alabildikleri 

görülmektedir. Öğrenciler farklı sanatsal teknikleri öğrenebilmekte, 

yaratıcılıklarını ve özgün fikirlerini birinci yıldan itibaren başlatılan projelerle 

ifade etme imkanı bulabilmektedirler. Öğrenciden ilk yıllardan başlayarak, belli 

bir çalışma düzenine ulaşması, sanat tarihinden örnekleri ve çağdaş sanatı 

tanıyarak, kendi biçemini oluşturması için ders performansını arttırıcı çeşitli 

önlem ve teşvikler sunulmaktadır. İnceleme sırasında yapılan gözlemlerde, 

öğrencilere tanınan belli özgürlükler ve birey olarak verilen önem yanında, her 

öğrencinin kendi kendine isteyerek yüklendiği kişisel sorumluluk,  kurallara 

uyma ve atölyelerdeki uygulamalara ve pratiğe verilen önem dikkat 

çekmektedir. Ayrıca her öğrenci, kendi devamsızlığı ile ilgili üstüne düşen 

sorumluluğu almaktadır.  Öğrenciler, kendi gelişimini, eğitimini ilgilendiren tüm 

konularda kendi kendilerini motive edebilme yeterliliği kazanmaktadır.  

Bir devlet üniversitesi olan Amerika- Oklahoma State Üniversitesi’nde,  

Sanat Bölümü’nde her yıl düzenlenen, Resim Atölye Dersi kapsamında, dersin 

öğretim elemanları gözetiminde, sanat atölyesinden öğrenciler, yaz döneminde, 

Avrupa’ya gidebilmektedirler.   Burada sanat uygulamaları (proje)  gezileri 

yapılmaktadır. Öğrenci bursları, sergiler ve workshop için sanatçı davetleri, 

seminerler, görsel kaynaklar kütüphanesi kitapları, dijital baskı makinesi vb. gibi 

harcamalar için bölüm kendi imkanları yanında, üniversite yönetiminden ve 

müze bütçesinden de yararlanabilmektedir. Son yıllarda ülkemizde de 

uluslararası bilimsel araştırmalarda,   Sanat Atölye Dersleri müfredat 

programları, ders içerikleri, eğitim ve sistem incelemelerine destek sağlanmakta; 

Bologna Süreci’nde gelinen noktada, sanat eğitimine ve sanat müzesi 

incelemelerine önem verilmektedir. Bu konularda akademik ortamlarda, 

yayınlarla düşüncelerin ve deneyimlerin aktarılması ve tartışmanın gerekliliği 

ortadadır. 
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ORHAN PAMUK’UN “BENİM ADIM KIRMIZI” ADLI 

ROMANINDA KIRMIZI 

 

Sadık TÜRKOĞLU1 

Deniz KÜZECİ2 
Melik BÜLBÜL3 

 

Öz 

Bu çalışmada Pamuk’un Benim Adım Kırmızı adlı romanında kırmızı 

rengin anlamsal değeri irdelenmiştir. Kırmızı renk en fazla romanın Benim Adım 

Kırmızı adlı bölümünde geçer. Kırmızı rengin bütün özellikleri söz konusu bölüm 

içinde ayrıntılı olarak gözler önüne serilmektedir. Roman metni içinde bu rengin 

hangi sözcükleri nitelediği ve hangi anlamlara gönderme yaptığı saptanmıştır. 

Kırmızının tüm anlamsal ve biçimsel özelliklerini Benim Adım Kırmızı adlı 

romanda bulmak olasıdır. Metnin örgüsü içinde en fazla geçen renk olan kırmızı 

şiirsel metinlerde olduğu gibi kana, aşka, ateşe ve şiddete gönderme yapar. 

Romanda renk anlatımlarının bu kadar çok geçmesi temel konunun nakkaşların 

hayatlarını ve yaptıkları resimleri ele almasına bağlanabilir. Kanın, aşkın, ateşin 

ve böylece özellikle şiddetin de rengi olan kırmızı, bu çağrıştırdığı anlamlarla 

roman metninde de bütünleşmektedir. Şiir metninde olduğu gibi romanda da 

kırmızı/kızıl gün batımının rengidir. Düz anlamıyla her şeyden çok romanda yer 

alan şahısların giysilerini niteler. Kırmızı, kızdırmak fiilinin ettirgen biçimi ile 

öfke anlatmaktadır. Ölüm ve ölüm ötesi kırmızı renk ile ifade edilmektedir. 
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Kırmızı genellikle kumaşları, giysileri, ev eşyalarını ve mekânları niteler. 

Romanda yine kırmızı rengin ve tonlarının nakkaşlar tarafından nasıl 

oluşturulduğu uzun uzun anlatılır. Kör nakkaşların çizdiği atlar, üzerlerindeki 

eyerlerin süslemelerinde kullanılan kırmızı tonlardan söz edilir. Kör nakkaşlar 

pek çok şeyi unutsalar da kırmızı rengi asla unutmazlar.  

 Anahtar Kelimeler: Romanda Renk Anlatımları, Kırmızı, Anlam, Renk 

Adları, Kişiler.  

Red in Orhan Pamuk’s Novel, My Name Is Red 

Abstract 

In this study, semantic meaning of the colour, red in Orhan Pamuk’s 

novel, My Name is Red was investigated. As a method, content analysis was used 

and based on the interpretation processes such as modifying, sign and 

referencing were adopted. The colour, red is mostly used in the chapter My Name 

is Red in the novel. All features of the colour were displayed in the 

aforementioned chapter in detail. Which words were modified and which 

meanings were referenced by this colour within the text of the novel were 

determined. It is possible to find all semantic and structural features of the red in 

the novel, My Name is Red. The red colour which is the most frequently used 

colour in the text is referenced to blood, love, fire and violence like poetic texts. 

Giving much place the colour, red in the novel maybe connected to the main topic 

of the novel, muralists’ lives and their paintings. The red, the colour of blood, 

love, fire and also the violence, with all these connotations integrates with the 

novel text. Like in a poetic text, the red is the colour of sunset in the novel. With a 

simple narration, it describes the novel characters’ cloths. The red with the 

causative form of the verb annoy means anger. Death and after-death is 

expressed with the red. The red generally describes fabrics, cloths, household 

goods and places. Also, how the red and its tones were formed by the muralists 

was dealt in detail in the novel. The red tones of the ornaments on the saddles 
over the horses drawn by the blind muralists were mentioned in the novel. 

Though the blind muralists forget most of thing, they never forget the colour, red. 

Keywords: Colour in Novel,Red,Meaning,Nams of Colours,Caracters. 

 

Giriş 

Orhan Pamuk son dönem Türk Edebiyatı’nın en önemli romancılarından 

biridir. Onun en renkli romanı kuşkusuz Benim Adım Kırmızı adlı romanıdır. 

Kara Kitap ve Beyaz Kale adlı romanlarının başlıklarında olduğu gibi renk 
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adlarını roman başlıklarında da kullanır. Ancak içerik olarak en fazla renk 

anlatımı Benim Adım Kırmızı’da geçer. Bu romanın başlığından da anlaşıldığı 

gibi renk adları her şeyden önce kişi adları olmaktadır. Özellikle romanın 

içindeki alt başlıklarda Benim Adım Kara, Benim Adım Kırmızı olmak üzere iki 

roman kişisinin adı aynı zamanda renk adıdır. İki roman kahramanı iki renk ile 

adlandırılmaktadır: Kırmızı ve Kara. 

Renk anlatımlarının böylesine yoğun ve girift bir şekilde geçtiği bir roman 

daha yoktur belki de. Orhan Pamuk’un “en renkli ve en iyimser romanım” 

dediği Benim Adım Kırmızı, 1591 yılında İstanbul’da karlı dokuz kış gününde 

geçer. En renkli ve en iyimser romanım derken kendisi de romanının gerçekten 

renkli, renk anlatımları açısından zengin olduğunu dile getirmektedir. Roman 

okunduğunda aslında bunun zevkine daha fazla varılmaktadır. Renk 

sözcüklerinin isim, sıfat, fiil, göndermeli renkler gibi tüm biçimlerini ustaca 

kullanır. Temel olarak bu şekildeki kullanımlar sıradan ve basit kullanımlar 

değildir. Okuyucu metnin kurmaca örgüsü içinde bağlama öyle usturuplu 

yerleştirilmiş renkli dilsel yapılar vardır ki adeta bir renk atlası, bir tablo 

karşısında duruyormuş gibi, bir tiyatro oyunu izliyormuş gibi veya bir sinema 

filmi izliyormuş gibi bir duyguya kapılmaktan kendisini alamaz. Kırmızı ve kara 

bu romanda en çok geçen renklerdir.  

Pamuk’un renk anlatımlarına bu kadar yoğun yer vermesinin nedeni saray 

nakkaşlarını ve onların yaşamlarını konu almasıdır. Metnin genel örgüsü içinde 

renklerin böylesine girift, böylesine yoğun kullanması özellikle göndermeli 

renklerin romanı daha çekici ve daha renkli kılmaktadır. Göndermeli renklerle 

oluşturulan uzun anlatımların ve eskiye dönük terimlerin kullanılması da okuru 

çok eski zamanlarda bir zaman dilimini yaşatması anlamında önemli olduğu 

söylenebilir. Renklerin bu şekilde yoğun olarak metne girişi daha çok şiirsel 

metinlerde görülür. Örneğin Fransız şairler Baudelaire, Rimbaud, Verlaine ve 

Mallarmé gibi şairlerin şiirlerinde simgeciliğin anlayışı gereği çok rastlanır. 

Fakat roman metninde söz konusu şiirlerde olduğu kadar renklerle yapılan 

alışılmamış bağdaştırmalara, eğretilemelere, benzetmelere rastlanmaz. Bu da 

Cohen’in öngördüğü gibi bu sanatların daha çok şiirsel metinlerde yer aldığını, 

roman türü gibi düzyazılarda çok fazla yer bulamayacağını dile getirir. (Cohen, 

1966:114) Bunu sonra oranlamalarla ve istatistiksel rakamlarla açıklar. Bu 

romanda en az şiirsel metinlerdeki kadar renk anlatımlarına rastlanır. Ancak 
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şunu söylemek gerekir ki renk anlatımlarının Benim Adım Kırmızı, Benim Adım 

Kara adlı bölümlerde, renkler üzerine yapılan değerlendirmeler romana 

gerçekten gizil ve içkin bir görünüm ve okuma zevki katmaktadır. Okuyucu 

belki roman metninde bu kadar renk anlatımı geçmesine alışkın değildir. Roman 

metni olarak özellikle Türkçe romanlar arasında renk kullanımında en yüksek 

yoğunluğun Pamuk’un romanında olduğu söylenebilir.  

Yazarın renk anlatımlarını böylesine zevkle ve ustalıkla kullanmasına 

neden olan şey onun güzel sanatlara, özellikle resim sanatına ilgi duyduğunu ve 

bunu bilinçli olarak yaptığını kanıtlıyor gibi. Çünkü yazar adeta sözlerle resim 

yapıyor bir anlamda renkleri konuşturuyor, onlara kişilik kazandırıyor ve 

anlamları konusunda az şey bilmiyor. “Bir atın öfkesini ve hızını resmederken 

kendi öfkesini ve hızını nakşetmez ressam; en mükemmel at resmini yapmaya 

çalışarak, dünyanın zenginliğine ve onu yaratana duyduğu bir aşkı, bir çeşit 

yaşama aşkının renklerini gösterir, o kadar.” (Pamuk, 2005:302) Şairler ve 

romancılar az ya da çok bilinçli veya bilinçsiz renk anlatımlarına yapıtlarında 

metnin örgüsü içinde yer verirler. Öyle görünüyor ki Pamuk bunu bilinçli olarak 

yapmaktadır. Çünkü renk hem de en canlı renk kırmızı sizi karşılıyor, öncelikle 

romanın adında, sonra romanın içinde bir bölüm olarak, sonra yine sık sık bir 

bölüm adı olarak Benim Adım Kırmızı ve Benim Adım Kara adlı bölümlerde. 

Aslında Kırmızı kişi adından tutun da daha birçok anlamda kendini sıfat olarak 

gösterir. Renklere karışmış, renklenmiş, renklerde yaşam bulmuş insan figürleri 

ve nesneler söz konusudur. Renklerle bütünleşmiş kişilikler vardır. Romanın 

sonunda belki de okuyucuyu en çok etkileyecek olan kırmızı ve karanın hem 

renk hem de kişi olmalarıdır. Bazen renkler bir esinlenmeye neden olur ve 

böylece) bir roman çıkar ortaya, bazen de roman bir esin kaynağı olur ve bir 

resim çıkar ortaya. Burada roman renk sözcüklerinden fotoğraflar yapılıyormuş 

gibi ortaya çıkmaktadır.   

Roman kişisi olan Kara’nın adı renk olarak karanın içine dahil edilmezse 

en çok kullanılan renk kırmızıdır. Kırmızı rengin çokluğu romanın adı ile de 

örtüşmektedir. Roman çeşitli başlıklar altında pek çok bölüme ayrılmıştır. Bu 

bölümler arasında da kırmızı en çok bu romana adını veren Benim Adım Kırmızı 

adlı bölümde geçmektedir. Burada kırmızı hakkında yazarın duyduğu bütün 

duyumsamalar gözler önüne serilmektedir. Kırmızının farklı bir türevi olan kızıl 

on dört kez, bir kaçı göndergesel olmak üzere kırmızı toplam yüz on kez 
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geçmektedir. Bu romanda her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki Kara’dan 

sonra kişi adıyla bütünleşen ikinci bir renk kırmızıdır. 

 

Yöntem 

Çalışmanın ele alınmasında temel ilke olarak söz konusu sözcüğün bir 

gösterge olarak nelere gönderme yaptığı, bir renk sıfatı olması nedeniyle neleri 

nitelediği ve buna bağlı olarak kırmızı rengin hangi anlamları çağrıştırdığı 

saptanacaktır. Bu sözcükten türeyen kızıl, kızmak, kızdırmak vb. gibi diğer 

sözcük biçimlerinin de metnin örgüsü içinde nasıl bir yer tuttuğu göz önüne 

alınarak değerlendirme yapılacaktır. Yöntem olarak içerik analizi, niteleme, 

gösterge, gönderme gibi öğelere dayalı olarak anlamlandırma süreçleri 

kullanılmıştır. 

Kırmızı Giysiler 

Daha önce de söylendiği gibi (Bak. Türkoğlu, 2003;277) kanın, aşkın, 

ateşin ve böylece özellikle şiddetin de rengi olan kırmızı, bu çağrıştırdığı 

anlamlarla roman metninde de bütünleşmiştir. Benim Adım Kırmızı adlı romanda 

kırmızı renk sıfat olarak genellikle insanların giysilerini ve özellikle kumaşları 

nitelemekte, ama yine de kan, şiddet ve aşkı çağrıştırdığı bağlamlar 

bulunmaktadır. Kırmızının geçtiği ilk bağlam Ben, Köpek adlı bölümdedir. Bir 

roman kişisi olan köpek burada Frenk köpekleri ile kendisini kıyaslamaktadır. 

Venedik Doçu Padişaha tüyleri ipekten, samurdan, yumuşak, işveli bir Frenk 

köpeği göndermiştir. Bu köpek öyle süslü ve öyle nazlıdır ki, “kırmızı ipekten 

bir elbisesi” vardır. (Pamuk, 2005:21)  Frenk ülkelerindeki köpeklerin sahipleri 

vardır. Bakımlıdırlar, çünkü üzerlerinde elbiseleri vardır. Sıradan köpeklerden 

çok farklıdırlar. Elbiseleri de ipek kumaşlardan yapılmıştır. Bu kadar 

değerlidirler. Burada elbiselerin kırmızı ipekten olmalarının ayrı bir anlamı 

vardır. Kırmızı çarpıcı, en görünür ve en dikkat çekici bir renk olduğu için göze 

hitap eder. İpeğin pahalı bir kumaş olması nedeniyle her kesimden insanların 

satın alabileceği bir şey değildir. Yani ancak zengin insanların sahip olabileceği 

bir kumaştır ve Venedik Doçunun köpeği bile ipek kumaştan elbise 

giyebilmektedir. Cümlede de köpeğin nazlı oluşuyla “kırmızı ipekten elbisesi” 

olması birbiriyle bağlantılı olarak verilmiştir. Bu ve buna benzer bağlamların 

çoğunda renkler genellikle veya çoğu zaman düz anlamları ile yer alırlar. 

Renklerin yan anlamları içermesi daha çok şiirsel metinlerde olur. Yine kırmızı 
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ile ilgili bir başka örnek bağlam ele alındığında Kara’nın Enişte’ye gösterdiği 

saygının biçimi anlatılırken geçer. Kara Enişte’ye çok saygılıdır. Kara’nın ona 

söylediği bir söz çok hoşuna gider. Bu da Enişte’ye hediye olarak getirdiği 

Moğol hokkasını verirken “yalnızca kırmızı mürekkep içindir” deyişidir. Burada 

kırmızı sıfat olarak doğrudan mürekkebi nitelemektedir. Ama mürekkebin 

kırmızı ile nitelenmesi yazarın üslubunu renkli bir hale getirmesi açısından 

önemlidir. Mürekkep için demekle, kırmızı mürekkep için demek arasındaki fark 

roman metninin yalın veya daha güçlü, estetik ve süslü olmasını sağlar. Ben, 

Orhan bölümünde kılıcın rengi kırmızıdır. Kılıcın renginin o dönemde kırmızı 

olması mümkün müdür? Kılıcın renginin nasıl kırmızı olduğunu anlamak zor 

gibi görünmektedir. Belki bu kılıçla bir canlı kesilmiş de bu yüzden kan lekeleri 

sayesinde kırmızı rengi almıştır. Diğer taraftan belki kılıcın kını veya kabzası 

kırmızıdır. Bu açık değildir ama kılıç kırmızı ile nitelendirilmiştir. Ya da kılıç ile 

kan arasında bir bağlantı olduğu için kırmızı onun rengi olmuştur. Veya burada 

kılıcın şiddet için kullanıldığı anımsatılmaktadır. Kılıç bir kavga, dövüş ve savaş 

aleti olması itibariyle şiddeti çağrıştırmaktadır. Kan da renk itibariyle kırmızıdır. 

Aralarında benzerlik vardır. Bu sebepten kılıcın renginin kırmızı olarak 

nitelendirilmesi bir rastlantı değildir. 

 Pamuk’un bu romanında aslında roman metninde, düzyazıda pek de 

istenilmeyen, ama bazen roman yazarının okuyucunun dikkatini ve ilgisini 

çekebilmek için özellikle aliterasyona başvurduğu duygusu uyanmaktadır. 

Kırmızı kılıç (Pamuk, 2005:40), kör karanlıkta (Pamuk, 2005:166), kara 

karanlıkta (Pamuk, 2005:139), kızıl kılıcı (Pamuk, 2005:395), gibi sıkça geçen 

sözcük sıralamalarında bu durum kendisini oldukça yoğun hissettirmektedir. 

Aynı şekilde kırmızı rengin geçtiği bir bağlamda “k” sesleri ardı ardına 

sıralanmakta ve aynı duyguyu uyandırmaktadır: “…duvardaki kavukluk, 

yumuşaklığını hatırlayarak dokunduğum, kırmızı kadife yastık gibi...” (Pamuk, 

2005:42) ifadesinde gerçekten bir şiirsel özellik bulunduğu açıktır. Görüldüğü 

gibi buradaki her sözcükte “k” sesi bulunmaktadır.  

Roman metninin şiir metnine göre çok daha fazla sözcükten oluştuğu 

bilinmektedir. Bundan dolayı üslup değişmekte ve daha uzun cümleler, daha çok 

betimlemeler yer almaktadır. Buna bağlı olarak renk kullanımları da tercih 

edildiği kadar çok veya az bir şekilde bulunmaktadır. Pamuk’un romanında 

kendisinin de ifade ettiği gibi gerçekten diğer romanlara ve onun diğer 
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romanlarına göre daha çok renk anlatımı yer almaktadır. Ama kırmızı ile ilgili 

renk anlatımlarında renk ifadesinin isim, sıfat, fiil ve fiilimsi biçimleri olmak 

üzere neredeyse tüm biçimlerinin yer aldığı söylenebilir. Sadece kırmızının bir 

türevi ya da başka türlü bir adlandırma biçimi olan kızıl değil, fiil olarak 

kızartmak, kızdırmak ve kızıllaşmak gibi tüm biçimleriyle geçmektedir. 

Kırmızı genellikle kumaşları, giysileri, ev eşyalarını ve mekânları niteler. 

Kırmızı ipekten elbise ve kırmızı kadife gibi sözcük öbekleri sıkça 

tekrarlanmaktadır. Özellikle Şeküre’nin Kara’nın aklından geçtiği zamanları 

anlatan bağlamlara kırmızı büyük bir çoğunlukta eşlik etmektedir. Bu kırmızının 

aşkın rengi olduğu içindir. Örneğin, “bu eşyalar yumuşaklığını hatırlayarak 

dokunduğum kırmızı kadife yastık gibi Şeküre’yle çocukluğumuzu geçirdiğimiz 

Aksaray’daki evden kalmaydı.” (Pamuk, 2005:42) Burada bağlamı oluşturan 

sözcüklere dikkatli bakıldığında cinsellikle ilgili çağrışımlara neden oldukları 

söylenebilir. Dokunmak, yastık, yumuşak, kadife ve sevdiği kadın Şeküre 

bağlamında Kara’nın kafasındaki çağrışım ona olan sevgisi ile birlikte cinsel bir 

arzuyu da beraberinde taşıdığı söylenebilir. 

Kırmızı gibi kızıl da giyecekleri niteler. “Atlastan bir kızıl kuşak?” 

Giyecekleri nitelerken yine aşk veya cinsellik çağrıştırmaktadır. Burada bohçacı 

Ester ile Kara arasında geçen bir konuşmada Ester’in Kara’dan Sevgilisi için bir 

ipek mendil veya atlastan bir kızıl kuşak almasını istemesi yer alır. Sevgilisi için 

almasını istediği kuşağın rengi kırmızıdır. Neden başka bir renk değil de 

kırmızıdır? Bu başlangıçtan beri söylendiği gibi yazarın ve okurun bilinçaltında 

güdüsel olarak kendiliğinden böyle denk gelmektedir. Çünkü kırmızı olumlu 

olarak aşkın, sevginin ve olumsuz olarak şiddetin rengidir. 

 

Akşam Güneşinin Kızıl Işıkları  

Şiir metninde olduğu gibi romanda da kırmızı/kızıl akşam gün batımını 

veya güneşin batarken denizin yüzeyindeki su damlacıklarına ve karda 

cisimlerin üzerine yaydığı ışıkları niteler. Bu çoğunlukla değişmez. Kızıl ile 

kırmızı aynı bağlamda örtüşerek/benzeşerek birlikte bulunurlar. “Onun karşısına 

on iki yıl sonra birden bire çıktıktan sonra orada, pencerenin önünde, akşam 

güneşinin kızıl ışıkları içinde bir süre kaldım da bahçenin bu ışıkta hafifçe 

kırmızımsı bir renge, turunç rengine bürünüşüne, iyice üşüyene kadar 

hayranlıkla baktım.” (Pamuk, 2005:52,53) Bu bağlama yazar pembeyi de 
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katsaydı, neredeyse kırmızı rengin bütün türevlerini aynı bağlam içinde görme 

olanağı elde edilmiş olacaktı: kızıl, kırmızımsı, turunç rengi. Söylendiği gibi 

kırmızı hayranlık uyandırıcı, çarpıcı, dikkat çekici ve oldukça görsel bir renktir. 

Kara Şeküre’yi on iki yıl sonra görünce hemen dikkati kırmızılar üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Kara, sevgilisi Şeküre ile birlikte kendilerinin resimlerini 

yaptığı zaman kendisini kırmızı, Şeküre’yi ise maviler içinde resmeder. Şeküre 

mavi, Kara’nın rengi ise kara değil aslında kırmızıdır: “Resimdeki kız ile 

erkeğin bizler olduğunu altındaki yazı olmasaydı bir tek ben anlayabilirdim, 

çünkü bazen şakalaşırken beni ve kendini aynı hatlarla, renklerle resmederdi: 

Ben maviler içinde; kendisi de kırmızı olurdu.” (Pamuk, 2005:51) Kara 

Şeküre’ye olan aşkını bu şekilde dile getirmişti. Şeküre de bunu anlıyordu. 

Çünkü bunlar Şeküre’nin kendi anlatımlarıydı. Bu bağlamda Kara, Şeküre’ye 

olan aşkını ona sezdirmek için kendisini kırmızılar içinde çiziyordu. Romanda 

renk anlatımlarının bu kadar çok geçmesi temel konunun nakkaşların hayatlarını 

ve yaptıkları resimleri ele almasına bağlanabilir: “Bahşiş bekleyen kırmızılar 

içindeki berber çırağının resmine doya doya baktıktan sonra harika nakkaşın kim 

olduğunu sordum.” (Pamuk, 2005:71) Burada kırmızılar içindeki berber çırağı 

ifadesi, kırmızı giysiler giydiği, fonda kırmızı rengin ön plana çıktığı anlamına 

gelmekte ve dolayısı ile kırmızı giysileri nitelemektedir. Kara’nın resme hayran 

olduktan sonra söylediği sözler resim sanatında renklerin önemini 

vurgulamaktadır: “Resmin, güzelliğiyle insanı hayatın zenginliğine, sevgiye, 

Allah’ın yarattığı âlemin renklerine saygıya, iç düşünceye ve imana çağırması 

önemlidir. Nakkaşın kimliği değil.” Roman kişileri olan nakkaşlar yukarıdaki 

alıntıda olduğu gibi renkler üzerine bu şekilde ilginç yorumları sıkça yaparlar. 

 

Kan İçinde Gözler   

Pamuk’un bu romanda renk sözcüklerinin farklı biçimlerini çok yönlü bir 

şekilde kullanması anlatının sözcük dağarcığını da zenginleştirmektedir. O, 

renklerin sadece sıfat biçimlerini kullanmaz, aynı zamanda isim, sıfat, sıfat fiil 

vb. biçimlerini de ustaca kullanır. Örneğin kırmızı rengin fiil biçimlerini sıkça 

kullanır: “Oraya At Meydanı’na konmuş yüzlerce kâse pilavı kapışanları ve 

kızarmış sığırı yağmalarken içinden çıkan tavşanlardan, kuşlardan korkanları 

gördüm.” (Pamuk, 2005:70) Buradaki kızarmış anlatımı ateşte kızarmış, çok iyi 

pişmiş anlamında kullanılır. Özellikle kırmızı rengin anlamsal boyutta tüm 
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biçimlerini görmek olasıdır: “Zincirler ile Padişahımızın huzuruna getirilmiş 

aslan kızdırılıp alay edilince gözleri kan içinde kalıp öfkelenmiş, seyirciler 

bakıcıları alkışlamışlar ve İslam’ı temsil eden aslan, öbür sayfada domuz gâvuru 

temsil eden boz ve pembeye boyanmış domuzu kovalamıştı.” (Pamuk, 2005:71) 

Bu bağlamda kırmızı, kızdırmak fiilinin ettirgen biçimi ile öfke anlatmaktadır. 

Bir hayvan da söz konusu olsa, kızdırmak fiiline öfke ifade eden başka 

sözcüklerin eşlik ettiği görülmektedir. “Gözleri kan içinde kalıp öfkelenmiş…” 

ifadesi insanlar için de kullanılabilmekte ve anlamı değişmemektedir. Aynı 

anlatım içinde başka renklere de rastlanmaktadır. Domuzu niteleyen boz ve 

pembe renk düzanlamsal olarak bu hayvanın doğal rengidir. Ama burada isimler 

yalın halleriyle bulunmaktan çok yanlarına gelen sıfatlarla, renkleri, boyutları ve 

başka özellikleri ile tanımlanır ve adeta roman metnini canlı bir sahneye 

dönüştürürler. Buna göre denilebilir ki kırmızının tüm anlamsal ve biçimsel 

özelliklerini Benim Adım Kırmızı adlı romanda bulmak olasıdır. Kırmızı rengin 

bu anlamsal özellikleri aynı zamanda başlangıçta verilen anlam özellikleri ile de 

örtüşmektedir. Böylece kırmızı rengin aşkın, ateşin, şiddetin, öfkenin, kanın, 

canlılığın vb. rengi olduğu daha somut bir şekilde kanıtı olur. Bütün bu anlamsal 

özellikleri bu romanda görmek olasıdır. Örneğin canlılığın rengi olarak şu alıntı 

verilebilir: “…öğrencilerin yaptıkları yanlışı anlamaları için kıpkırmızı yüzlerini 

önlerindeki kağıtlara değdirircesine yaklaştırdıklarını gördüm.” (Pamuk, 

2005:66) Nakkaşhanede nakkaş olmaya çalışan genç öğrencilerin betimlendiği 

ve onların genç, diri, etli, canlı, çaba içerisinde oldukları olumlu bir şekilde 

kırmızı yüzleri ile anlatılmaktadır. Roman metninde renklerin görev ve anlamsal 

özellikleri daha açık ve net bir şekilde özellikle düz anlamlarıyla gözler önüne 

serilirken aslında söylendiği gibi başka yan anlamlara gönderme yapmaktadır. 

Kırmızı yüzleri genç nakkaşların canlı, diri, heyecanlı vb. bir şekilde olduklarını 

anlatır. Pek çok bağlamda belki o renkle ilgili anlam özelliklerini dile getiren 

başka sözcüklerle desteklendiği görülür. Burada özellikle dikkatli bakıldığında 

genç öğrenciler ve onların kırmızı, kıpkırmızı yüzleri ilginç bir şekilde anlamsal 

açıdan birbirini tamamlamaktadır. 

 

Kırmızıya Boyanan Aşk  

Benim Adım Kırmızı adlı romanda renk anlatımları bazen olağanüstü bir 

şekilde aynı bağlamda ardı ardına betimsel olarak geçer. Bu da metni daha 
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güçlü, daha zevkli ve deyiş yerindeyse daha renkli bir okumaya sürükler: 

“Kızılminareli, karakedili kadınlar, Bilecik dolamasından yorganlık mor ve 

kırmızı kumaş ısmarlamışlardı, sabah erkenden bohçama koydum.” (Pamuk, 

2005:151) Sözcükler roman metni içinde yalın bir şekilde geçmezler. Büyük bir 

çoğunlukla sıfatlarla tanımlanırlar. Özellikle kumaşlar, giysiler ve mekânlar 

renklerle nitelendirilirler. Bu da romanı daha şiirsel, daha süslü, daha çekici ve 

okunur, bir resim, bir tablo izler gibi gözler önüne sererek okumaya iter. 

Yukarıya alınan bölümde kumaşların renkleri söz konusudur. Bohça sözcüğü 

zaten bu betiğin Benim Adım Kırmızı adlı romanın Benim Adım Ester adlı 

bölümde geçtiğini gösteriyor. Çünkü Ester bir bohçacı kadın kişidir. 

Kırmızı zaman zaman betimsel olarak mürekkebi ve hokkasını niteler. En 

fazla romanın Benim Adım Kırmızı adlı bölümünde geçer. Bu bölüm roman 

boyunca tek bir bölümdür. Romanın adını taşıyan bu bölüm romana adını 

vermesine rağmen en çok geçen ve romanın bütününe hakim olan renk ve kişi 

adı karadır. Fakat sadece Benim Adım Kırmızı adlı bölümde kırmızı adeta bir 

roman kişisi olarak kendi kendini şöyle anlatmaktadır: Firdevsi’nin kaftanının 

üzerinde, Şehname’nin efsane kahramanı Rüstem’in sadağının üzerinde, efsane 

devi harika kılıcıyla ikiye böldüğünde akan kanların içinde, misafir kaldığı şahın 

güzel kızıyla geceyi sevişerek geçirdiğinde yorganın kıvrımları arasındadır. 

“…kayaların arasına gizlenmiş alçakgönüllü imzalar, âşıkları örten yorganları 

örten bütün çiçekler; (…) yıldızlar hayalet gibi serviler ve kırmızıya boyadığın 

aşk ve ölüm resimlerin senin, hepsi, hepsi yok olacak. (Pamuk, 2005:198) 

Cümlede “kırmızı” kelimesi isimleşmiş sıfat olarak kullanılmıştır. Anlatıcı aşk 

ve ölümü kırmızı renkle bağdaştırarak vermiştir. Daha önce ifade edildiği gibi 

kırmızı rengi insanda aşk, şehvet, şiddet ve ölümü çağrıştırıyor. Burada da 

ressam aşkı ve ölümü daha da vurgulamak amacıyla kırmızıyı kullanmıştır. Tur 

kardeşi İreç’in kafasını kalleşçe keserken, rüyalar kadar güzel efsane güzel 

ordular bozkırda birbirlerine girerken ve İskender’in başına güneş geçtiği için 

güzel burnundan hiç durmadan kan akarken de oradadır. (Pamuk, 2005:214) Kişi 

olarak kırmızı genellikle kana ve insanların giysilerine gönderme yapılan 

tarihsel ve güncel çok sayıda belirli olayların anlatıldığı bu bölümde rengi de 

tanımlamaktadır: “Renk gözün dokunuşu, sağırların müziği, karanlıkta bir 

kelimedir.” (Pamuk, 2005:215) Kısaca o on binlerce yıldır kitaptan kitaba, 

eşyadan eşyaya rüzgârın uğultusu gibi ruhların konuştuklarını dinlediği için 
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dokunuşunun meleklerin dokunuşuna benzediğini söyler. Burada kırmızı her 

yerdedir. İnsanın kanından tutun giysilerin süslemelerine, çiçeklere, horozların 

ibiklerine, meyvelere, şeytanın ağzına, meleklerin kanatlarına, kadınların 

dudaklarına, ölülerin yaralarına, kanlar içindeki kesik kafalara kadar her 

yerdedir. Kırmızı, kırmızı olmaktan çok mutludur. İçi yanar, kuvvetlidir, fark 

edildiğini çok iyi bilir, hiç kimsenin ona karşı koyamadığının da farkındadır. 

Hiçbir şekilde saklanamaz. Kendini her fırsatta ortaya koyar. Başka renklerden, 

gölgelerden, kalabalıktan, ya da yalnızlıktan korkmaz. Kendisini bekleyen bir 

yüzeyi kendi muzaffer ateşiyle doldurmak ne güzeldir. Onun yayıldığı yerde 

gözler parıl parıl parlar, tutkular kuvvetlenir, kaşlar kalkar, yürekler hızlanır. 

Ona bakıldığında yaşama sevinci duyulur. Onu görmek ne güzeldir. Yaşamak 

görmektir. O her yerde görünür. Hayat onunla başlar, her şey ona döner. Her 

yerde o vardır. (Pamuk, 2005:215)  

Bu bölümde yine kırmızı rengin ve tonlarının nakkaşlar tarafından nasıl 

oluşturulduğu uzun uzun anlatılır. Kör nakkaşların çizdiği atlar, üzerlerindeki 

eyerlerin süslemelerinde kullanılan kırmızı tonlardan söz edilir. Kör nakkaşlar 

pek çok şeyi unutsalar da kırmızı rengi asla unutmazlar. Onlar aralarında 

renkleri tartışırken kırmızı renk üzerine ilginç konuşmalar yaparlar:  

““Bütün nakış hayatımız boyunca şevk ve inançla 

çalıştığımız için sonunda tabii ki kör olan bizler, kırmızının nasıl 

bir renk, nasıl bir his olduğunu biliyor, hatırlıyoruz,” dedi atı 

ezberden çizmiş olanı. “Ama ya anadan doğma kör olsaydık, güzel 

çırağımızın sürmekte olduğu bu kırmızıyı nasıl anlayacaktık?”  

“Güzel bir mesele,” dedi öbürü. “Ama renkler anlaşılmaz 

hissedilir.” 

“Kırmızının hissini hiç görmemiş olana anlatın üstadım.” 

“Parmağımızın ucuyla dokunsaydık demirle bakır arasında 

olurdu. Avucumuzun içine alsaydık, yakardı. Tatsaydık tuzlu bir et 

gibi tok olurdu. Ağzımıza alsaydık doldururdu. Koklasaydık at gibi 

kokardı. Çiçek gibi koksaydı papatyaya benzerdi, kırmızı güle 

değil.”"  (Pamuk, 2005:216)  

Yukarıdaki cümlede “kırmızı” kelimesi isimleşmiş sıfat şeklinde 

kullanılmıştır. Anlatıcı kırmızının hissinden bahsederek onun nelere benzediğini 

anlatmıştır. Demire benzeterek soğuk olduğunu, avucu yakmasıyla sıcak 
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olduğunu, ata benzetilerek asil olduğunu ve kendisine renk veren kırmızı gül 

gibi değil de papatya gibi koktuğunu ifade etmiştir. Aslında bu da aynı 

durumların farklı kişiler üzerinde farklı etkiler bıraktığını, herkeste aynı 

duyguları uyandırmadığını anlatmaktadır. Yine kırmızı kendi kendisini 

anlatırken, “Böylece ben renklendikçe sanki âleme “ol” derim ve âlem benim 

kan rengimden olur. (Pamuk, 2005:217) derken buradaki cümlede “kırmızı” 

kelimesinin farklı bir kullanımına örnek verilmiştir. Kan, rengi itibariyle kırmızı 

olduğundan dolayı yazar anlamı daha da güçlendirmek için “kırmızı” yerine 

“kan rengi” tamlamasını kullanmıştır. Kırmızıyı kutsal metinlere gönderme 

yaparak adeta ilahlaştırmıştır. Cümlede kırmızı, âleme “kün” emri verdiğini ve 

bütün her şeyin ondan oluştuğunu ifade ediyor denebilir. Cümlede hem 

benzetme hem de cansız nesneleri kişileştirme sanatı yapılmıştır. Kara’nın 

Şeküre ile evlenmeden hemen önce onun dul olduğunu ve evlenmesinde bir 

sakınca olmadığını beyan eden kâğıdın dördüncü naip tarafından onaylanarak 

verilmesinden duyduğu mutluluğu anlatmaya kırmızının bile gücü 

yetmemektedir: “O anda hissettiğim mutluluğun iç ışıltısı ne mahkemenin 

duvarlarını kırmızıya boyayarak, ne de resme kan kırmızısı çerçeveler çizerek 

ifade edilebilir.” (Pamuk, 2005:228) Bu cümlede “kırmızı” kelimesi iki kez 

kullanılmıştır. İlkinde isimleşmiş sıfat şeklinde ikincisinde de sıfat göreviyle 

kendisinden sonra gelen cümleyi nitelendirerek sıfat tamlaması şeklinde 

kullanılmıştır. Anlatıcı mutluluğun rengi olarak kırmızıyı görmekte fakat 

cümlede mutluluğun karşısında kırmızının da az geleceğini ifade etmiştir. Enişte 

zeytin tarafından öldürülünce ruhu gökyüzüne yükselirken binlerce renk ışık ile 

tek tek patlayarak aydınlanır. Bütün bu harika yükseliş sırasında gördüğü 

renkleri nasıl anlatacağını düşünür. Bütün âlemin renklerden yapıldığını her 

şeyin renk olduğunu görür. Bütün zamanları ve mekânları yaşamak için sınırsız 

bir yeri ve süresi vardır. Bunu fark eder etmez tanrıya yakın olduğunu korku ve 

mutlulukla sezer. Bu sırada hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir kırmızı rengin 

varlığını huşu içinde hisseder: “Kısa bir sürede bütün her şey kıpkırmızı oldu.” 

(Pamuk, 2005:266) Kırmızının isim olarak yer aldığı bu cümlede ayrıca 

pekiştirme sıfat biçimi alarak kıpkırmızı şeklinde kullanılmıştır. Anlatıcı ölümü 

ve ötesini kırmızı renk ile ifade etmiştir. Bu rengin güzelliği içine ve bütün 

âleme doğmuştur. Bu sırada aslında üstü başı kanlar içindedir. “Her şeyi 

kaplayan ve içinde âlemin bütün görüntülerinin oynaştığı öylesine harika ve 
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güzel bir kırmızıydı ki bu yaklaşan, onun bir parçası olmak ve O’na bu kadar 

yakın olduğunu düşünmek gözlerimdeki yaşları hızlandırdı”. (Pamuk, 2005:266) 

Yine burada da anlatıcı hem ölümden sonraki âlemin kırmızı olduğunu hem de 

kurbanın kanlar içinde olduğunu anlatmaktadır. Kırmızının her şeyin kaynağı 

olduğunu ifade ederek ona ilahi bir özellik kazandırmıştır. 

“Ama böyle yüksekçe bir yere çıkan ve ruhu gövdesinden ayrılmamış 

birinin göreceğinden fazlasını da görebiliyordum: Tâ karşı yakada, 

Üsküdar’ın arkalarında mezarlar arasında boş bir bahçede uzuneşek 

oynayan çocukları; on iki yıl üç ay önce Sadrazam Kel Ragıp Paşa’nın 

kabul edeceği Venedik elçisini yalısından alıp huzura getirişimiz sırasında 

reisülküttabın yedi çifte kayığının Boğaziçi’nde ne güzel ilerleyişini; yeni 

Langa pazarında bir koca lahanayı, emzireceği bebeğini kucaklar gibi tutan 

şişman kadını; Divan çavuşu Ramazan Efendi öldü de önüm açıldı diye 

sevinişimi; annem avluya çamaşırları dizerken anneannemin kucağından 

kırmızı gömleklere bakışımı; rahmetli anasının Şeküre için doğum sancıları 

başlayınca ebenin evini karıştırıp uzak mahallelerde koşturuşumu; kırk 

küsur yıl önce kaybettiğim kırmızı kemerimin yerini; (…) benim için 

ağlayan güzel Şeküreciğimi de aynı anda görebiliyorum şimdi.”( Pamuk, 

2005:268) 

Ruhu göklere yükselirken Enişte geçmişine ait olaylardan aklına gelen 

anılarını dile getirir. Anılarında kırmızı gömleklere bakışına ve kırmızı kemerine 

vurgu yapmaktadır. Kırmızı hem ölüm hem de yeni bir yaşamın başlangıcıdır. 

Bir minare boyu yükseklikten baktığı için, bütün âlem, sayfalarını teker teker 

çevirdiği harika bir kitabın resimlerini andırmaktadır. Roman anlatısı içinde her 

şey adeta resme dönüşmekte resimler üzerinden anlatılmakta ve böylece renk 

anlatımları her fırsatta bağlama girmektedir. Ölüler âleminde de renklerin varlığı 

söz konusuymuş gibi her şey yine bu dünyadaki renkleriyle anılmaktadır.  

Yıllar boyunca bütün bir nakkaşlar bölüğüne başlık etmiş Üstat Osman 

nakkaşlarının tek tek hünerlerini, her birinin kaleminin mizacını ve fırçasının 

huyunu tanımaktadır. Hangi kırmızı hangi nakkaşın, hangi nakkaşın hangi nakışı 

yaptığını hemen bilmektedir. Aşağıdaki metinde Üstat Osman’ın bir resim 

üzerine yaptığı eleştiride üç defa kırmızı geçmektedir. Roman boyunca 

nakkaşlar arasında bu türden anlatımlar yoğun olarak bulunmaktadır.  
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“Üstat nakkaşlarımın her birinin bir başka köşesine 

dokunduklarını hemen fark ettiğim kalabalık bir resmin kırmızısı, aşkla 

korkuttu beni. Resme, kimin olduğunu çıkaramadığım bir el, gizli bir 

mantığın hükmünce tuhaf bir kırmızı sürmüş, resmin gösterdiği bütün 

âlem ağır ağır kırmızıya batmıştı.” (Pamuk, 2005:289) 

Bu resim üzerinde Üstat Osman Kara’ya bu kalabalık resimdeki çınar 

ağacının Leylek, Gemilerin ve evlerin Zeytin, Uçurtmanın ve çiçeklerin Kelebek 

tarafından yapıldığını gösterir. Metinde kırmızının korkutucu yanına vurgu 

yapılmış, resimlerdeki renklerin insanlar üzerinde bıraktığı etkiler dile 

getirilmiştir. Her rengin tuhaf olabileceği resim içinde renklerin uyumu, renlerin 

anlatmak istediği şeylerin ne derece doğru yansıtıldığı üzerinde durulmaktadır. 

Diğer taraftan resimlerin üzerinde renklerin uyumu, görünümü resim sanatı 

açısından önemlidir. Nakkaşların dünyası renklerdir roman içinde. Bu türden 

anlatımlarda kırmızı betimsel olarak yer alır. Her hangi bir yan anlam vermek 

gerekirse bu bağlamda olumsuz bir durumun söz konusu olduğu söylenebilir. 

Kırmızı rengin aşkla korkutması, tuhaflığı ve bütün âlemin kırmızıya batması 

resmin olumsuz bir etki uyandırdığını gösterir.  

Üstat Osman’ın Kara’ya yaptığı resim yorumları roman boyunca sıkça yer 

alır. Bir resimde Sasani İmparatorluğu’nun hükümdarı Behram Gür ile ilgili bir 

resimde onun Rus prensesiyle kırmızı odaya kapanışı betimlenmektedir: 

“…Behram Gür’ün Rus prensesiyle kırmızı odaya kapanışını, Siyavuş’un, 

burnunda gizli bir imza taşımayan bir kara atla ateşten geçişini, oğlu tarafından 

öldürülen Hüsrev’in kederli cenazesini gördük. (Pamuk, 2005:347) Kapandıkları 

odanın rengi kırmızıdır. Burada yine kırmızı rengin aşkı ve şehveti çağrıştırdığı 

söylenebilir. Kırmızının böyle bir anlamı uyandırması olağandır. Zaten roman 

içerisinde cinselliği ön plana çıkaran ve renklerle de bağlantısı bulunan sahneler 

bolca vardır. Burada kara ise betimsel olarak atın rengini belirlemektedir. 

Renkler ırk belirttikleri kadar belirli bir inanç kesimini de belirtmeye 

uygun gelirler. Kırmızının bir türevi olan kızıl başka bir sözcükle birleşerek 

belirli bir inanç gurubuna adını verir: “Halının kenarını, Safevi Şahı’nın 

kavuğundaki Kızılbaşlık işaretini ve bakınız, bu sayfada bir aslanın karnını, 

burada da bu güzel oğlanın kaftanını boyamış. (Pamuk, 2005:358) Ayrıca bir 

başka isim ile birleştiğinde yeni birleşik bir isim oluşturmuştur. 
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Kan ve Kırmızı   

Kırmızının kanın, şiddetin, savaşın ve kötülüğün rengi olduğunu 

doğrulayan başka ifadeler de vardır. Kırmızının bu yüzü burada artık 

resimlerdeki biçimiyle değil bir katilin gözünde şekillenmektedir. Katil 

Zeytin’dir ve Enişte’yi nasıl öldürdüğünü anlatırken kırmızıyı kanın yerine 

koymuştur:“Ete gömülen hançeri çektiğim yer saf bir kırmızıyla kıpkırmızı 

kesildi. (Pamuk, 2005:458) Kırmızı sıfatı ikincisinde kuvvetlendirme veya 

pekiştirme yapılarak iki kez tekrar edilmiştir. Kan ve kırmızı öylesine bütünleşik 

bir biçim almaktadır ki her ikisi birçok bağlamda ya yan yana ya da biri diğerini 

çağrıştıracak şekilde dil kullanıcıları tarafından birlikte bulunurlar. Kan 

kırmızıyı, kırmızı kanı çağrıştırmaktadır: “Gömleğinin üstü, her yeri kandan 

kıpkırmızı kesilmişti.” (Pamuk, 2005:462) Enişte’nin Zeytin tarafından 

öldürülmesi anlaşıldıktan sonra Kara ile zeytin arasında geçen kavganın sonunda 

her yeri kıpkırmızı kesilen bu defa Kara’dır. Ama kara ölmemiştir ve iyileştikten 

sonra Şeküre ile mutlu bir hayat sürdürecektir. Bu örnekte de yine kan ve kırmızı 

birlikte anılmaktadır.  Bağlamda bulundukları yerlere göre renk anlatımları 

olumlu, olumsuz veya betimsel anlamlar kazanırlar. Kırmızının yine olumlu bir 

anlam çağrıştırdığı başka bir örnek bağlam: “Acem ülkesinde ilhamla 

İstanbul’da bir yüz yıl açan nakış ve resim heyecanının kırmızı gülü de işte 

böyle soldu.” (Pamuk, 2005:468) Buradaki nakış ve resim heyecanının kırmızı 

gülü hep hüzünlü kalan Kara’dır. Padişah ölünce yerine geçen diğer padişah 

nakış ve resim sanatına sırtını dönünce nakkaşlık da bittiğinden artık bu sanatla 

ilgilenen kalmamıştır. İfade edilmek istenen şey budur. Bu kırmızı gül ifadesi 

böylece roman anlatısında çok seyrek yer alan eğretilemeye bir örnek oluşturur.  

Olumlu anlamda hem sevgi anlatmakta hem de bir insanın yerine geçmektedir. 

 

Sonuç 

Pamuk kırmızı rengin nakkaşlar tarafından nasıl algılandığını ve onlar için 

hangi anlamı ifade ettiğini bu şekilde somutlaştırarak dile getirir. Kör nakkaşlar 

pek çok şeyin biçimini, rengini, diğer renkleri unutmuşlardır, ama kırmızıyı asla 

unutmadıklarını vurgularlar. Kırmızı renk aslında romanda Kara gibi somut bir 

kişi değildir. Romanın bütününe de hâkim değildir. Kara ile karşılaştırıldığında 

ise Kara romanda yer alan bir roman kişisidir. Romanın başkahramanı da olduğu 

söylenebilir. Romanın adının Benim Adım Kırmızı olmasına rağmen kırmızı 
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renk, kara renk kadar baskın değildir. Dahası kırmızı yalnızca bir bölümün adını 

taşırken kara tam on bir bölümün adını taşır. Kırmızı yazarın gözüyle bir 

bölümde anlatılırken, kara on bir bölümü anlatır. Ama renk anlatımı olarak 

kırmızı başlangıçta da söylendiği gibi en fazla geçen renktir. Yani yine en 

görünür renk olarak diğerlerini gölgede bırakır. Genel olarak kumaşları -

özellikle ipek kumaşları- anlatırken, bayan süsünden bahsederken, kanı 

anlatırken, kavgadan sonraki sahnelerde, ölüm anlatılırken, tezhip yapılırken 

kullanılan mürekkeplerden bahsederken vb. durumlarda sıkça kullanılmıştır.  
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KAMELYALI KADIN YA DA YOSMAYA HOŞGÖRÜ 

 

Uğur YÖNTEN1 

Öz 

Kamelyalı Kadın romanında Alexandre Dumas Fils, Paris’in lüks 

yaşamında namusunu kaybedip kötü kadın olan Marguerite Gautier adlı genç 

kızın hikâyesini anlatır. Kendisini gerçekten seven bir genç için kötü kadınlığı 

terketmeyi göze alan bu genç kızı toplum kabul etmez. Romanda, kötü kadınlara 

karşı bir merhamet ve hoşgörü görmek mümkündür. Düşmüş bir kadınla bir erkek 

arasındaki aşk üzerine gelişen olaylara tanık olurken, bu kadının kendi 

dünyasına ait özellikleri de görür okuyucu. Erkeklerin böyle kadını nasıl 

gördükleri, toplumun bakış açısı, ayrıca bu kadınların kendilerini nasıl 

gördükleri gözler önüne serilir adeta. Zaman zaman feminist başkaldırılarla 

karşılaşılır romanda. Marguerite, düşmüş kadını bir satılık mal olarak gören 

erkeklere başkaldırır. Bu makale, kötü kadın temasının Kamelyalı Kadın adlı 

romanda nasıl sunulduğunu ve yazar Alexandre Dumas Fils’in kötü kadınlara 

karşı olan hoşgörüsünü ortaya koymayı amaçlamaktadır 

Anahtar Kelimeler: Alexandre Dumas Fils, Kamelyalı Kadın, Düşmüş 

Kadın.  

 

Abstract 

Alexandre Dumas Fils tells the story of a young girl, Marguerite Gautier, 

who was dishonored in the luxurious life of Paris and became “courtesan” in 

“The Lady of The Camellias”. The society doesn’t accept this girl, who runs the 

risk of leaving the courtesan for a young boy, loving her sincerely. It is possible 

that mercy and tolerance towards the courtesan are noticed. In the meanwhile, 

                                                           
1 Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü, Fransız Dili Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi 
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the readers witness the events about love that progress between “fallen” woman 

and a young boy and also notice the characteristics of this woman. It is set out 

how the men behave towards the women like her, the perspective of the society 

and how these women consider themselves. From time to time, the feminist 

rebellions are seemed in this novel. Marguerite Gautier rebels against the men, 

who behave towards the “fallen” woman like sale of goods. This article aims to 

show how the theme “courtesan” is handled in “The Lady of The Camellias” and 

the tolerance of Alexandre Dumas Fils towards courtesans. 

Keywords: Alexandre Dumas Fils, Camille, Fallen Women. 

 

Giriş 

Alexandre Dumas Fils, babası Alexandre Dumas Père ve metresi Laure 

Labay’ın ilişkilerinden dünyaya gelmiştir. Yetişip büyüyen Dumas Fils, moda 

olduğu üzere babası gibi kendisi de Alphonsine Plessis adlı bir metres tutar. 

Yazar,  metresinin adını Marie Duplesis olarak değiştirir. Yazarın yaşamıyla 

ilgili bu detay göz önünde tutulduğunda romanın otobiyografik roman özelliği 

taşıdığı söylenebilir. 

 

Kamelyalı Kadın’da, annesi tarafından sürekli dayak yiyen ve bu 

işkenceye dayanamayıp Paris’e kaçan Marguerite Gautier’nin içli hikâyesi 

anlatılmaktadır. Binlerce tuzakla dolu Paris hayatı bu genç kızı yutar ve sonunda 

kibar fahişe olup çıkar karşımıza kahraman. Romanın erkek kahramanlarından 

avukat Armand Duval ile Marguerite’in karşılaşması hayatında dönüm noktası 

olur. Çünkü Armand Duval onu çok sever, hem de diğer erkeklerden farklı 

gerçek bir sevgiyle sever. Avukatın sevgisine inanan Marguerite sadece sevdiği 

erkeğin sevgilisi olmak, daha önce yaşadığı çirkef hayatı terk etmek ister. Bunun 

için de kapısını eski müşterilerine kapar. Ama lüks hayatın alışkanlıklarını terk 

etmek öyle kolay olmayacaktır. Ayrıca avukatın babası Marguerite’i oğlunun 

sevgilisi olarak asla kabul etmek istemez. Çünkü o bir defa fahişe damgası 

yemiştir. Marguerite romanın sonunda trajik bir şekilde hayatını kaybeder.  

Kamelyalı Kadın’da Otobiyografik İzler 

Alexandre Dumas Fils, babası Alexandre Dumas ile metresi Laure 

Labay’ın evlilik dışı ilişkilerinden meydana gelmiştir. 19. Yüzyıl Fransız 

toplumunda adet olduğu üzere Alexandre Dumas Fils de babasının izinde 
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giderek Alphonsine Plessis adlı bir kibar fahişe ile ilişki içerisine girer. 

Alphonsine Duplessis ismi kendi aralarında Marie Duplessis olarak değiştirilir. 

Bu kadın, romanımızın bayan kahramanı Marguerite Gautier ile çok 

benzerliklere sahiptir. Dolayısıyla Kamelyalı Kadın romanında otobiyografik 

izler olduğunu dile getirmek pek de yanlış olmaz. Her iki kadın da lüks ve 

gösterişli bir yaşam sürmek için köyden Paris’e gelmiş, zengin insanlarla para 

karşılığı birlikte olmuş ve o kadar çok para kazanmalarına karşın ellerinde para 

tutamayıp trajik bir şekilde veremden ölmüştür. Çok ilginçtir ki her ikisi de ölüm 

döşeğinde yatarken alacaklılar adeta dairelerini kuşatmışlardır.  

 

Düşmüş Kadınların Savunucusu Alexandre Dumas Fils 

Kamelyalı Kadın’ın ilk sayfalarında anlatıcı tarafından dile getirilen trajik 

bir olay oldukça dikkate değerdir. Olayın kahramanı Louise adında küçük bir 

kızdır. “anasının buyruğuna uyarak, ona öğretilmiş başka herhangi bir uğraşı 

yerine getirir gibi, istemeden, en küçük bir tutku duymadan, zevk almadan 

yosmalık yapıyordu.” (Dumas Fils, 2003:11) 

 

Böyle bir olayın dile getirilmiş olması rastlantısal değildir. Marguerite 

Gautier’nin hikâyesine geçmeden önce yosmalara karşı bir hoşgörü ortamı 

oluşturma çabası içindedir Alexandre Dumas Fils. Yazara göre bu kadınların 

yaşamları sıkıntı ve kederle doludur. İşte bu yüzden onlara karşı tüm kapıları 

kapamamak gerekir. 

 

“… dediklerine kulak asmadan mahkum ettiğimiz, dinleyip 

anlamadan küçümsediğimiz bu varlıkların çektiklerini zaman 

zaman gözler önüne sermeyi yararlı bulmasak, belki de hiç 

değinmemek gerekirdi bu konuya.” (Dumas Fils, 2003:12)  

 

Dumas Fils gibi yosmalık sorunu inceleyen Octave Mirbeau ise şöyle der: 

“Gerçekten de yosmalık sorunu can sıkıcı, iğrenç ve itici bir şeydir. Fakat aşağı 

tabakadaki insanların yoksunluklarını, ayıplarını, suçlarını ve acılarını da 

görmemezlikten gelmeye hakkımız yok.” (Mirbeau, 1994:14)   
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Yosmalara karşı olan tavrının ve söylemlerinin garipsenebileceğini 

önceden çok iyi bilen Dumas Fils buna hazırlıklıdır. “Bu söyleyeceğim pek çok 

kişiye gülünç gelebilir, ama bitmez tükenmez bir hoşgörüyle bakarım 

kapatmalara ve bu hoşgörüyü kimseyle tartışma zahmetine girmem.” (Dumas 

Fils,1994:13) Romanın özellikle üçüncü bölümü, kapatma kadınlara karşı acıma, 

onları savunma ve haklarındaki önyargıları giderme çabasının ağır bastığı 

bölümdür. Alexandre Dumas Fils niçin bu denli yosmaları savunuyor diye 

insanın aklına gelebilir. Annesinin ve sevgilisinin de bu tür kadınlardan olduğu 

göz önünde tutulduğunda yazarın bu çabasının normal olduğu kanısına 

varılabilir.  

 

 “Öteki” Olarak Düşmüş Kadın 

Yosma, kapatma ya da düşmüş kadın adı ne olursa olsun kendini para 

karşılığında erkeklere sunan kadın hemen hemen her toplumda hor görülmüş ve 

küçümsenmiştir. Kendileri sayesinde cinsel isteklerini gideren erkekler 

tarafından çoğu kez para ile satın alınan bir nesne olarak görülmüştür ve 

Balzac’ın Kibar Fahişelerin İhtişamı ve Çöküşü adlı romanında dile getirildiği 

gibi çoğu kez hakarete uğramışlardır. “Bir kız çamura düştüğünde erkekler onu 

güzel bulur, saygı gösterme ihtiyacı duymadan zevkleri için kullanır, arabayla 

aldırtır, yaya döndürürler. Yüzüne tükürmemelerinin tek nedeni, güzelliğidir 

ama her türlü manevi hakareti yaparlar.” (Balzac, 2004:459) 

 

Romanımızdaki düşmüş kadının toplum ve erkeklerin gözündeki yeri 

bazen anlatıcı/yazar tarafından bazen de düşmüş kadının bizzat kendisi 

tarafından dile getirilmektedir.  

 

   Hiç Bir Dostu Olmayan Yosmalar 

Yosmaların güzellikleri ve sağlıkları yerinde olup işe yaradıkları sürece 

etrafında insanlar vardır. Özellikle erkeklerin gözünde bir nesneden başka bir 

şey olmadıkları için hiçbir zaman gerçek dostları yoktur bu kadınların. Bu trajik 

gerçeği Octave Mirbeau şöyle ifade eder: “Hastanede ölüm döşeğinde yatan 

yosmaya son kez pasta götüren, mezarına son gülü koyan aynı mesleği yapan 

arkadaşından başkası değildir. Ne yazık ki, ona sahip olan erkeklerden hiçbirinin 

aklına bile gelmez bu insan.” (Mirbeau, 1994:73) 
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Romanımızın anlatıcısı ilk sayfalarında yosmaların karşı karşıya kaldığı 

bu acımasız durumu çok güzel bir şekilde ifade etmektedir. “Gerçekten de, hele 

bir kadında, günah dolu bir yaşamın yaşlılık döneminden daha keder verici bir 

şey olabilir mi? Artık en küçük bir saygınlığı, ilgi çekici yanı kalmamıştır bu 

yaşamın.” (Dumas Fils, 2003:9) Birkaç sayfa ileride de daha önce karşılaştığı 

Louise adlı genç kız hakkında şöyle der anlatıcı: “Zavallı kız! Diye 

geçiriyordum içimden eve dönerken, çok üzücü biçimde can vermiş olmalı! 

Çünkü onun yaşadığı dünyada, insanın ancak sağlığı yerindeyse dostu vardır.” 

(Dumas Fils, 2003:10)  Balzac’ın Tılsımlı Deri romanındaki yosma Aquilina’nın 

yaşlılığıyla ilgili samimi itirafı da oldukça ilginç.  

 

  “Hastaneden korkacak ne var ki? Diye sordu. Değil mi ki 

ne anneyiz, ne de kimsenin karısı, yaşlılık ayağımıza kara çorap, 

alnımıza buruşukluklar giydirince, bizde kadın olarak ne varsa 

hepsini soldurup da dostlarımızın bakışlarındaki sevinci kurutunca 

artık neye ihtiyacımız kalır ki? O vakit siz bizde, bizim süsümüzde 

ancak ilk yapıldığı çamuru görebilirsiniz, iki ayak üzerinde 

yürüyen, ölü yaprak hışırtısı çıkararaktan gidip gelen soğuk, kuru, 

çürümüş bir çamur. En güzel kumaşlar üzerimizde artık paçavra 

kalır, eskiden yatak odamızı şenlendiren amber ölüm kokusu olur, 

iskelet iskelet kokar. Sonra, bu çamurda kalp bulunacak olursa 

hepiniz bize hakaret edersiniz, bize bir yadigârı bile çok 

görürsünüz.” (Balzac, 2004:74) 

 

Bu kadınlar öldüklerinde ise adeta kimsesiz gibidirler. Ancak bir işe 

yaradıklarında dikkat çektikleri için ölümleri pek de üzmez tanıdıklarını. 

Anlatıcı/yazar çok güzel bir şekilde ifade eder bu değersizliği.  

 

“Genç yaşta can verirlerse, ölümlerini bütün sevgilileri aynı 

anda öğrenir, çünkü Paris’te tanınmış bir kadının aşıkları yakın 

dostturlar. Kadınla ilgili birkaç anı anlatılır, sonra herkesin yaşamı, 

bir damla gözyaşıyla bile sarsıntıya uğramadan, eskisi gibi sürüp 

gider.”(Dumas Fils, 2003:14) 
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Daha da ilginci, öldüklerinde arkalarından ağlayacak kimseleri bile yoktur 

bu kadınların: “Ve günümüzde, yirmi beş yaşında, gözyaşları öylesine ender 

şeylerdir ki, öyle ilk önüne gelen için dökülmezler. Olsa olsa, arkalarından 

gözyaşı dökülsün diye para veren ana babalar için, verdikleri parayla orantılı 

yaşlar akıtılır.” (Dumas Fils, 2003:14) 

 

Özellikle Marguerite’in ölümünün hemen ardından olup bitenlerin 

anlatıldığı satırlar iç paralayıcıdır. Yaşarken sömürdükleri yosmadan son arta 

kalanları koparmaya gelenlerden başka kimse yoktur zavallı kadının odasında. 

Yazar çarpıcı bir şekilde şöyle aktarır bu sahneyi.  

 

“Bu kadının yosmalığına yatırım yapmış, onun sırtından 

yüzde yüz kazanç sağlamış, ömrünün son günlerinde ona birtakım 

pullu kâğıtlar imzalatmış, ölümünden sonra hem yaptıkları 

saygıdeğer hesapların ürünlerini devşirmeye, hem verdikleri yüz 

kızartıcı borçların faizini almaya gelmiş dürüst insanlar.” (Dumas 

Fils, 2003:22) 

 

Hareketli bir yaşam sürmelerine karşın hastalandıklarında hemen hemen 

hep yalnızdır bu kadınlar. Tıpkı Marguerite gibi: “Gerçekten de son anlarına 

tanıklık eden birkaç dostundan öğrendiğim kadarıyla, Marguerite birkaç ay süren 

o ağır, acılı can çekişmesi sırasında, başucuna oturup kendisini avutacak gerçek 

bir dost bulamamıştı.” (Dumas Fils, 2003:14) 

 

Yaşarken sadece belli anlarda belli insanlar tarafından menfaat gereği ilgi 

gören yosmalar, öldüklerinde bundan da yoksun kalırlar. Çünkü mezarlıklarını 

ziyaret edecek hiçbir seveni yoktur bu insanların. Hatta mezarlarının yakınında 

yosmaların mezarlarının olmasından rahatsızlık duyan insanların varlığı bile 

açıkça dile getirilmektedir romanda.  

 

“Gautier adlı şu küçükhanım, deyimi bağışlayın, iyi bir 

yaşam sürmüş. Şimdiyse zavallı kızcağız, ölü; geride hakkında en 

küçük bir suçlamada bulunamayacağımız insanlar kadar şey bıraktı, 
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biz de bunları her gün suluyoruz; yanında yattığı insanların 

yakınları kızın kim olduğunu öğrendiklerinde, buraya gömülmesine 

karşı çıkmayacaklar, bu tür kadınların tıpkı yoksullar gibi, bunlara 

da özel bir mezarlık ayrılması gerektiğini düşünmeyecekler mi 

sanıyorsunuz?” (Dumas Fils, 2003:25)  

 

Üstelik bu sorunu çıkaranlar kendi yakınlarının mezarlarını yılda dört kez 

bile ziyarete gelmeyen insanlar olduğu göz önünde tutulunca bu sorunun ne 

kadar abartıldığı anlaşılır. “Gelip yanda yörede yatanlar için sorun çıkaran bütün 

o yüksek gelirli insanlar.” (Dumas Fils, 2003:43) yosmaların en ihtişamlı 

dönemlerinde müdavimleridirler de aynı zamanda.  

 

 Bir Nesne Olarak Yosma 

“Kadın vücudunun güzelliğinin, korkunç arz-talep yasasına göre ticari bir 

değeri vardır” (1994:13) der Octave Mirbeau. Brinda J. Mehta ise bu karşılıklı 

alışverişi şöyle ifade etmektedir:  “Yosma ile erkek müşterisi arasındaki para 

karşılığı yapılan değiş-tokuş kadını bir meta haline soktuğu için değerini 

düşürürken, kadına ödediği paradan dolayı erkeği de yüceltir.” (1992:314) 

Yosmaların, erkeklerin cinsel arzularını gidermek gibi bir işlevleri olduğu göz 

önünde tutulduğunda birer nesne olarak görülmelerinde şaşılacak bir şey yoktur. 

Yosma bile olsa aslında hiçbir kadın kendisinin nesne olarak görülmesini 

kabullenemez. Romanımızın kahramanı Marguerite’in isyanları daha çok bu 

konuda yoğunlaşmaktadır. “Sonunda benden hep aynı şeyi istemeye gelen, 

paramı veren ve benimle ödeştiklerini sanan insanları görmekten bıktım. Bu 

uğraşa yeni atılanlar nasıl bir iş yaptığımızı bilselerdi, gidip oda hizmetçisi 

olurlardı.” (Dumas Fils, 2003:103) Benzer bir isyanı Nana’da da görürüz: 

“Tuhaftır! Zengin adamlar, paraları ile her şeyi satın alabileceklerini sanırlar…” 

(Zola, 2005:281) der romanın yosma kahramanı Nana. İsyan etmek bir işe 

yaramaz. Bir kadın bu yola düştü mü istemeyerek de olsa müşterilerinin tüm 

istek ve arzularını yerine getirmek zorundadır. Aslında Marguerite de bunun çok 

iyi farkındadır. Yosma bir kadın kendisi için yaşamaz, ancak karşısındaki insan, 

yani erkek için vardır. Şöyle ifade eder Marguerite bu trajik durumu.  
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“Servetlerini, dedikleri gibi, bizim için değil, kendi boş 

gururlarını okşamak üzere harcayan bencil âşıklarımız vardır. Bu 

gibiler için, kendileri neşeli oldukları zaman gülmemiz, alabildiğine 

kuşkucu olduklarından, gece yarısı yemek istiyorlarsa, sapasağlam 

olmamız gerekir. Yuhalanmamak ve bütün saygınlığımızı 

yitirmemek için, duygulu olmamız yasaktır. Biz artık kendimize ait 

değiliz. Birer canlı varlık değil, nesneyiz. Özsaygıları açısından 

birinci, saygınlık konusunda sonuncuyuz.” (Dumas Fils, 2003:143)  

 

Halit Ziya Uşaklıgil’in Sefile adlı romanının fahişe kahramanı İkbal’in bu 

konudaki isyanını burada vermeden geçmeyeceğim. Şöyle haykırır İkbal.  

 

“Fuhuş! Ne iğrenç kelime!. . . Yabancı bir takım adamların 

dostu olmak; nefret ettiğin kimselere en tatlı sözleri bol bol 

söylemek, muhabbet göstermek; onları memnun etmek için her 

türlü acıları, kederli unutmaya çalışarak gülmek; ağlamak istediğin 

zamanlar neşe göstermek, sevinç göstermek; vücudunu bir 

yabancının nefsine ait zevklerin hizmetçisi yapmak; kendi zatından 

sıyrılarak başkası için yaşamak, dünyada her türlü lezzetten 

mahrum olup da başkalarını neşelendirmek…. . Ah Mazlume, 

çıldıracağım…. . Sen beni mes’ut mu yaşıyor zannediyorsun?” 

(Uşaklıgil, 2006:55) 

 

Edmond de Goncourt’un La Fille Elisa adlı romanında denildiği gibi: 

“erkeğin menfaati uğruna kadının kurban edilişi” (Goncourt, 1979:68) söz 

konusudur burada. Yosmayı bir nesne, bir meta gibi gören burjuva toplumunu 

eleştiren Mirbeau’nun yosmanın vücudunun kendisine ait olmayışıyla ilgili çok 

güzel bir tespiti var. Şöyle der yazar: “Yosmanın vücudunun en çarpıcı özelliği 

bu vücudun ona ait olmayışıdır. Yosma o vücutta kalır ve gelen geçen erkeklere 

sanki kiralık olarak sunar onu.” (1994:51) 

 

  Yosmalar Eski Yaşamlarından Kopup Düzelebilirler mi? 

Romanımızın öne çıkan temalarından biri de yosmayı içinde bulunduğu 

ortamdan uzaklaştırıp, ona yepyeni bir hayat sunmanın mümkün olup 
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olmayacağı, eski yaşamını terk eden bir yosmanın toplum tarafından kabul edilip 

edilmeyeceği konusudur. Marguerite’i kızı gibi seven ve baba-kız ilişkisinden 

başka aralarında hiçbir ilişki bulunmayan yaşlı dük onu yaşadığı ortamdan 

kurtarma çabasındadır. Marguerite de bu işe razı olmuştur. Yaşlı dükle kaldığı 

kaplıca mekânı Bagnères’de Marguerite sözüne sadık kalıp hiçbir aykırı 

harekette bulunmamıştır. Ama Paris’e dönmesiyle birlikte Marguerite eski 

yaşamına yavaş yavaş kaymaya başlamıştır.  

 

“Kadın kahramanımızı olduğunun dışında bir şeye 

dönüştürmek aklımızın köşesinden geçmez elbet. Dolayısıyla 

Bagnères’de kaldıkları sürece, düke verdiği sözü tutması hiç zor 

olmamış; ama Paris’e dönünce, balolara, hatta içkili şölenlere 

alışmış bu yaşamı dağınık kıza, yalnız dükün belli zamanlardaki 

ziyaretleriyle bozulan yalnızlığı onu sıkıntıdan öldürecek gibi 

gözükmüş, geçmiş yaşamı hem kafasında, hem gönlünde 

dolaşmaya başlamış.” (Dumas Fils, 2003:20) 

 

Yukarıda geçen alıntıdaki “olduğunun dışında bir şeye dönüştürmek 

ifadesi” bu değişimin ne kadar zor olduğunu belirten bir itiraf niteliğindedir.  

 

Dük, Marguerite’i sürdüğü yaşamdan uzaklaştırmayı başaramaz. Arman 

Duval ise Marguerite’in yaşamına yeni girmiş ve onu yavaş yavaş tanımaya 

başlamıştır. Sevgilisinin hastalığını öğrenen genç avukat bu kadının sürdüğü 

hareketli yaşamı sorgulamaya başlar:  

“…ama ben eminim, sizi daha mutlu edecek, güzelliğinizi koruyacak 

dingin bir yaşamı daha çok seveceksiniz.” (Dumas Fils, 2003:87) diyerek genç 

kadına yeni bir yaşam sunmaya çalışır. Kibar Fahişelerin İhtişamı ve 

Çöküşü’nde denildiği gibi “Bir bataklıktan tüten buharı, sularla çevrili güzel 

kokular saçan bir akarsuya çevirmek” (Dumas Fils, 2003:88) gibi zorlu bir yola 

koyulur. Ancak kadının sürdüğü yaşamı terk etmesinin ne kadar zor olduğunu 

onun ağzından işitince biraz ümitsizliğe uğrar. Marguerite’in itirafları Armand’ı 

derinden sarsar: “…Zavallı kızın fuhşa, sarhoşluğa, uykusuzluğa sığınarak 

kaçmaya çalıştığı şu acılı yaşam beni öylesine etkiliyordu ki, diyecek tek söz 

bulamıyordum.” (Dumas Fils, 2003:175) 
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Yosma bir kadın mesleği gereği çok lüks bir yaşam sürmek zorundadır. 

Yıllarca böyle bir lükse alışmış kadının sevdiği erkek için fedakârlık yapıp elinin 

altındaki lüksü bir kenara itmesi gerçekten zor bir şeydir. Armand Duval’in de 

belirttiği gibi “havanın can için olduğu kadar gerekli” (Dumas Fils, 2003:175) 

olan atlardan, elmaslardan, kaşmir atkılardan vazgeçmek büyük bir irade ister. 

Yaşamının olmazsa olmazlarını Armand Duval’e tek tek anlatır Marguerite.  

 

“Ama benim ayda yedi sekiz bin frank harcadığımı, bunun 

yaşamım için bir gereksinmeye dönüştüğünü bilmiyorsunuz; evet 

zavallı dostum, çok kısa sürede sizi batıracağımı, ailenizin benim 

gibi bir yaratıkla yaşamamayı öğretmek üzere, beni görmenizi 

yasaklayacağınızı da bilmiyorsunuz. Beni bir dost gibi sevin elbet, 

ama başka türlü değil. Beni görmeye gelin, güleriz, konuşuruz, ama 

sakın beni gözünüzde büyütmeyin, çünkü beş para etmem.” (Dumas 

Fils, 2003:89)  

 

Marguerite’e çok bağlanmaması için benzer uyarıları Prudence da yapar. 

Yosmayı alıştığı yaşamdan çekip çıkarmanın zorluklarını dile getirir genç 

avukata.  

 

Avukat Armand Duval’in Marguerite’e karşı aşkının karşısındaki en 

büyük engel ise babasıdır. Onunu ileri süreceği gerekçeler sadece maddi 

gerekçeler olamayacaktır. Armand Duval’in kurmak istediği ilişkinin bir de 

sosyal boyutu vardır.  

 

Baba Duval’in Marguerite hakkında oğluna sorduğu ilk soru ilginçtir: “Bu 

kadının eskiden ne olduğunu biliyor musun?” (Dumas Fils, 2003:180) Bir 

yosmanın mesleğini terk edip sevdiği tek bir erkekle yaşamaya bile hakkının 

olmadığını ima eden bir soru. Yosma yosmadır. Onlar sevilmemesi gereken, 

sadece cinsel arzuları gidermek için kullanılan nesneler, hoş zaman geçirmek 

için yararlanılan eğlencelerdir. Baba Duval’in sonraki cümleleri bu 

söylediklerimizi doğrular niteliktedir.  
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“Bir oynaşınızın olması son derece iyi; çelebi bir erkeğin 

yapması gerektiği gibi ona para vermeniz de öyle; ama onun uğruna 

en kutsal şeyleri unutmanız, utanç verici yaşamınızın gürültü 

patırtısının taşrama dek gelmesine, size verdiğim onurlu ada gölge 

düşürmesine göz yummanız, olacak şey değil, olmayacak da.” 

(Dumas Fils, 2003:181)  

 

Baba Duval, oğlunun itirazlarına hazırdır. Armand Marguerite ile 

evlenmeyeceğini, sadece sevgilisi olacağını dolayısıyla da bu tavrının aile 

şerefine asla leke sürmeyeceğini ileri sürse de babanın pes etmeye asla niyeti 

yoktur. “Herkesin koynuna girdiği bir kadınla karı koca yaşamı sürmeye 

kalkmanız onurlu bir davranış mı?” (Dumas Fils, 2003:183) diye sorarak oğlunu 

köşeye sıkıştırmaya çalışan babaya Armand’ın vereceği yanıt hazırdır.  

 

“Bundan sonra kimse koynuna girmeyecekse, babacığım, ne 

önemi var bunun! Bu kız beni seviyorsa, bana duyduğu, benim ona 

beslediğim sevgiyle yeniden doğuyorsa, ne önemi var? Son olarak 

günahtan dönüyorsa, ne önemi var?” (Dumas Fils, 2003:183) 

 

Bu şekilde oğlunu ikna edemeyeceğini anlayan baba Duval, Marguerite 

ile konuşmaya karar verir ve aile şerefini ön plana çıkararak oğlundan ayrılması 

için genç kadını zorlar. Marguerite Bay Duval’in kafasındaki yosma düşüncesini 

çok güzel ifade eder.  

 

“Babanızın kafası, bir kibar yosmanın duygusuz, akılsız bir 

varlık; her an altın kabule hazır bir tür makine; kendisine bir şey 

uzatan eli çıtır çıtır ezmeye, onu yaşatan, devindiren her şeyi, ayrım 

gözetmeden, acımasızca, parçalamaya hazır demir bir pençe 

olmasını bekleyen eski düşüncelerle dolu.” (Dumas Fils, 2003:227) 

 

Marguerite ile de baş edemeyeceğini anlayan baba sonunda ona öyle 

gerekçeler ileri sürer ki zavallı kız sevgilisinden vazgeçeceğine dair söz verir. 

İşte babanın ileri sürdüğü gerekçeler.  
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“…yaşamın kimi zaman yüreğimize acımasız gelen, ancak 

boyun eğmek zorunda olduğumuz gereklilikleri olduğunu anlayın. 

İyi yürekli bir insansınız, belki sizi küçük gören, sizin tırnağınız 

etmeyen bir sürü kadının hiç bilmedikleri cömertlikler var 

ruhunuzda. Ancak, oynaşın yanında ailenin de bulunduğunu 

düşünün; sevginin yanında görevlerin bulunduğunu… anımsayın. 

Oğlumun serveti yok, ama annesinden kalanı size bırakmaya hazır. 

Yapmak üzere olduğunuz özveriyi kabul ederse, karşılığında, 

onurlu ve saygın bir erkek olarak, kara günde sizi felaketten 

koruyacak bu bağışı yapması gerekir. Oysa düşündüğünüz özveriye 

evet diyemez, çünkü tanımadığınız bu dünya, taşıdığımız ada zarar 

vermemesi gereken, yakışıksız bir nedenle yapılacak bu bağışı 

onaylamayacaktır.” (Dumas Fils, 2003:228)  

 

Oğlu ile sevgilisinin arasındaki aşkın içtenliğine sonunda inanan baba, 

haklı da olarak toplum baskısından çekindiği için bu ilişkinin devam 

edemeyeceği konusunda ikna eder genç kadını.  

 

Armand’ın gözünde Marguerite: “En soylu kadınlar kadar soylu. Öbürleri 

ne kadar aç gözlüyse bu o kadar çıkar gözetmeyen bir insan.” dır. (Dumas Fils, 

2003:184) Marguerite, şatafatlı yaşamdan vazgeçip tek bir erkeğe bağlanma 

nedenini ise şöyle açıklar: “...bütün öbürleri beni yalnız kendileri için severken, 

sizin beni benim için sevdiğinizi gördüm.” (Dumas Fils, 2003:126) Armand 

Duval’in kendisine içten bir sevgiyle bağlanması onu gerçekten şaşırtır. Çünkü 

alışık değildir yosmalar bu türden erkeklere. Böylesine büyük fedakârlıkta 

bulunup, böylesine içten bir sevgiyle birbirlerine bağlı olmalarına karşın iki 

sevgili özellikle sosyal gerekçeler yüzünden birleşemezler. Bu sosyal engeli 

Kyoko Murata çok güzel bir şekilde şöyle ifade eder: “Bu tip kadınların ruhları 

gerçek aşkla temizlense ve adeta günahsız birer insan olsalar bile insanların 

gözünde her zaman yosmadırlar.” (2006:5) 

 

Sonuç 

Kamelyalı Kadın romanında Alaxandre Dumas Fils, köyünü terk ederek 

Paris’in lüks yaşamına aldanıp yosma olan genç bir kızın hikâyesini anlatır. 
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Düzelip temiz bir yaşam sürebilme amacıyla sahip olduğu tüm lüksü ve 

imkânları bir kenara atan, ama bir türlü yaşadığı toplumu değiştiğine 

inandıramayan romantik bir yosmanın trajik bir öyküsüdür bu. Zaman zaman 

yosmaları ve sürdükleri yaşamı eleştirmesine karşın, romancı daha çok bu yola 

düşen kadınlara acır, onların da diğer kadınlardan farklı olmadığını hatırlatır, 

okuyucunun kalbinde onlara karşı bir merhamet duygusunu uyandırmaya çalışır. 

Bu kadınların talihsiz bahtlarıyla ilgilenmeyi kendine bir görev bilen Alexandre 

Dumas Fils bunu şu cümlesiyle harika bir şekilde ifade eder: “Günahın 

savunuculuğunu yapacak değilim, ama oturup Tanrı’ya yakardığını işittiğim her 

yerde, soylu talihsizliğin yankısı olacağım.” (2003:250) 
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ÇEMBERDE AÇILAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE 

CABRİ YAZILIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ 

 

Abdullah KAPLAN1 

Mesut ÖZTÜRK2 

 

Öz 

Bu araştırma 7. Sınıf çemberde açılar konusunun öğretiminde Cabri 

yazılımının kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu olarak iki grubun yer 

aldığı bu çalışmada yarı deneysel desenlerden eşleştirilmiş desen kullanılmıştır. 

Deney grubuna Cabri ile bilgisayar destekli öğretim uygulanırken, kontrol 

grubuna geleneksel öğretimle ders işlenmiştir. Çalışma grubunun seçilmesinde 

seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme kullanılmıştır. Bu 

yöntemle 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ağrı ilinde bir ortaokula devam eden 

(N=48) öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan akademik 

başarı testi kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ön bilgi düzeyleri arasında 

farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla ön test uygulanmış ve elde edilen 

veriler SPSS 16.0 paket programında Bağımsız t- testi ile analiz edilmiştir. 

Gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. Son test sonuçlarını 

karşılaştırmak amacıyla ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonuçlarına göre 

gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Cabri ile yapılan öğretimin 

geleneksel öğretimden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli öğretim, Cabri, Çember, 

Matematik Öğretimi. 

                                                           
1 Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Eğitimi 

Bölümü Öğretim Üyesi Erzurum. 
2 Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi, Gümüşhane 
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The Effect of Cabri Software on Academic Achievement on 

Instruction of Topic of Angles in Circle 

Abstract 

This study aim to examine the effect to academic achievement of Cabri 

software’s in teaching of topic of angle in the circle to the seventh grade. In this 

study is apply the matching- only design, a quasi-experimental design, and there 

are two groups that experimental and control groups. Computer aided instruction 

by Cabri software is used in experimental group whereas traditional instruction 

is used in control group. Simple random sampling, it is a random sampling 

method, is used in select of sampling. This study was conducted with seventh 

grade (N=48) student in academic years 2011-2012 at a secondary school in 

Ağrı city. Data collection tool is prepared academic achievement test that made 

up 20 multiple choice questions by researchers. Pre test is used to before this 

study start and its result analysis by independent t- test in SPSS 16.0 packed 

program. There was no significant difference between groups. Post test is 

analysis by one way ANOVA. There was significant difference between groups in 

Post Test. The topic of angle in the circle’ instruction Cabri software is more 

successful than traditional instruction. 

Keywords: Computer Aided Instruction, Cabri, Circle, Mathematic 

Teaching. 

 

Giriş 

Gelişmekte olan ülkeler arasında gösterilen ülkemizin, eğitim 

sisteminde de ciddi değişikler yapılmış olmasına karşın bu değişikliklerin 

hala yeterli düzeye gelemediği aşikârdır. Yapılan çeşitli çalışmalarda bu 

sonucu desteklemektedir. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

(PISA)’nın 2003, 2006 ve 2009 yılında yapmış olduğu çalışmalarda bu 

düşünceyi destekler niteliktedir. Nitekim Türkiye PISA’ da 2003 yılı matematik 

alanında katılan, 29 OECD ülkesi arasında 28. sırada yer almış; 2006 yılında 30 

OECD ülkesi arasında 29. sırada, 2009 yılında da 33 OECD ülkesi arasından 

%95 olasılıkla en yüksek 31. sırada en düşükte 32. sırada yer almıştır. 2012 

yılında da katılan 65 ülke arasından 44. sırada yer almıştır. Türkiye sıralama 

olarak yükselmiş olsa da henüz OECD ülkeleri ortalamasına ulaşamamıştır. 

OECD ortalamasının üzerine çıkabilmemiz için; matematiği teorikte 

olduğu kadar uygulamada da somutlaştırarak öğrencinin kendi öğrenmesini 
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yapılandırmasını sağlamalıyız. Geleneksel anlamda matematik, gerçeklerden 

uzak, soyut ve tamamen karmaşık ve anlamsız formüllerden oluşan bir alan 

olarak görülmektedir. Bunun önüne geçmek için temelde soyut olan; ancak 

yaşamın içinde olduğundan somut olarak görülen matematiği, öğrencilerin 

anlayabileceği düzeye indirgeyerek somutlaştırmak gerekir (Baki, 2006; Işık ve 

Bekdemir, 1998; Öztürk, 2011). Somutlaştırmada en önemli unsur materyal 

kullanımıdır  (Başaran, 1992; Bottino ve Kynigos, 2009; Ersoy ve Baki, 2004). 

Nitekim tam öğrenmenin gerçekleştirilmesindeki önemli bir adımda öğrenme 

ortamının etkili bir şekilde düzenlenmesidir (Köse, 2009). Çilenti (1988)’e göre, 

öğrenilenlerin %83 ü görme, %11 i işitme yoluyla kazanılmaktadır. Bu anlamda 

hem görme hem de işitme yolunu beraber sunan bilgisayarın etkililiği gözler 

önündedir. Bilgisayar etkili öğrenme ve öğretimin sağlanmasında kullanılacak 

en önemli materyallerden birisidir (Kaplan, Öztürk ve Ertör, 2013). 

Bilgisayar eğitimde; bilgisayar denetimli öğretim, bilgisayara dayalı 

öğretim ve bilgisayar destekli öğretim olmak üzere üç şekilde kullanılabilir 

(Karalar ve Sarı, 2007; Uşun, 2004). Bilgisayar denetimli öğretim öğrenme 

ortamının tamamının bilgisayarla yürütülmesidir (Uşun, 2004). Bilgisayara 

dayalı öğretim ise, öğretim ortamının farklı kaynaklardan bağımsız olarak 

sadece bilgisayara bağımlı olarak yürütülmesidir (Öztürk, 2011). Bilgisayar 

destekli öğretim, bilgisayarın öğretim sürecinde kullanılarak öğrencinin 

öğrenmesine çoklu etkileşim yoluyla yardımcı olup, dönütler verebilen öğretim 

yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Baki, 2002; Tatar, 2012).  

Bilgisayar destekli öğretim yaklaşımında kullanılan bilişsel araçlar ve 

yazılımlar; diyaloga dayalı yazılımlar, elektronik tablolar, benzetim, 

hipermedya, internet ve mikrodünyalar olmak üzere altı kategoride toplanabilir 

(Baki, 2002). Mikrodünyalarla uygulama yapılırken bir senaryo verilerek bu 

senaryo içinde öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşması sağlanmalıdır. Bu araçta 

öğrenmenin sorumluluğu tamamen öğrencidedir. Öğrenci sürekli aktiftir. 

Öğrenci kendi kendinin öğretmeni konumundadır (Öztürk, 2011).  

Mikrodünyalar aracı öğretmenin daha önceden hazırlamış olduğu çalışma 

yapraklarıyla beraber kullanılmalıdır (Akpınar, 2005; Baki, 2002). Logo ve 

Cabri yazılımları en çok kullanılan mikrodünyalar yazılımlarındandır. Basitten 

başlayıp karmaşığa doğru ilerler. Mikrodünyalar aracına ait akış şeması Şekil.1. 

de verilmiştir. 
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Şekil 1. Mikrodünyaların genel yapı ve akış şeması (Odabaşı, 1998) 

 

Cabri yazılımının matematik öğretimine etkisini inceleyen pek çok 

çalışma literatürde mevcuttur. Kösa ve Karakuş (2010), analitik geometri 

öğretiminde Cabri yazılımının etkililiğini incelemişler ve yazılımın akademik 

başarıyı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  Mastrogiannis ve 

Trypa (2010) Cabri yazılımı ile çember ve çokgenlerin simetrisi konusunun 

öğretimini araştırmak amacıyla çalışma yapmışlar ve Cabri yazılımının 

öğretimde etkili olduğu soncuna ulaşmışlardır. Demir (2010), Cabri yazılımının 

geometrik düşünme düzeylerine etkisini ölçmek amacıyla çalışma yapmış ve 

çalışmanın sonucunda Cabri yazılımının geometrik düşünmeyi olumlu etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. Yazlık (2011) dönüşüm geometrisinin öğretiminde Cabri 

yazılımı kullanmış ve bu yazılımın öğrenmeyi olumlu yönde etkilemekle beraber 

kalıcı öğrenmeyi de sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Gürbüz ve Gülburnu (2013) 

Cabri yazılımının geometri öğretiminde kavramsal öğrenmeye etkisini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda Cabri yazılımının kavramsal anlamayı 

kolaylaştırdığını tespit etmişlerdir. Yanık (2013) çokgenleri tanımlama, 

oluşturma ve sınıflama becerilerini ölçmeye yönelik yaptığı çalışmada Cabri 

yazılımı kullanımının öğrenmeyi anlamlı düzeyde etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır.  

Giriş 

Bölümü 

Senaryo 

verilir 

Öğrencini

n Çözümü istenir 

Öğrenci 

Çözümü verir 
Bilgi yapılandırılır Kapanış 

Bilgisayar 

Çözümü verir 
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Yapılan pek çok araştırmada çember konusunun öğrenilmesinde 

öğrencilerin zorluklar (Merkez ve yarıçap ile ilgili; iç, dış, çevre ve merkez açı 

ile ilgili) yaşayabileceği tespit edilmiştir  (Özerbaş ve Kaygusuz, 2012; Özsoy ve 

Kemankaşlı, 2004). Ayrıca çember konusu içerisinde çeşitli kavram ve formüller 

içeren bir konudur. Kavramları, genellemeleri ve formülleri öğrencinin 

kendisinin oluşturması öğrencide öğrenmenin kalıcılığının sağlaması açısından 

gereklidir. Cabri yazılımı öğrencilerin kendi kendilerine deneme yoluyla 

öğrenmelerine katkı sağlayabilecek önemli materyallerden birisidir. Bu sebeple 

bu çalışma öğrencilerin çember konusunu öğrenmelerinde Cabri yazılımının 

akademik başarıya etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.   

 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Ülkemizin eğitim sistemini bir adım daha ileriye taşıyabilme adına son 

yıllarda yapılan değişimlerin belki de en büyüğü Fatih Projesi’dir. Bu projenin 

başarıya ulaştırılması elbette, bu alanda yapılacak çalışmalarla öğretmenlerin 

desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Bu bağlamda eğitim sisteminde 

bilgisayarın kullanımına ilişkin yapılacak her çalışmanın eğitimin 

geliştirilmesinde bir artı olacağı düşünülmektedir. Bu büyük projeyi 

destekleyecek çalışmalardan biride bu çalışma olarak görülmektedir.  

Çalışma da Cabri yazılımının seçilmesinin sebebi ise, Cabri yazılımı 

ulaşılması çok zor olmayan dinamik görünümüyle beraber öğrencilerin ilgilerini 

çekebilecek bir yazılımdır. Cabri yazılımı, öğrencilerin kitaplarında gördüğü 

durumları bilgisayar ortamında görüp test edebilecekleri bir ortam 

oluşturmaktadır. Ayrıca kullanımının çok zor olmayışı bu yazılım için bir tercih 

sebebidir. 

Bu araştırma 7. sınıf çember konusunun öğretiminde Cabri yazılımının 

kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ortaya koymak 

amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda “7. sınıf çember konusunun 

öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yapılan grupla geleneksel öğretim 

yapılan grup arasında anlamlı farklılık var mıdır?” problemine cevap aranmıştır.  

 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın yapıldığı çalışma grubu, araştırma yöntemi, veri 

toplama araçları, verilerin analizi ve deneysel süreç hakkında bilgi verilmiştir. 
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Araştırma Yöntemi 

Çalışmada yarı deneysel desenlerden eşleştirilmiş kontrol gruplu 

seçkisiz desen kullanılmıştır. Bu desende hazır gruplardan birisi kontrol diğeri 

deney grubu olarak seçilir. Çalışmaya başlamadan önce gruplara ön test 

uygulanır. Uygulama sürecinin ardından da son test uygulanır (Büyüköztürk, 

Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). Bu çalışmada iki farklı 

grup oluşturulmuştur. Gruplardan birisi kontrol grubu olarak seçilip, bu gruba 

geleneksel öğretim uygulanırken; diğeri deney grubu olarak seçilerek Cabri 

yazılımı aracılığı ile bilgisayar destekli öğretim uygulanmıştır. 

 Çalışma Grubu 

Çalışmanın örnekleminin seçiminde, seçkisiz örnekleme yöntemlerinden 

basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örneklem yöntemi evreni 

oluşturan birimlerin kendi içerisinde rasgele gruplanarak, gruplar içerisinden 

belli sayıdaki grubun rasgele seçimine dayanmaktadır (Fraenkel, Wallen & 

Hyun, 2012). Basit seçkisiz örnekleme yöntemine uygun olarak 2011- 2012 

eğitim öğretim yılında Ağrı ilinde, seçkisiz yöntemle bir ortaokul seçilmiştir. Bu 

okulda 7. sınıfın iki şubesi de yine seçkisiz atama yoluyla seçilerek deney ve 

kontrol grubu olarak atanmıştır. Deney grubunda (N=26) öğrenci yer alırken, 

kontrol grubunda (N=22) öğrenci yer almıştır. 

 Veri Toplama Araçları 

Çember konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan sorular seçilip 

değiştirilerek bir soru havuzu oluşturulmuştur. Bu soru havuzundan seçilen 24 

soru, belirtke tablosu hazırlanarak alanında uzman 3 kişiye gönderilmiş ve 

geçerli olduğu kabul edilmiştir. Güvenirlik analizleri ile soru sayısı 20 ye 

düşürülmüş ve Cronbach Alpha ile güvenirliği 0,772 olarak ölçülmüştür. Bu 

düzey Kayış (2009)’a göre güvenilirdir. Geliştirilen test çalışmada ön test ve son 

test olarak kullanılmıştır. Araştırmacının önerisine göre kazanımlar için soru 

dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Belirtke tablosu 

Kazanımlar Araştırmacının 

önerisi 

Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa 

eder. 

1, 12 ve 16 

Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. 2, 3 ve 21 

Çember ile doğrunun ilişkisini belirler. 11, 17 ve 22 

Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu 

açıların gördüğü yayları belirler. 

4, 15 ve 18 

Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının 

ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler. 

9, 13 ve 20 

Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör 

(küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar. 

5, 6, 8 ve 14 

Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar. 7, 10, 19, 23 ve 24 

 

Verilerin Analizi 

Çalışmanın verilerinin analizinde SPSS 16.0 paket programı 

kullanılmıştır. Bu programda öncelikle ön test ve son test sonuçlarına Normallik 

testi yapılarak verilerin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiş ve ön test 

sonuçları arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek 

amacıyla t-testi yapılmıştır. Son test sonuçlarına tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) testi uygulanmıştır. 

Deneysel Süreç 

Çalışma öncesinde öğrencilerin Cabri yazılımının nasıl kullanıldığını 

bilmediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışmaya başlamadan önce öğrencilere 

bir ders saatlik sürede Cabri yazılımının komutları ve nasıl çalıştığı hakkında 

bilgiler sunulmuştur. Öğrencilerin yazılıma uyumunu sağlamak için komutların 

tanıtımından sonraki süre içerisinde öğrencilerin Cabri yazılımı ile kendi 

kendilerine çalışmaları istenmiş, anlamakta güçlük çektikleri durumlarda 

araştırmacı tarafından yol gösterilerek Cabri yazılımının tanıtımı yapılmıştır. 

Çalışmada deney grubu öğrencileri daha önceden her bir bilgisayara Cabri 

yazılımı kurularak hazırlanmış olan bilişim sınıfında dersi işlemişlerdir. Çember 

çizimi, çemberde açıların nasıl ölçüleceği gibi temel durumlar yazılım üzerinde 
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öğrencilere tanıtılmıştır.  Kazanımlara uygun olarak öğrenciler önceden 

hazırlanmış çalışma yaprakları eşliğinde kendi bireysel öğrenmesine uygun 

olarak önce çalışma yaprağındaki soruyu kendisi çözmeye çalışmış bulduğu 

sonucu bilgisayarda ölçüm yaparak karşılaştırmıştır. Yanlışını anlayamadığı 

durumlarda araştırmacı ve arkadaşlarından yardım alarak doğruya ulaşmış ve 

önceki bilgileriyle bağdaştırmıştır. Kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yani, 

kağıt, kalem, tahta ve öğrenci ders kitabı kullanılarak ders işlenmiştir. Deney 

grubundaki öğrencilere ait örnek bir çizim Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Şekil.2. Deney Grubuna Ait Bir Öğrenci Çalışması 

Öğrenci örneği dikkatle incelendiğinde çevre açılar  olmasına karşın 

merkez açı olarak ölçülmüştür. Bu durum öğrencinin çember konusunu 

algılamasında problemler oluşturabilecektir. Bu sebeple bu yazılım 

kullanılmadan önce daha ayrıntılı bir biçimde tanıtım yapılarak yazılım 

detaylarıyla tanıtılmalıdır. Bir ders saatlik sürede yapılan tanıtımın yeterli 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmada verilerin analizinde hangi testin kullanılacağını belirleyebilmek 

amacıyla toplanan verilere öncelikle Kolmogorov-Smirnov Z testi uygulanarak 

verilerin normal dağılıma uyup uymadığı tespit edilmiştir. Test sonuçlarına göre 

verilerin normal dağılım gösterdiği bulunmuştur . Normallik Testi 

sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 



   117 

Çemberde Açılar Konusunun Öğretiminde Cabri Yazılımının  

Akademik Başarıya Etkisi 

 

……….Yıl: 2014…..KKEFD…..Sayı:.29………. 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarına İlişkin Ön ve Son Test 

Ölçümlerin Kolmogorov-Simirnov Z İle Normallik Testi 

Gruplar Ölçümler 
Kolmogorov- Smirnov (Ks-

Z) 

Anlamlılık düzeyi (p) 

Deney 
Öntest 0,882 0,419 

Sontest 0,658 0,780 

Kontrol 
Öntest 0,663 0,772 

Sontest 0,917 0,369 

 

Parametrik hipotez testlerinin ikinci varsayımı olan varyansların homojenliğine 

bakılmıştır. Varyansların homojenliği test edilmiş ve homojen oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır .  

Veriler normal dağılıma uyup varyanslarda homojen dağıldığından 

parametrik hipotez testleri kullanılmıştır. Çalışmaya başlanırken toplanan ön test 

verileri Bağımsız t- testi ile analiz edilmiş ve gruplar arasında anlamlı bir fark 

olmadığı bulunmuştur (p=0,946>0,05). Grupların ön test t- testi sonuçları Tablo 

3’de verilmiştir. 

Tablo 3.Ön test sonuçlarına göre Bağımsız t- Testi Sonuçları 

Grup N X SS sd t p Fark 

Deney 26 32,12 15,885 46 0,067 0,946 Yok 

Kontrol 22 31,82 14,355 

 

 Ön test sonuçlarında anlamlı farklılık olmadığı bulunduğundan son test 

sonuçlarına tek yönlü ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur . 

Varyans analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Grupların Akademik Başarı Son Test ANOVA Sonuçları 

Grup Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p Fark 

Gruplar Arası 3841,525 1 3841,525 13,010 0,001 Var 

Grup içi 13582,955 46 295,282    

Kontrol 17424,479 47  
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Varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık 

bulunduğundan hangi grubun daha başarılı olduğunu belirlemek amacıyla son 

test sonuçlarının betimsel istatistiğine bakılmıştır. Tablo 5’de son test 

sonuçlarına ait betimsel istatistik verilmiştir. 

Tablo 5. Grupların Akademik Başarı Son Test Betimsel İstatistik 

Sonuçları 

Gruplar 
Öğrenci Sayısı 

 

Aritmetik Ortalama 

 

Standart Sapma 

 

Deney 26 55,00 19,391 

Kontrol 22 37,05 14,113 

 

Grupların son test puan ortalamaları incelendiğinde Deney Grubunun 

puan ortalamasının  olduğu, Kontrol Grubunun puan ortalamasının 

ise  olduğu görülmektedir. ANOVA sonucu oluşan anlamlı 

farklılığın, deney grubu lehine olduğu açıktır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 7. sınıf Çember 

konusunun öğretiminde Cabri ile yapılan bilgisayar destekli öğretimin 

geleneksel öğretimden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 

matematik eğitiminde farklı konuların öğretimine yönelik yapılan daha önceki 

çalışmaların sonucu ile paralellik göstermektedir (Baki ve Özpınar, 2008; Cakir 

ve Şimsek, 2007; Ganguli, 1990; Kaplan ve Ozturk, 2012; Kösa ve Karakuş, 

2010; Liao, 2007; Wang, 2011). Daha özele indirgediğimizde Cabri yazılımı 

kullanılarak yapılan çalışmaların sonuçlarıyla da benzerlik gösterdiği tespit 

edilmiştir (Demir, 2010; Gürbüz ve Gülburnu, 2013; Yanık, 2013; Yazlık, 2011; 

Yılmaz, Ertem ve Güven, 2010). 

Bilgisayarın eğitimde hangi alanlarda ne kadar kullanılabileceği, tüm 

konuların öğretiminde aynı etkiyi bırakıp bırakmayacağı tartışılır. Ancak şu 

gerçek unutulmamalıdır ki, farklı duyu organlarına hitap ederek öğrenmeyi 

sağlayan bilgisayarın eğitimde kullanılması fazlasıyla gereklidir. Farklı 

konuların öğretiminde hazır programlar mı kullanılmalı yoksa her öğretmenin 
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kendi sınıfı için uygun olduğunu düşündüğü yazılımları kendisinin mi 

hazırlaması gerektiği tartışılır. Ayrıca bilgisayar destekli öğretimin 

uygulamasında sınıf ortamında bireysel olarak mı yoksa küçük gruplar halinde 

mi uygulanması gerektiği konuları bizim eğitim sistemimiz içinde tekrar 

tartışılmalıdır.  

Öneriler 

Ülkemizde eğitim sistemi değişmiş olmasına karşın öğretmenlerin buna 

ne denli ayak uydurabildiği tartışılır. Bu sorunu aşmak içinde üniversitelerde 

öğretmen yetiştiren kurumlardaki akademisyenler öğretmenler için sosyal model 

olmalı ve bu yaklaşımları öğretmen adaylarına ders anlatırken uygulamalıdırlar 

(Noss ve Baki, 1996). Ayrıca isteyen öğretmenlere yönelik, kendilerine 

yetebilecek düzeyde cabri, Flash hazırlama programları, geogebra gibi 

yazılımları öğretecek hizmet içi eğitimler uygulanabilir (Öztürk, 2011). Ayrıca 

bu tür yazılımların kullanımını teşvik edici ve tanıtıcı çeşitli çalışmalar 

yapılabilir. Araştırmacılarda bu yazılımların farklı konular üzerindeki etkilerini 

araştırabilirler. 
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TEKNOLOJİ BİLİMİN UYGULAMASI MIDIR? 

 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

GÖRÜŞLERİ1 

 

Yusuf ZORLU2 

Oktay BAYKARA34 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojinin 

doğası hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya Fırat Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinde okuyan fen ve teknoloji öğretmen adayları katılmıştır. 

Teknolojinin doğası hakkındaki görüşleri belirlemek için “Teknolojinin Doğası 

Hakkında Görüşler” anketi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının teknolojinin 

doğası hakkındaki görüşlerini daha detaylı incelemek için fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarıyla görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen 

adaylarının teknolojinin doğası konusunda kavram yanılgılarına sahip oldukları 

bulunmuştur. Öğretmen adaylarının teknolojinin tanımı konusunda kabul 

edilebilir bir görüşe sahip olmalarına rağmen toplumun teknoloji üzerine etkisi 

konusunda gerçekçi görüşe sahip oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

bilim ile teknoloji arasındaki ilişki konusunda bazı özellikler bakımından yetersiz 

bakış açısına sahip oldukları, özellikle de teknolojinin bilimden bağımsız olarak 

                                                           
1 Bu araştırma, Yusuf ZORLU tarafından hazırlanan; “Fen ve Teknoloji ile Sınıf Öğretmen 

Adaylarının    Teknolojinin Doğasına Yönelik Görüşleri” adlı Yüksek Lisans tez çalışmasına 

dayanmaktadır.   
2 Arş, Gör., Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yusuf.zorlu@atauni.edu.tr 

3 Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Elazığ, obaykara@gmail.com 
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ilerleyebildiğini bilmedikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının teknolojinin 

sosyal yapısında yetersiz görüşe sahip oldukları görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bilim, Teknoloji, Teknolojinin doğası, Fen ve 

teknoloji öğretmen adayları. 

Is the Technology Application of Science? 

The Views of Pre-service Science and Technology Teachers 

Abstract 

The aim of this study is to determine the views of pre-service science and 

technology teachers about nature of technology. Pre-service science and 

technology teachers have been joined in this research. In order to determine the 

pre-service teachers’ views about the nature of technology “Instrument Views on 

Nature of Technology” was used. Pre-service science and technology teachers 

interviews have been done in order to reveal participants’ views on nature of 

technology in depth. At the end of the research, it has been reached that pre-

service teachers have misconceptions about the nature of technology. Although 

the pre-service teachers have acceptable views about definition of technology, 

these pre-service teachers have realistic views about influence of society on 

technology. The pre-service teachers have inadequate views about relationship 

between technology and science, especially the pre-service teachers not know the 

technology advancing as independent from science. The pre-service teachers 

have traditional views about social of technology. 

 

Keywords: Science, Technology, Nature of technology, Pre-service 

Science and Technology Teachers 

 

Giriş 

Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bireylerin bu 

teknolojiyi özümseyip kullanması gerekmektedir. Bireylerin çevrelerindeki 

gelişen teknolojiyi bilmesi ve teknoloji özümseyip eğitimde kullanması 

öğrenmenin daha kalıcı olmasına yol açar. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 

Programı’nın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin 

fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.” (MEB, 2006) Fen Teknoloji 
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Toplum Çevre (FTTÇ) öğrenme alanındaki kazanımlara baktığımızda ise Fen ve 

teknolojinin doğasının yer aldığı görülmektedir. (MEB, 2005; MEB, 2006)  

Teknoloji kelimesi, Antik Yunanistan’da “Bilgiden gelen zanaat” 

anlamına gelir. (URL-1) 17. yüzyıldan itibaren, “Sistematik davranışı” 

tanımlamak için kullanılan teknoloji kavramı esas olarak 20.yüzyıldan itibaren 

geniş bir anlama sahip olmuştur. (Çelik, 2006) Sözlük anlamına göre teknoloji; 

bir sanayi koluyla ilgili yapım yöntemlerinin, aygıtlarının incelenmesiyle oluşan 

bilgi kolu olarak tanımlanmaktadır (URL-2). Teknoloji, insanların daha kolay 

yaşama amacı için doğal çevrede yaptıkları değişikliklerin tümünden meydana 

gelmektedir. (Kıyıcı, 2007; Rose ve Dugger, 2003) Teknoloji faklı alanlarda 

faklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Nesneler olarak teknoloji: Araçlar, makineler, 

aletler, silahlar, fiziksel aygıtlar. Bilgi olarak teknoloji: Teknolojik icatların 

arkasındaki nasılı bilmek. Etkinlikler olarak teknoloji: İnsanların yaptıkları 

şeyler ve onların becerileri, yöntemleri, günlük işleri. Süreç olarak teknoloji: Bir 

ihtiyaçla başlayabilir ve bir çözümle sonlanır. Sosyoteknik bir sistem olarak 

teknoloji: İnsanları ve diğer nesneleri bir bütün haline sokan nesnelerin üretimi 

ve kullanımı (Technology Education Centre, 2008). 

Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki; bilim, doğal dünyayı anlamaya 

yönelik yapılan çalışmalardır. Bilim; insanoğlunun fiziksel evreni anlama ve 

açıklama gayretleridir (Türkmen, 2006). Bertrand Russel’e göre bilim, gözlem 

ve gözleme dayalı dışa vurma yoluyla önce dünyaya ve evrene ilişkin olguları 

birbirine bağlayan yasaları bulma gayretidir. Einstein ise, bilimi her türlü 

düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli mantıksal düşünme arasında uygunluk 

sağlama gayreti olarak tanımlamaktadır. (Aydın, 2009) Teknoloji, doğal 

dünyada insanların yetenekleriyle yaptığı değişikliklerdir. Bilim ve teknoloji 

farklıdır, fakat ortakyaşarlar. Teknoloji, bilimin uygulamasından çok daha 

fazlasını içermektedir. Bilim de teknolojinin uygulamasından çok daha fazlasını 

içermektedir. (ITEA, 2000) Bilim bilgiyi kendi sahip olduğu amaç, önerme ve 

açıklamaları test etmek için üretir. Aksine teknoloji, gerçek dünya problemleri 

için insan yapımı çözümler geliştirir. Elbette, bilim bilgiyi üretmek için 

teknolojiyi kullanır ve teknoloji çözümleri üretmek için bilimsel bilgiyi kullanır. 

Dolayısıyla her ikisi bütünsel olarak bağlantılıdır, fakat bunlar farklı kavramlar 

ve süreçlerle hareket eden farklı alanlardır. (Bybee, 1999) Teknoloji, 
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bilimlerinin ortaya çıkardığı bilgilerden faydalanarak yeni ürünler geliştirebilir, 

teknolojinin geliştirdiği araçlarda yeni bilimsel bilgiler açığa çıkarılmasında 

katkı sağlayabilir. Örneğin; optik konusundaki bilgilerimiz arttıkça, teleskop, 

mikroskop gibi araçlar yapılmıştır. Bu araçlarda yeni gök cisimlerinin 

keşfedilmesine, canlıların yapısının daha iyi tanınmasına, hastalıkların teşhisi ve 

tedavisinde yeni gelişmelere imkân sağlamıştır. (Çepni ve Çil, 2009) 

Technology Education Centre (2008)' a göre bilim ile ilişkili olan, tasarımı ve 

üretimi içeren teknoloji, çok boyutlu olup değerlerle ilgilidir. 

Teknoloji, toplumun her safhasını etkilemektedir. Teknolojide yaşanan 

ilerlemeler olumlu veya olumsuz bir şekilde toplumu etkilemektedir. Toplumun 

sosyal yapısı, kültürel yapısı, istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik 

gelişmeler olmaktadır. Toplumların özellikleri teknolojiyi olumlu veya olumsuz 

bir şekilde etkilemektedir (Zorlu, 2011). Teknoloji, içinde doğduğu ve geliştiği 

toplumdan bağımsız değildir. Toplumsal değişme, temelinde teknolojik 

değişmenin yattığı, insanlar arası ilişkilerin değişmesinden kaynaklanmaktadır. 

Her gün hatta her saate yeni bir teknolojik buluş günlük hayatımıza girmektedir. 

(Tambini, 2000)  

Teknoloji okuryazarı bir birey teknolojinin ne olduğunu, nasıl ortaya 

çıkarıldığını, toplumu nasıl şekillendirdiğini, toplum tarafından nasıl 

şekillendirildiğini bilen insandır. Teknolojinin kullanılmasında tarafsızdır, 

rahattır, teknolojinin ve onun kullanımının ülke için neden önemli olduğunu, 

teknolojinin çevreye etkilerini bilir. Fen ve teknoloji okuryazarlığı, bireylerin; 

araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 

becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, dünya 

hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri; bunun için de gerekli olan fenle 

ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilere sahip olmaları demektir (MEB, 

2005). Compton ve Jones (2004) teknolojinin doğasını; bilimin doğası ve 

bilimin doğasının bir parçası olarak bilimsel bilginin doğasını bazı karakteristik 

özellikler bakımından karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Teknolojinin dünyada 

hem yaratıcı hem de eğitim amaçlı etkileri vardır. İnsanların kolay yaşam 

imkanlarına sahip olabilmeleri, teknolojinin doğasını ve teknolojik bilginin 

niteliğini anlamalarından geçmektedir. 
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Günümüzde artan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumun bireyleri 

tarafından anlaşılması ve takip edilmesi açısından teknoloji okuryazarlığı önem 

arz etmektedir. Teknoloji okuryazarlığın önemli öğelerinden biri olan 

teknolojinin doğasının bireyler tarafından doğru algılanması gerekir. Bu yüzden 

bu çalışmada geleceğin bireylerini yetiştirecek olan sınıf öğretmen adaylarının 

teknolojinin doğası hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışma, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojinin doğası 

hakkındaki görüşlerini betimlemeyi amaçlamış olan bir tarama çalışmasıdır.  

Araştırma Sorusu 

Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre 

Teknolojinin Doğasına Yönelik Görüşleri nelerdir? 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni fen ve teknoloji öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesin de öğrenim 

görmekte olan 2.sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları 

oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Teknolojinin Doğası Üzerine Görüşler Anketi (VOSTS) 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının teknolojinin doğası hakkındaki 

görüşlerini değerlendirmek için Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından 

deneysel yolla geliştirilmiş olan “Teknolojinin Doğası Hakkında Görüşler 

Anketi” (VOSTS) kullanılmıştır. Bradford, Rubba ve Harkness (1995)’ın 

çalışmalarında yapmış oldukları gibi her sorunun seçenekleri “Gerçekçi” 

(Realistic), “Kabul edilebilir” (Has Merit) ve “Yetersiz” (Naive) olarak 

gruplandırılmıştır. Gerçekçi bakış açısı; teknolojinin doğasına en uygun çağdaş 

bakış açısını gösterir. Kabul edilebilir durum; gerçekçi bakış açısı 

göstermemesine rağmen teknolojinin doğasına uygun, makul bakış açısını 

gösterir. Yetersiz bakış açısı ise; teknolojinin doğasına uygun olmayan, yetersiz, 

zayıf bakış açısını gösterir. Bu çalışmada araştırmanın amacına uygun olarak 
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VOSTS anketinden ve Aydın (2009) tarafından hazırlanan “Teknoloji Üzerine 

Görüşler Anketi” den yararlanılarak 17 madde seçilmiştir. Bu maddeler anketin 

teknoloji (2 soru), teknoloji ile bilim arasındaki ilişki (4 soru), teknoloji ile 

toplum arasındaki ilişki (8 soru) ve teknolojinin sosyal yapısı (3 soru) 

kategorilerinden seçilmiştir. Anketin pilot uygulaması fen ve teknoloji 

öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerinden 40 öğretmen adayına 

uygulanmış ve anket maddelerinden düzenlenmesi gereken maddeler 

düzeltilmiştir. Anketin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,69 olarak 

bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Nicel veriler, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıf derecesi ile 

ilgili özelliklerini betimlemek amacıyla betimsel istatistik yapılmıştır. Elde 

edilen betimsel istatistikler, teknolojinin doğası konusunda yapılan anketten elde 

edilen veriler ile karşılaştırılarak ki-kare ile analiz edilmiştir. 

Nitel veriler ise nicel verilerin analizleri desteklemek amacıyla örnekler 

verilmiştir. 

Bulgular ve Yorumlar 

Teknolojinin Tanımı 

Ankette sorulan ilk soru, Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının 

teknolojiyi genel olarak nasıl tanımladığıyla ilgilidir. Bu soru ile öğretmen 

adaylarının verdikleri cevaplar bize onların teknoloji hakkında ne düşündüklerini 

gösterecektir. (Ryan ve Aikenhead, 1992)  

Tablo 1 

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 1.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

5,4 51,8 42,9 

21,8 42,3 35,9 

33,9 46,8 19,4 

X2= 17.51 ; p=.002 
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Teknolojinin genel olarak tanımıyla ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine 

göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (X2= 17.51; p=.002) (Tablo 1). Sınıf 

seviyelerine göre baktığımızda 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları en 

fazla gerçekçi bakış açısına sahip olduğunu, 3.sınıf fen ve teknoloji öğretmen 

adayları kabul edilebilir bakış açısına sahip olduklarını ve 2.sınıf fen ve teknoloji 

öğretmen adayları ise diğer fen ve teknoloji öğretmen adayları göre daha 

geleneksel bakış açısına sahip oldukları görülmektedir. 

Teknolojinin tanımını görüşmelerde sorduğumuzda fen ve teknoloji 

öğretmen adayları insanların ihtiyaçlarını gidermek için yapılan değişikler, 

bilgisayar, internet, elektronik araç-gereçler, gelişme, çağa ayak uydurmak, 

yenilik olarak tanımlamaktadırlar. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden 

bazıları örnek olarak aşağıda verilmiştir. 

“ ...insan hayatını kolaylaştıran her şeydir... (fen ve teknoloji öğretmen 

adayı 5, 3.sınıf)”  

“...insanlar için daha rahat, daha kolay yaşam sunmayı amaçlar. 

Örneğin, ulaşım giderek hızlı olmakta, insanlar zaman kazanmakta, teknolojiyi 

geliştikçe kullandığımız malzemelerde yeni üretim yaparak yaşamımızı 

kolaylaştırmakta örneğin eskiden kazmak için kazma kürek gibi malzemeler 

kullanırız, ama şimdi kepçeyle hemen çarçabuk kazı yapmaktayız... (fen ve 

teknoloji öğretmen adayı 11, 4.sınıf)” 

Teknolojinin Sanayideki Araştırma ve Geliştirme İçin Önemi 

Anketin ikinci sorusunda ülkemiz sanayisindeki araştırma ve geliştirme 

çalışmaları için teknolojinin önemi ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine 

göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p>.05). Tablo 2 incelediğinde, fen ve 

teknoloji öğretmen adaylarının birçok farklı seçenekleri işaretlemiş olsalar bile 

aynı bakış açısına sahip oldukları görülmektedir. 2.sınıf fen ve teknoloji 

öğretmen adayları kabul edilebilir bakış açısını gösteren seçenekleri %54,1, 
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3.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları %60 ve 4.sınıf fen ve teknoloji 

öğretmen adayları %65,5 olarak işaretledikleri görülmektedir. 

Tablo 2  
Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 2.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 
 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

5,5 65,5 29,1 

11,3 60,0 28,8 

11,5 54,1 34,4 

p>.05 

Teknoloji ile Bilim Arasındaki İlişkisi 

Teknoloji ile bilim arasındaki ilişki ile ilgili olan bu soruda fen ve 

teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare 

testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (X2= 10.87; p=.028) (Tablo 3) 

4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları diğer fen ve teknoloji öğretmen 

adaylarına göre daha gerçekçi bir bakış açıyla düşündükleri görülmektedir. 

3.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları ile 2. Sınıf fen ve teknoloji öğretmen 

adayları benzer bir bakış açısıyla gerçekçi düşündükleri görülmektedir.  

 

Tablo 3  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 3.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 
 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

5,4 24,6 70,2 

25,3 20,0 53,8 

27,0 17,1 54,8 

X2= 10.87 ; p=.028 

Teknolojik araştırmalarla ile bilimsel araştırmalar arasındaki ilişkiyle ilgili 

olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre 

görüşleri arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (X2= 
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11.94; p=.018) (Tablo 4) 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları diğer fen ve 

teknoloji öğretmen adayları göre daha gerçekçi, 3.sınıf fen ve teknoloji öğretmen 

adayları kabul edilebilir, 2.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları ise yetersiz 

bakış açılarına sahip oldukları görülmektedir.  

Tablo 4 

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 4.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

18,2 23,6 58,2 

31,6 34,2 34,2 

38,7 30,6 30,6 

X2= 11.94 ; p=.018 

Teknoloji bilimle ilerleye bileceği gibi tek başına da ilerler ilgili olan bu 

soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri 

arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. (p>.05) (Tablo 

5) Bu konuda genel olarak öğretmen adayların yetersiz bakış açısına sahip 

oldukları görülmektedir. (Tablo 5)   

 

Tablo 5  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 5.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

72,7 25,0 3,6 

56,9 36,1 6,9 

68,3 29,0 1,6 

p>.05 

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde teknoloji ile bilim arasındaki 

ilişkiyi sorduğumuzda Fen ve Teknoloji 3.sınıf öğretmen adayları teknolojinin 

daha çok bilimin uygulaması olduğunu, bilimin teknolojiyi de kapsadığını, 
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ikisinin de birbirlerinin etkisi altında kaldığını ifade etmişlerdir. Fen ve 

Teknoloji 4.sınıf öğretmen adaylarının da bir kısmı teknolojinin bilimin içinde 

yer aldığını, bunun yanı sıra teknoloji ile bilimin eşit oranda birbirini etkilediğini 

ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden bazıları örnek 

olarak aşağıda verilmiştir. 

“...vardır. Bilim ilerledikçe teknoloji ilerler. Teknolojide bilime bağlıdır. 

İkisi de bir birini tamamlar... (fen ve teknoloji öğretmen adayı 12, 4.sınıf)” 

“...Teknolojiyi bilimden ayrı düşünemiyorum. Teknoloji bilimin bir 

parçasıdır. Daha doğrusu; Teknoloji ile bilim birlikte çalışan ayrılmaz bir 

makine parçası gibidir. Biri motor kısmıysa diğeri beyin kısmıdır... (fen ve 

teknoloji öğretmen adayı 5, 3.sınıf)” 

Teknoloji Toplum İlişkisi 

Toplumunda iyi teknoloji uzmanı olması ve toplumdaki öğrencilerin 

okullarda daha fazla fen dersi alması ile teknolojinin ilerlemesi arasındaki 

ilişkiyi ele alan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıf 

seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (X2= 9.66; p=.047) (Tablo 6). Sınıf seviyesi artıkça daha gerçekçi 

görüşlerin doğru orantılı bir şekilde arttığı görülmektedir.   

 

Tablo 6  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 6.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

3,7 9,3 87,0 

14,1 9,9 76,1 

21,3 14,8 63,9 

X2= 9.66 ; p=.047 

Bilim ve teknoloji hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmektedir. Yalnızca 

gelecekte bilim ve teknoloji nasıl kullanacağını bilen bireyler teknolojiyi 
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ilerletebileceklerdir. Toplumun gelecekte teknolojiyi kullanabilmesi için bilim 

insanlarına mühendislere ve teknisyenlere verdiği desteğe bağlı olup, bunun yanı 

sıra gelecekte toplumları oluşturacak olan öğrencilerin bilim ve teknolojiyi nasıl 

kullandıklarına bağlıdır. Anketin yedinci sorusunda fen ve teknoloji öğretmen 

adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. (p>.05) (Tablo 7) Tablo 7 incelediğinde fen 

ve teknoloji öğretmen adaylarının genel olarak gerçekçi bakış açısına sahip olan 

seçenekleri işaretlemişlerdir.  

Tablo 7  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 7.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

0,0 23,2 76,8 

7,7 20,5 71,8 

8,5 20,3 71,2 

p>.05 

Teknoloji, insanların bazı ahlaki kararlar vermelerinde ne derecede 

yardımcı olur konusu ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının 

sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. (p>.05) (Tablo 8) Tablo 8’e baktığımızda fen ve 

teknoloji öğretmen adaylarının en çok teknolojinin gelişmesiyle insanların kendi 

çevresi hakkında yeni bilgiler öğrenip kendi kararlarını almada bu bilgileri 

kullanmasını ele alan seçeneği işaretledikleri görülmektedir. Fen ve teknoloji 

öğretmen adayları bu soruda yetersiz bakış açısına sahip oldukları görülmektedir 

(2.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adaylarının %47,3'ü, 3.sınıf fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarının %41,1'i, 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adaylarının 

%45,6’sı yetersiz bakış açısına sahip olan seçenekleri işaretlemişlerdir.).  
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Tablo 8  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 8.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

47,3 10,7 41,8 

41,1 24,3 34,2 

45,6 15,5 38,6 

p>.05 

Teknolojinin toplumdaki bireylerin yasal karalarına olan etkisi ile ilgili 

olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre 

görüşleri arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (X2= 

14.16; p=.007) ( Tablo 9) “Teknolojinin kanıt toplama yollarını geliştirerek ve 

bir durumun fiziksel olgularını kanıtlayarak toplumdaki bireylere yasal kararlar 

almalarında yardımcı olur” şeklindeki gerçekçi görüşü 4.sınıf fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarının diğer fen ve teknoloji öğretmen adaylarına göre daha çok 

benimsedikleri görülmektedir. “Teknoloji yardım edemez; çünkü yasal kararlar 

ahlaki değerler ve inançlar üzerine kuruludur”  şeklindeki yetersiz görüşü 2.sınıf 

fen ve teknoloji öğretmen adayları diğer fen ve teknoloji öğretmen adaylarına 

göre daha çok benimsedikleri görülmektedir. (Tablo 9) 

 

Tablo 9  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 9.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

27,3 8,9 62,5 

38,0 16,0 42,7 

55,9 13,6 30,5 

X2= 14.16; p=.007 

Teknolojik gelişmelerden yararlanırken toplumu negatif veya pozitif 

etkileyeceğini ve teknolojik gelişmenin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz 
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etkileri dengelemek gerektiği ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen 

adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05) (Tablo 10). Tablo 10’nu 

incelediğimizde öğretmen adaylarının gerçekçi bakış açısına sahip olan 

seçenekleri işaretledikleri görülmektedir  

Tablo 10  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 10.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

21,4 5,4 73,2 

21,6 6,8 71,6 

20,3 5,1 74,6 

p>.05 

Teknolojinin sosyal problemlerimize yardım sunmasıyla ilgili olan bu 

soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri 

arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (X2= 14.81; 

p=.005) ( Tablo 11). “Teknoloji birçok sosyal problemi çözer fakat bilim ve 

teknoloji bu problemlerin bir çoğuna da neden olabilir” şeklindeki görüşe 3.sınıf 

ile 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları 2.sınıf fen ve teknoloji öğretmen 

adaylarına göre daha fazla benimsedikleri görülmektedir.   

Tablo 11  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 11.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

9,1 14,5 76,4 

13,0 9,1 77,9 

31,1 16,4 52,5 

X2= 14.81; p=.005 
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Bir toplumdaki teknoloji ne kadar gelişirse o toplumda bu gelişmeye 

paralel ölçüde gelişeceğini ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen 

adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05) (Tablo 12). Tablo 12 incelediğinde 

2.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları  %50,8 gerçekçi bakış açısına sahip 

olan seçenekleri işaretledikleri görülmektedir. 

Tablo 12  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 12.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

3,6 60,0 36,4 

10,1 62,0 27,8 

13,6 35,6 50,8 

p>.05 

Teknolojinin gelişmesi ile yaşam standartlarımız arasındaki ilişkiyle ilgili 

olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre 

görüşleri arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (X2= 

12.36; p=.015) (Tablo 13). Tablo 13'te 2.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları 

gerçekçi bakış açısına sahip iken 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları ile. 

3.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları ise kabul edilebilir bakış açısına sahip 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 13  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 13.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

10,7 48,2 42,1 

26,9 48,7 23,8 

34,4 45,9 18,0 

X2= 12.36; p=.015 
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Bütün öğretmen adayları teknolojinin toplumu etkilediğini ifade 

etmektedir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden bazıları örnek olarak 

aşağıda verilmiştir. 

 “...vardır. Bilimin gelişimi ile ilgili tarihsel kitaplara baktığımızda, 

başlangıçta bazı toplumlar tarafından olumsuz bir izlenimle karşılaştığında 

teknoloji çok yavaş ilerlemiş veya ilerlememiştir. Bir toplum bilim insanına 

destek olursa, o toplum teknoloji ve bilimin ilerlemesini olumlu yönde etkiler... 

(fen ve teknoloji öğretmen adayı 9, 4.sınıf)” 

“...Teknolojiyi bilimden ayrı düşünemiyorum. Teknoloji bilimin bir 

parçasıdır. Daha doğrusu; Teknoloji ile bilim birlikte çalışan ayrılmaz bir 

makine parçası gibidir. Biri motor kısmıysa diğeri beyin kısmıdır... (fen ve 

teknoloji öğretmen adayı 5, 3.sınıf)” 

 “...vardır. Çünkü teknolojinin gelişebilmesi için bilime ihtiyaç vardır. Bir 

birinden bağımsız olarak düşünülemez. Bilim ile teknoloji kapsam olarak 

düşündüğümüzde, bilim teknolojiye göre daha kapsamlıdır. Bilim teknolojiyi 

destekler... (fen ve teknoloji öğretmen adayı 1, 2.sınıf)” 

Teknolojinin Sosyal Yapısı 

Yeni bir teknolojik gelişmenin kullanılması için onun işleyişine bağlı olup 

olmadığını, ne derece bağlı olduğunu ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine 

göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05) (Tablo 14). Tablo 14’ü 

incelediğimizde 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları %45,6 olarak gerçekçi 

bakış açısına sahip olan seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. Buradan yola 

çıkarak 4.sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayları diğer öğretmen adaylarına 

göre gerçekçi bakış açısına sahip oldukları görülmektedir.  
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Tablo 14  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 14.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

16,1 37,5 45,6 

28,0 41,3 30,7 

22,0 49,2 29,3 

p>.05 

Yeni bir teknoloji geliştirildiği zaman, teknoloji uzmanlarının bu 

geliştirilen teknolojiyi açıklayabilmesiyle ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine 

göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05) (Tablo 15). Fen ve teknoloji 

öğretmen adaylarının genel olarak yetersiz bakış açısına sahip oldukları 

görülmektedir. 

Tablo 15  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 15.sorusu ait 

Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

50,0 27,6 22,4 

62,8 14,1 23,1 

67,3 7,3 25,5 

p>.05 

Yeni bir teknolojik gelişmenin uygulamaya konulması ile topluma olan 

yararlarının ilişkisini ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının 

sınıf seviyelerine göre görüşleri arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>.05) (Tablo 16). Tablo 16'daki verilere baktığımızda 

fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bu konuda gerçekçi bakış açısına sahip 

oldukları görülmektedir. 
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Tablo 16  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 16.sorusu 

ait Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

0,0 39,3 60,7 

7,5 38,8 53,8 

6,9 36,2 56,9 

p>.05 

Öğretmen adayları yeni bir teknolojik gelişmenin altın yatan amaçları 

ihtiyaçlar, önceki teknolojik gelişmelerin yeterli olmaması, teknolojik aletleri 

daha ileri seviyeye taşıma, iş gücünü arttırma, yeni ürünler ortaya çıkarma 

olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden bazıları 

örnek olarak aşağıda verilmiştir. 

“...toplumun ihtiyacıdır. İhtiyaçtan doğar. Günümüz şartları değişmekte 

bu yüzden teknolojik gelişmelerde yenilenmekte... (fen ve teknoloji öğretmen 

adayı 5, 3.sınıf)” 

“...toplumun ihtiyaçları, bireysel ihtiyaçlar olabilir. Toplumun refah 

mutluluğu için olabilir. İş gücünü arttırmak için olabilir. Topluma yarar 

sağlamak için... (fen ve teknoloji öğretmen adayı 10, 4.sınıf) 

Özerk Teknoloji 

 Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin kontrol edilmesi ile 

ilgili olan bu soruda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine 

göre görüşleri arasında Ki-kare testine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>.05) (Tablo 17). Teknolojinin özerk olmadığı ve toplumdaki bütün bireyler 

tarafından kontrol edildiği bilinmektedir. Tablo 17’ye baktığımızda fen ve 

teknoloji öğretmen adaylarının genel olarak gerçekçi bakış açısına sahip olan 

seçenekleri işaretledikleri görülmektedir.  
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Tablo 17  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının VOSTS-TR anketinin 17.sorusu 

ait Ki-kare testi sonuçları 

 YETERSİZ 

(%) 

KABUL EDİLEBİLİR 

(%) 

GERÇEKÇİ 

(%) 

4.Sınıf F.Ö 

3.Sınıf F.Ö 

2.Sınıf F.Ö 

0,0 39,3 60,7 

7,5 38,8 53,8 

6,9 36,2 56,9 

p>.05 

Sonuç ve Öneriler 

 Yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarına teknolojinin ne olduğu 

sorulduğunda ilk olarak akıllarına bilgisayarın, internetin ya da elektronik 

cihazların geldiği görülmüştür. Literatürde yapılan benzer çalışmalarda da aynı 

benzer sonuçlar olduğu görülmektedir. (Ryan ve Aikenhead, 1992; Volk and 

Dugger, 2005; Yalvaç ve diğer., 2007) Öğretmen adayları teknoloji hakkında 

daha çok kabul edilebilir görüşleri ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

teknoloji hakkında bilgilerinin olduğu fakat bu bilgilerinin gerçekçi görüş 

seviyesinde olmadığı yani eksik bir bilgiye sahip oldukları görülmüştür. 

Teknolojinin Doğasına yönelik görüş ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre 

bilim ile teknoloji arasındaki ilişki 4. fen ve teknoloji adaylarının daha çok 

gerçekçi olan görüşleri ifade ettikleri görülmektedir. Öğretmen adayları bilim ile 

teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklarken, bilimsel araştırmalar teknolojik 

gelişmeleri, teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırma yapabilme yeteneğini 

artıracağı şeklindeki gerçekçi görüşe katıldıkları görülmektedir. Yapılan 

görüşmelerde öğretmen adayları teknoloji ile bilim arasındaki ilişkiyi; bilim 

teknolojiyi teknoloji bilimi doğurur, bilim daha kapsamlıdır, bilimin 

uygulamasıdır, bilim önce gelir gibi ifade etmişlerdir. Teknoloji ile bilim 

arasındaki ilişkiyi açıklarken teknolojinin bilimden ayrı olarak ilerleyebileceği 

hiçbir öğretmen adayı tarafından ifade edilmemiştir. Teknolojinin Doğasına 

yönelik görüş ölçeği elde edilen sonuçlara göre toplumun teknoloji üzerine 

etkisinin olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Teknolojinin bazı ahlaki kararlar 
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vermelerinde ne derecede yardımcı olduğu konusuna öğretmen adaylarının genel 

olarak yetersiz görüşe sahip oldukları görülmektedir. Yapılan görüşmelerde fen 

ve teknoloji öğretmen adayları teknolojinin kullanım amacına göre ahlaki sosyal 

problemlere yol açmakta olduğunu ifade etmişlerdir. Teknolojinin gelişimi ile 

toplumun bu gelişmeden paralel ölçüde gelişeceğini ifade etmede öğretmen 

adaylarının genel olarak kabul edilebilir görüşe sahip oldukları görülmektedir. 

Teknolojinin gelişimi ile yaşam standartlarımızın gelişmesi ile ilgili olarak 

öğretmen adaylarının kabul edilebilir görüşe sahip oldukları görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının ne kadar bilirsek, problemlerimizi o kadar iyi çözebilir ve 

kendimize yetebilecek güce gelmiş oluruz şeklindeki kabul edilebilir düşünceyi 

seçtikleri görülmektedir. Teknolojiyi nasıl kullandığını öğrenirlerse gelecekte 

daha bilgili, teknolojiyi nasıl kullandığını bilen toplumlar olacaklarını ve bunun 

yanı sıra toplum teknoloji uzmanlarını daha iyi anlayabilecek ve bunun 

sonucunda ihtiyaçları daha iyi bir şekilde karışılabilecekleri şeklindeki gerçekçi 

görüş içinde oldukları görülmektedir. Yapılan görüşmelerde toplumun teknoloji 

üzerine etkisinin olduğunu ve toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, 

toplumun bilim insanına yapacağı desteklerin olumlu etki yapacağını ifade 

etmişlerdir. Teknolojinin nasıl kullanılacağı öğretilmesinin gerekli olduğunu ve 

toplumdaki bütün bireylerin teknoloji eğitimi alması gerektiği gibi gerçekçi 

görüşler ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmelerde teknolojinin toplum üzerine 

hem olumlu hem de olumsuz etkisinin olduğunu, olumlu etkisinin sosyal 

problemlerimizi çözmede, hayatı kolaylaştırmada görüldüğünü, teknolojik 

gelişmelerin toplumu yönlendirmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Literatürde 

yapılan benzer çalışmalarda da aynı benzer sonuçlar olduğu görülmektedir. 

(Aydın, 2009; Bacanak, Karamustafaoğlu ve Köse, 2003; Volk and Dugger, 

2005; Yalvaç ve diğer., 2007) 

 Fen ve teknoloji dersi öğretecek olan fen ve teknoloji öğretmen 

adaylarına ve sınıf öğretmen adaylarına teknoloji ile ilgili konuları daha detaylı 

bir şekilde işlenebilecek olan ders konulması gerekmektedir. Bütün ders 

müfredatlarında teknoloji ile ilgili konulara yer verilmelidir. Özellikle bilim – 

teknoloji – toplum arasındaki ilişkiyi tespit ve geliştirmeye yönelik araştırmalara 

ağırlık verilmesi gerekmektedir. (Aydın, 2009) Çünkü bu üçü bir bütündür ve bu 

bütünün doğru anlaşılması önemli eğitimsel hedeflerden biri olmalıdır. 
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Teknoloji okuryazarlığı eğitimi için yerel yönetimler, bankalar, iletişim ve bilim 

sektöründeki şirketler ile işbirliğine gidilmelidir. (Aydın, 2009) Teknoloji ve 

teknoloji okuryazarlığı ile ilgili merkez kurulmalıdır. 
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SANAT EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Sevtap KANAT1 

Ayşegül DİKKAYA2 

 

 

Öz 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına göre 

yaşam doyum düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubunu 

Erzincan Üniversitesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 559 

öğrenci ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik bölümüne devam eden 

107 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yazar tarafından hazırlanmış 

kişisel bilgi formu ve yaşam doyum ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinde 

sanat eğitimi alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmuş, 

anlamlı fark sanat eğitimi alan öğrencilerin lehine olmuş yani sanat eğitimi alan 

öğrencilerin 'yaşam doyum' düzeylerinin almayanlara göre daha yüksek olduğu 

ortaya çıkmıştır. Veriler cinsiyet faktörüne göre göz önüne alındığında kız 

öğrencilerin yaşam doyum düzeylerinin, erkeklere oranla daha pozitif çıktığı 

sonucu görülmüştür. Bir alt problem olarak sınıf düzeyinin yaşam doyum 

üzerinde etkisinin olup olmadığı sorusu ise herhangi bir farklılık olmadığı sonucu 

ile karşımıza çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Öğrenci, yaşam doyum ölçeği. 
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2 Arş. Gör. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Öğretmenliği ABD. 
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The Comparison of Life Satisfaction Levels Of Undergraduate Students 

Who Either Receive Fine Arts Training or Not 

 

 

Abstract 

 

The study aims at determining life satisfaction levels of undergraduate 

students in terms of receiving fine arts training. The sample of the study consists 

of 559 students studying at Erzincan University in 2011-2012 academic years, 

and 107 students who study at the division of Music Education at the department 

of Fine Arts Education in the faculty of Education at the university. The data of 

the study were collected via a personal information form that is prepared by the 

researchers, and a life satisfaction scale. As a result of the research, a 

meaningful difference was identified among the students who received fine arts 

training and those who did not. It is found that the life satisfaction levels of 

students who received fine arts training are higher than those who did not. In 

terms of gender difference, female students have higher levels of life satisfaction 

than males. As a sub problem, it is also determined that year of study at 

university does not have any influence on life satisfaction.    

 

Keywords: Arts education, Student, life Satisfaction Scale. 

 

Giriş 

Toplumların en büyük yol göstericisi olarak eğitim, tarihler boyu gerek 

kavramsal, gerek pratik olarak irdelenmiş, eğitimin bireyin ve toplumların 

yaşamındaki yeri anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Zamanın ruhuyla doğru olarak 

gelişen eğitim bilimleriyle birlikte, pedagojik literatüre yeni kavramlar 

eklenmiştir. Bu kavramlardan biri de ‘Yaşam Doyum’dur. Şahin’in (2010) 

aktardığı üzere Naugarten’ın 1961 yılında eğitim literatürüne eklediği ‘Yaşam 

Doyum’ kavramı üzerinde yeni yeni düşünülmeye başlanılmış olsa da, ‘Yaşam 

Doyum’ eğitimin tarihler boyu göz ardı edilmiş bir misyonunu temsil 

etmektedir: ‘Bireyin mutluluğunu.’ Aristotales’ten Platon’a kadar eğitimin 

pragmatik amacı; bireyin ahlaksal gelişimini tamamlama ve devletin 

bütünlüğünü sağlama üzerine kuruludur.  Dinlerin gelişmesi ile birlikte 

Hıristiyanlık ve İslam eğitim felsefeleri dini temeller üzerine kurulmuş, bireyin 
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mutluluğu Tanrı ile münasebeti ile ilişkilendirilmiştir. 19.yüzyılda tohumları 

atılmış, gelişimini 21.yüzyılda hızla sürdüren bireysellikle birlikte günümüz 

eğitim anlayışında, yalnızca devlet, kilise gibi kurumlara itaat etme ve mutluluğa 

bu şekilde erişme gibi yollar geride bırakılmıştır. Eğitim ile birlikte psikoloji 

biliminin gelişmesi de geçmişte sadece sosyolojik değer bazında değerlendirilen 

eğitimin, psikolojik olarak değerlendirilmesini sağlayarak ‘Eğitim Psikolojisi’ 

alanının doğmasını sağlamıştır. Böylece geniş bir değerlendirmeden, spesifik bir 

değerlendirmeye tabi tutulan eğitim, bireyin kendisi ve çevresiyle ilgili tüm 

algılarında söz sahibi olur noktasına taşınmıştır. Eğitim bilimlerinin temel 

donelerinden olan Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme 

kademesindeki, tamamlanmış ve doyum kazanmış bireyin piramidin bu en üst 

basamağına çıkmasındaki yegâne dayanak da yine eğitimdir. Eğitim kişinin 

kendi mutluluğunu sağlamanın, sosyal bir varlık olarak hayatını en ideal şekilde 

devam ettirmenin yolu olmuştur. Eğitimin en önemli kollarından biri olarak 

sanat eğitimi ise, estetik bakış açısı kazandırma ve haz verme doğasının getirisi 

olarak bireysel ve toplumsal uzlaşımın en kadim yollarından biri olan sanatı 

bireye tanıtarak, kişinin yaşamdan doyum almasını, kısaca mutlu olmasını 

sağlamaktadır. Sanatı tanıyarak, bizzat sanat yaparak estetik doyum sağlayan 

kişi, bir sonraki aşama olarak yaşamdan da doyum almaya başlayacaktır. Elbette 

ki doyum almak, mutlu olmak yalnızca olumlu ve sıkıntısız bir hayatı yaşamak 

değildir. Sanat, olumsuzluklarla çevrelenmiş bir hayatı, yaratıcılık ile 

rahatlatabilme ve bireyi sağaltabilme gücüne sahiptir. Öyle ki günümüzde 

çocukların resimlerinden yola çıkarak hayatları konusunda fikir sahibi 

olunabilmekte ya da müzikle psikolojik ve fizyolojik birçok hastalık tedavi 

edilmeye çalışılabilmektedir. Yani sanat ve dolayısıyla sanat eğitimi kişinin 

güzeli tanıması, olumsuzdaki olumlu tarafı görebilmesi açısından değerli bir 

katkı sağlayarak, kişinin hayata dair beklentilerini düzenlemekte ve yaşamdan 

doyum almasını sağlamaktadır. Elbette ki sanat yapabilmek bir yeteneğin 

getirisidir, fakat sanat eğitimi herkes için uygulanabilir ve böylece estetik haz 

alım durumu herkes için geçerli olabilir. Bu durumu Artut (2009) şöyle izah 

etmiştir:  

 

“Çağdaş sanat eğitimi herkes için gereklidir, ustalık ve beceriyi 

amaçlamaz. Bireyin yaratıcı güç ve birikimlerini açığa çıkararak 
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estetik kaygı ve düşünce potasında gelişmelerini esas alır. Onların 

sanata ilişkin önyargılarını kıran, sanattan anlayan, sanatın destekçisi, 

seçkin sanat tüketicisi olarak yetiştirmeyi hedefler. Sanat eğitimi 

insanlarda duyarlılık sınırlarını zorlar, o sınırın daha genişlemesini 

olanaklı kılar. Bu yolla insan kendini bir kez de bu yönüyle tanıma 

olanağı bulur ve ‘Kişi’ olma, olabilme yolunda daha bilinçle ilerler.” 

(Artut, 2009,105) 

 

‘Kişi’ kavramı, buradaki kilit noktadır. Birey olmak, kendinin farkına 

vararak, kendi ile barışık olma durumunu, kendi ile barışık olmak ise toplumla 

sağlam bağlar kurmayı sağlar. Böylece kişi yaşamanın farkına ve tadına varır. 

Peki, yaşamdan doyum almak neleri kapsar ve nasıl bir içeriğe sahiptir? Yaşam 

doyumu Dalkey’in tabiri ile ‘kişisel yaşam kalitesi’ (Gürsoy,2009) kişinin 

yaşam standartlarından, kendinden, çevresindekilerden, kısaca bireyin yaşamını 

oluşturan tüm etki ve etmenlerden keyif alması, memnun olmasıdır. Sanat ise 

bünyesinde memnun edici, keyif verici tüm etmenleri barındırır. Hatta sanatın 

keyif verici bu tabiatından dolayı özellikle Ortaçağda dinler tarafından 

yasaklandığını görülebilir. Oysa Ortaçağdaki bu yasaklardan hemen birkaç çağ 

önce Antik Dönemde Aristotaleskatharsis ile kişinin sanatla, özellikle 

tragedyalarla tüm kötü düşüncelerden ve ahlaksızlıklardan uzaklaşacağını 

betimlemiştir.  Sanat eğitimi ise o asırlar boyunca, sanatın keyif veren, özgür ve 

bireysel kılan bu tabiatıyla birlikte tıpkı Antik Çağdaki gibi ya göklere 

çıkartılmış, ya da Ortaçağdaki gibi günah sayılmıştır. Günümüze gelinceye 

kadar, bireyi, bireyselliğin geliştiği çağımıza hazırlayan tüm çağlar sanatın 

aslında haz verirken gerçeklerden uzaklaştırmadığına, kimi zaman kötüyü 

betimleyerek aslında onunla baş etmeyi kolaylaştırdığına ve böylece bireylerin 

hayatlarına güzeli katarak mutlu ettiğine dikkat çeker. Öyleyse sanat eğitimi 

kişinin yaşadığı dünyayı daha iyi algılanmasını sağlayarak yaşamdan doyum 

almanın temel prensiplerinden olan yabancılaşmayı uzaklaştırır. Çünkü sanat 

eğitimi alan birey yaşamın ayırtına varır, sosyal bir varlık olmasının tüm 

özelliklerini sanat aracılığıyla gerçekleştirir. Sanat yalnızlığı yıkan en temel 

sosyalleşme araçlarındadır. Sanat eğitimi alan bireyin kazanımlarından olan bir 

başka özellik de sanatın kişinin yaratıcılığını geliştirmesidir. Fromm’un (1994) 

‘Sevgi ve Şiddet’in kaynağında bahsettiği üzere yaratan birey narsisizmden, 
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şiddetten uzak durur. Tabii narsisizmden uzak dururken kendine olan özsaygısını 

ve öz sevgisini de korur. Yani sanat 'yaşam doyum' kavramının birçok özelliğini 

içerisinde barındırırken, sanat eğitimi de yaşamdan doyum almanın kalıcılığını 

sağlar.  

 

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi sanatın ve dolayısıyla sanat 

eğitiminin, yaşam doyum kavramıyla arasında önemli bağlar bulunmaktadır ve 

bu bağlar çalışmamızın temel dayanaklarından olmuştur. Ayrıca çalışmamız 

aşağıda sunduğumuz sorulara, cevap vermeyi de amaçlamaktadır.   

 

Alt Problemler 

 

1.Üniversite öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına göre yaşam 

doyumları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

2. Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre yaşam doyumları puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

3. Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre 

yaşam doyumları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

Yöntem 

 

Bu araştırmada betimsel tarama (survey) modeli kullanılmıştır. 

 

Araştırma Grubu 

 

 Araştırmanın grubunu, Erzincan Üniversitesinde 2011-2012 eğitim-

öğretim yılında öğrenim gören Eğim Fakültesinin Sınıf öğretmenliği, Fen 

Bilgisi, Matematik, Türkçe bölümlerinde, Sivil Havacılık bölümünde, İktisat, 

İşletme, Elektrik- Elektronik ve İnşaat Mühendisliğinde, Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Bölümünde öğrenim gören random yöntemiyle seçilmiş 559 öğrenci 

ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik bölümünde okuyan 107 

öğrenciden oluşmaktadır.  
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Veri Toplama Araçları 

 

Bu araştırmada  “Yaşam Doyumu Ölçeği”  anketi kullanılmıştır. 

 

Yaşam Doyumu Ölçeği  

  

Araştırmada kullandığımız Yaşam doyum ölçeği Diener ve arkadaşları 

tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir.  Yaşam doyumu ölçeğinin, -The 

Satisfaction With Life Scale (SWLS)- geliştirilmesinde ki amaç bireylerin 

yaşamlarından aldıkları doyumu belirlemektir. Ölçek, 7 dereceli (1: kesinlikle 

katılmıyorum - 7: Kesinlikle katılıyorum)likert tipi ölçektir ve 5 maddeden 

oluşmaktadır. Diener ve arkadaşları ölçeğin güvenirliğini Alpha = .87 olarak, 

ölçüt bağımlı geçerliğini ise. 82 olarak bulmuşlardır. Ölçeğin Türkiye’ye 

uyarlanması Yetim (1993) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin 

güvenirliği oldukça yüksek bulunmuştur. (Alpha = . 86) ve test-tekrar test 

güvenirliği. 73 ). Çetinkaya’nın (2004) yaptığı çalışmada ölçeğin güvenirlik 

katsayısı Cronbach Alfa. 81 olarak bulunmuştur.  ( Akt: Gürsoy, 2009: 47; 

Şeker, 2009: 48-49). 

 

Verilerin Analizi 

 

Araştırma amaçları doğrultusunda toplanan veriler, 0,5 anlamlılık 

seviyesinde SPSS 17 (Statistical PackageforTheSocialSciences) paket programı 

kullanılarak çözümlenmiştir. 

 

Üniversite öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına göre yaşam 

doyumları puanları arasında ve öğrencilerinin cinsiyete göre yaşam doyumları 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için 

nonparametrik testlerden MannWhitney U-Testi kullanılmıştır.  

 

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre yaşam 

doyumları puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ise ikiden fazla 
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örneklem ortalamasının birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip göstermediği 

hesaplamak için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Alt Problem 1.  

 

Üniversite öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına göre yaşam 

doyumları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

Üniversite öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına  göre yaşam 

doyumları puanlarına İlişkin Bulgular  

 

Üniversite öğrencilerinin Sanat eğitimi alma durumlarına göre yaşam 

doyumları puanları arasında anlamlı farklılık anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını saptamak amacıyla yapılan Mann Whitney U testinin betimsel 

sonuçları Tablo 1'de sunulmuştur. 

 

Tablo 1 Üniversite öğrencilerinin Sanat Eğitimi Alma durumlarına 

Göre Yaşam Doyumlarına İlişkin Puanlarının Betimsel İstatistikleri  

 

Ölçek Grup Sıra Ortalaması                        N 

 

Sanat eğitimi 

almayan 

320,81 559 

Sanat eğitimi alan 399,79 107 

 Toplam  666 

 

 Tablo 1’de, “Yaşam Doyum Ölçeği”nden alınan bulgulara göre; 

grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, yüksek sıra ortalaması puanına 

sahip grup Müzik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu gruptur (399,79).  
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 Sanat eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin sıra 

ortalamalarının anlamlı fark taşıyıp taşımadığına ilişkin Mann Whitney U-Testi 

sonuçları tablo2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 Üniversite öğrencilerinin Sanat eğitimi alma durumlarına göre 

yaşam doyumu puanları arasındaki farka ilişkin MannWhitney U-Testi 

Sonuçları 

 Yaşam doyumu 

Mann-Whitney U 22814,000 

Wilcoxon W 179334,000 

Z -3,894 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

Tablo 2’de elde edilen bulgulara göre; Erzincan Üniversitesi ile Müzik 

Bölümüne devam eden öğrencilerin Yaşam doyumu sıra ortalaması arasında 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. U=22814, p<.05. Anlamlı farkın sanat 

eğitimi alan öğrencilerin lehine olma durumu, ölçek sıra ortalamalarının Sanat 

eğitimi alan öğrencilerinin daha yüksek olmasıyla açıklanabilir. 

 

Alt Problem 2.  

 Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre yaşam doyumları puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

  

Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre yaşam doyumları puanlarına 

İlişkin Bulgular  

Tablo 3 Üniversite öğrencilerinin Cinsiyete Göre Yaşam Doyumlarına 

İlişkin Puanlarının Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Cinsiyet Sıra 

Ortalaması 

                       

N 

 

Kız  361,57 364 

Erkek 299,66 302 

 Toplam 
 

666 
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Tablo 3’de, elde edilen bulgulara göre; cinsiyete göre sıra ortalamaları 

dikkate alındığında, Kız öğrenciler 361,57 yüksek sıra ortalaması puanına sahip 

olan gruptur.  

 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre sıra ortalamalarının anlamlı fark 

taşıyıp taşımadığına ilişkin Mann Whitney U-Testi sonuçları tablo 4’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4 Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre yaşam doyumu puanları 

arasındaki farka ilişkin MannWhitney U-Testi Sonuçları 

 

 Yaşam doyumu 

Mann-Whitney U 44745,500 

Wilcoxon W 90498,500 

Z -4,138 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

Tablo 4’e göre Üniversitesi öğrencilerin cinsiyete göre Yaşam doyumu 

sıra ortalamaları dikkate alındığında aralarında anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Anlamlı farkın kız öğrencilerin lehine olma durumu, ölçek sıra 

ortalamalarının kız öğrencilerinin daha yüksek olmasıyla açıklanabilir. 

(U=44745,500 p<.05). 

 

Alt Problem 3. 

 

 Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre yaşam 

doyumları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

 Bu araştırma sorusunu cevaplamak için verilerin analizinde Kruskal 

Wallis H testi kullanılmıştır. 
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Sanat eğitimi alan Üniversite öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre 

yaşam doyumları puanlarına İlişkin Bulgular  

 

Tablo 5 Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeylerine 

Göre Yaşam Doyumlarına  İlişkin Puanlarının Betimsel İstatistikleri  

 

Ölçek Sınıf Sıra Ortalaması                        N 

 

1,00 49,36 38 

2,00 

3,00 

4,00 

62,25 

50,58 

55,67 

24 

19 

26 

   107 

  

Tablo 5’de, elde edilen bulgulara göre; sanat eğitimi alan üniversite 

öğrencilerinde sınıf düzeyine göre sıra ortalamaları dikkate alındığında, üçüncü 

sınıf sıra ortalamasının bir önceki sınıf düzeyinden daha düşük olduğu 

görülmektedir. Fakat genel itibariyle birinci sınıfla dördüncü sınıfa kadar yaşam 

doyum düzeylerinin sıra ortalamasında yükselme vardır fakat aralarında anlamlı 

bir farklılık görülmemektedir. 

 

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre sıra 

ortalamalarının anlamlı fark taşıyıp taşımadığına ilişkin Kruskall Wallis Testi 

Sonuçları tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6 Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre 

yaşam doyumu puanları arasındaki farka ilişkin  Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

 

 Yaşam doyumu 

Ki-Kare 2,862 

Df 3 

P ,413 
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Tablo 6’ya göre Sanat eğitimi alan üniversitesi öğrencilerinin sınıf 

düzeyine göre Yaşam doyumu sıra ortalamaları dikkate alındığında aralarında 

anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. [ 
2x  =2,862 p>.05]. 

 

Sonuç 

 

Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda; üniversiteye ve üniversitenin 

Müzik Bölümüne devam eden öğrenciler arasında 'yaşam doyum'u sıra 

ortalaması puanlarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Anlamlı fark sanat 

eğitimi alan öğrencilerin lehine olmuş yani sanat eğitimi alan öğrencilerin 

'yaşam doyum' düzeylerinin almayanlara göre daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuca varılmasındaki en büyük neden sanat eğitiminin öğrenci 

üzerindeki yadsınamaz etkisidir. Sanat eğitimi öğrencinin yaratıcılığını 

geliştirerek hayatı güzellik kavramı üzerinden algılamasını sağlar, böylece kişi 

yaşamdan doyum ve zevk almanın yeni yollarını keşfeder ve kendini tanır. 

Literatürde sanat eğitimi alan ve almayan öğrencileri 'yaşam doyum' kavramı 

ekseninde inceleyen bir çalışmaya rastlanılmadığı için yukarıdaki bulguyu 

destekleyecek ya da aksini sunacak herhangi bir veri bulunamamıştır. 

 

Çalışmadan elde ettiğimiz diğer bir bulgu ise; cinsiyet faktörünün 'yaşam 

doyum' kavramıyla ilişkisi üzerine olmuştur. Cinsiyet faktörüne göre üniversitesi 

öğrencilerinin 'yaşam doyum'u sıra ortalamaları dikkate alındığında aralarında 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Anlamlı fark kız öğrencileri lehine 

bulunmuştur. İnsanın biyolojisi elbette ki psikolojisini etkilemekte ve ona yön 

vermektedir. Kadınlar biyolojileri dolayısıyla yeni bir canlıyı dünyaya getirme, 

ona bakma ve aileyi yönlendirme fıtratına sahiptirler. Bu durum yaşama daha 

bağlı olmayı sağlar. Anne olma vasfı, kadın doğasına has ince bakış açısıyla 

birleşince kadınların, dolayısıyla kız öğrencilerin yaşamdan zevk alma 

durumlarını etkiler. Dolayısıyla yaşam doyum düzeyi bazında kız öğrencilerin, 

erkek öğrencilerden daha iyi olmasının sebebi yukarıdaki durumla açıklanabilir. 

Bulgumuzu destekler nitelikteki çalışma ise; Gürsoy (2009)'un 'Üniversite 

Öğrencilerinin Gestalt Temas Biçimleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi' konulu yüksek lisans çalışmasıdır. Bu çalışmada da 
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cinsiyet faktörü ile yaşam doyum düzeyleri arasında ciddi bir farka rastlanmıştır. 

Ayrıca Gürsoy (2009)'un tezinde aktardığı üzere cinsiyet ve 'yaşam doyum' 

kavramları arasındaki ilişkide, Dikmen (1995)'in kamu çalışanları üzerinde 

yaptığı araştırmada kadınların; Deniz ve Yılmaz (2004)'ın üniversite öğrencileri 

üzerine hazırladıkları bildiride de kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık 

çıkmıştır. 

 

Aynı zamanda araştırmamızda sınıf düzeyinin yaşam doyum kavramı 

üzerinde etkisinin olup olmadığı da bir alt problem olarak incelenmiş ve  sanat 

eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre 'yaşam doyum'u sıra 

ortalamaları dikkate alındığında aralarında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Varılan sonuç yaş almanın, sınıfa göre verilen eğitimin, öğrencilerin 

yaşamdan aldıkları doyuma etki etmediğini düşündürmektedir. Sanat eğitimi 

alan öğrenciler açısından düşünüldüğünde, sanat eğitiminin sınıflara göre verilen 

farklı boyutlarının spesifik etkisinden öte, sanatı tanıtmanın genel olarak yaşam 

doyuma etkisi olduğu sonucuna varılabilir. Bu sonucu destekler nitelikteki başka 

bir araştırma da Gürsoy (2009)'un çalışmasıdır. Bu çalışmada sınıf düzeyleri 

arasında farklılık görülmemiştir. Ayrıca Gençay (2009)'un çalışmasında da 

anlamlı bir fark bulunmamıştır.. Yukarıdaki bulguların aksine yine Gürsoy 

(2009)'un aktardığı üzere Deniz ve Yılmaz (2004)'ın bildiri çalışmasında 4. sınıf 

ve 1. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve tespit edilen bu fark 

4.sınıfların lehine çıkmıştır. Bu araştırmaların dışında Ergin ve arkadaşlarının 

(2011) 'Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Özbakım Gücü 

Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler' başlıklı çalışması da Deniz ve Yılmaz (2004)'ı 

destekler nitelikte olup sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya 

koymuştur.  

 

Tüm bulgular ışığında sanat eğitimi alan ve almayan öğrencilerin 

mukayeseli olarak incelenmesi birçok araştırmacının dikkatini farklı taraflarıyla 

çekmiş olmasına rağmen sanat eğitimi alan ve almayan öğrencilerin yaşam 

doyum perspektifi ile incelenmesi ile alakalı eğitim literatürü zengin değildir. 

‘Yaşam doyum’ gibi bireyi birinci derecede etkileyen, sağlıklı bir bireyin sahip 

olması gereken ve dolayısıyla sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplumun 

oluşmasında da katkı sağlayan bu kavram ve sanat eğitimi, çalışmamız 
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sonuçlarında da birbirleriyle ilgili çıkmışlardır. Günümüzün sürekli değişen 

Türk eğitim sisteminde, bizzat sanat eğitimi üzerine kurulmuş eğitim kurumları 

hariç, sanat ve sanat eğitimi hep en asgari şekilde tutulmaktadır. Çalışmamızda 

ulaştığımız sonuç, sanat eğitiminin ‘yaşam doyum’ kavramıyla bağlantılı 

olduğunu göstermiş ve çalışmamızın, okullarda asgari düzeyde verilen sanat 

eğitiminin arttırılması yolunu destekleyen bir inceleme olma özelliğine sahip 

olmasını sağlamıştır.    
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T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE 
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DEYİMLER VE GÖRSEL ÖĞELER İLE ÖĞRETİMİ 
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Meryem BOZTAŞ2 

Yasemin KOÇ3 

 

 

Öz 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürk’ün yaşamı, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesi ve bu mücadelenin başarıyla 

sonuçlanmasının ardından ülkenin geçirdiği yenileşme sürecini anlatmaktadır. 

Ders içerisinde bu konular anlatılırken, aynı zamanda öğrencilere çeşitli 

değerlerin de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bireylerin yaşamını anlamlı 

kılarak onların onurlu bir yaşam sürmelerini sağlayan değerlerin öğretimi için 

de ders içerisinde çeşitli öğretim uygulamaları gerekmektedir.  

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde öğrencilere kazandırılması 

amaçlanan toplam on bir değer bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; bu derste 

kazandırılması amaçlanan bu on bir değerden bazılarının öğretiminde 

kullanılabilecek atasözleri, deyimler ve görsel öğeleri belirlemektir. T.C. İnkılâp 

Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde öğretimi amaçlanan sorumluluk, vatanseverlik, 

dayanışma, özgürlük ve bağımsızlık, özgüven, çağdaşlaşma, çalışkanlık, barış, 

                                                           
1 Arş.Görv. Atatürk Üniversitesi, KKEF, Sosyal Bilgiler Eğitimi emindivanli@atauni.edu.tr 442 

231 4460 
2  Öğr. Görv. Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi meryem_boztas@hotmail.com 442 231 4460 
3 Arş.Görv. Atatürk Üniversitesi, KKEF, Fen Bilgisi Eğitimi yaseminkoc83@hotmail.com 442 

231 4460 
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Türk büyüklerine saygı ve duyarlılık değerlerinden rastgele olarak sorumluluk, 

dayanışma, vatanseverlik, çalışkanlık ve Türk büyüklerine saygı değerleri 

seçilerek bu değerlerin öğretiminde hangi atasözü, deyim ve görsel öğelerin 

kullanılabileceği incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi, Değer 

Öğretimi, Görsel Öğeler, Atasözü, Deyim 

 

Teaching of Some Values in the History of Turkish Revolution and 

Kemalism Lesson through Proverbs, Idioms and Visual Elements 

Abstract 

The history of Turkish revolution and Kemalism lesson tell the renewal 

process of Turkey after the independence struggle of Turkey, life of Atatürk and 

successful accomplishment of the struggle. The contents of the lesson explain 

these subjects, which also tries to earn the students different qualities. In the 

lesson, different educational methods are also required to teach the values which 

allow them to lead an honourable life by making their lives meaningful. 

The history of Turkish revolution and Kemalism lesson contains a total of 

11 values tended to earn the students. The aim of this study is determine the 

proverbs, idioms and visual elements to teach some of these eleven values aimed 

to earn the students. The history of Turkish revolution and Kemalism lesson has 

the values such as responsibility, patriotism, cooperation, freedom, 

independence, self-confidence, modernisation, peace, respect for the great Turks 

and sensibility. Of these values, responsibility, cooperation, patriotism, diligence 

and respect for the great Turks were randomly selected. The study examined what 

proverbs, idioms and visual elements could be used in the education of these 

values. 

Keywords:  History of Turkish Revolution Lesson, Education of Value 

 

Giriş 

 Değer farklı bakış açılarıyla farklı şekillerde tanımlanmış bir terim 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerler davranışlara rehberlik eden genel ilkeler 

ve temel inançlardır. Değerler aynı zamanda eylemlerin iyi olup olmadıklarını 

yargılamamıza olanak tanıyan standartlardır (Halstead ve Taylor, 2000). Bir 

toplum, inanç veya ideoloji içinde veya insanlar arasında kabul edilmiş, 
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benimsenmiş ve yaşatılmakta olan toplumsal, insani, ideolojik veya ilahi 

kaynaklı her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ya da kıymetler şeklinde 

genel olarak tanımlanabilecek olan değer (Yazıcı,2009: 2) en önemli sosyal 

denetim mekanizmalarından biri olarak toplumları ayakta tutan, onların özel 

kimliklerini ortaya çıkararak var olma şekliyle toplumları tanımlayan bir 

sistemdir. Toplumun sosyo-kültürel öğelerine anlam veren en önemli ölçütlerden 

olan değerler, Toplumların oluşma, bütünleşme ve gelişme süreçlerinin hepsinde 

etkili bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile, eğitim, din gibi toplumsal 

kurumların değerlerinin benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve yaşatılmasında 

değer eğitiminin yeri büyüktür. (Özensel, 2003). Eğitimin kurumsallaşmış şekli 

olan okullarda çeşitli dersler için hazırlanan öğretim programlarında da bu konu 

göze çarpmaktadır. Öyle ki milli eğitimin en temel amaçlarından birini,  

bireylere toplumları ayakta tutacak olan değerleri kazandırmak oluşturmaktadır. 

Bu nedenle Türk eğitim sisteminde de değerler 2004 öğretim programında 

öğretimin üç temel ayağından birini oluşturmaktadır. Diğer iki öğretim ayağını 

ise kavram ve beceriler oluşturmaktadır.  

Değerlerin öğretiminde tek bir uygulamanın değil de farklı nitelikteki 

eğitsel uygulamaların kullanılmasını önermemizin nedeni ise kazandırılması 

amaçlanan değerlerin bireylerde kalıcılığını sağlamaktır. Bireyin bir değeri 

öğrenirken onun gerekliliğini ve yaşamı için vazgeçilmezliğini eğlenceli bir 

şekilde herhangi bir baskı olmaksızın öğrenmesi sonucunda onun bu değerden 

vazgeçmesi kolay olmayacak ve öğretim de amacına ulaşmış olacaktır. Değerler, 

toplumu oluşturan bireylere, nelerin önemli olduğunu nelerin tercih edilmesi 

gerektiğini ve kısaca nasıl yaşanılması gerektiğini belirtir. Temel insani değerleri 

benimsemiş bireyler yetiştirmek; aile, toplum ve okulun başlıca görevleri 

arasındadır. Değerlerin öğretimi eğitim programlarında farlı yaklaşımlarla ele 

alınmaktadır. Hedeflenen özelliklerin öğrenciye kazandırılmasında işe koşulacak 

yöntem, teknik ve materyal seçimi önem arz etmektedir     (Yüksel, 

Adıgüzel,2012) 

Henüz genç bir cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti’nde de, değerler 

eğitim sisteminde hemen her dönemde yer almıştır. Toplumsal birlikteliği ve 

bütünleşmeyi sağlamada ve toplumların kimlik sahibi olmasında çok büyük 

önemi olan değerlerin eğitim-öğretim sistemi içerisinde büyük yer alması 
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özellikle genç cumhuriyetler için kaçınılmaz bir sonuçtur. T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük dersi de hem milli hem evrensel değerleri bünyesinde barındıran 

ve bunları en etkili şekilde öğrencilere kazandırmayı amaçlayan değer öğretimi 

için önemli bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada hem 

milli hem evrensel değerlerden rastgele olarak seçilen beş değerin öğrencilere en 

etkili şekilde nasıl kazandırılacağına ilişkin örnekler yer almaktadır. Seçilen 

değerlerden vatanseverlik ve Türk büyüklerine saygı değerlerinin milli değerler 

arasında, sorumluluk, dayanışma ve çalışkanlık değerlerinin ise evrensel 

nitelikte değerler arasında yer aldıkları görülmektedir. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük dersi müfredatı bütünüyle geçmişteki olayları anlatan bir yapıya 

sahip olması nedeniyle ders kitaplarındaki konu anlatımlarının görsel açıdan 

desteklenmesi, öğrenilen bilgilerin kalıcılığı açısından son derece önemlidir. Bu 

nedenle İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında içeriğe uygun şekilde 

resimlere, fotoğraflara, haritalara kısacası görsel öğelere sıkça yer verilmektedir 

(Demirezen, 2011) Ders kitabı, sınıf ikliminde kullanılacak olan görsel öğeler ile 

de desteklendiği takdirde daha etkili ve kalıcı bir öğretim sağlanmış olacaktır. 

 

Atasözleri ve Deyimler 

Türk dilinin en eski kaynaklarından biri olan Divan-ü Lügat-it Türk’te; 

haber, salık, mektup, risale, kıssa, hikaye, tarihsel şeyler anlamında kullanılan 

“sav” sözcüğü ile ifade edilen “atasözü” (Yılmaz, 2000) Türkçe Sözlük’te, 

“uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak kısaca söylenmiş ve halka mal olmuş 

öğüt” biçiminde tanımlanmıştır (TDK, 2008). Atasözleri, atalardan gelen ve 

onların yüzyıllar içindeki deneyim ve gözlemlerine dayalı düşüncelerini öğüt ve 

yargı şeklinde aktaran anonim nitelikli kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri oluşup 

geliştikleri çevrelerin ve çağların düşünüş ve davranışlarını dile getirirler (Oy, 

1991). Atasözleri, kimin söylediği bilinmeyen, kuşaktan kuşağa halk ağzında 

dolaşan, birtakım gerçekleri kısa ve öz bir şekilde ifade eden sözlerdir. İçinde 

doğdukları toplumun gelenek ve göreneklerini, karakterini, hayat anlayışını 

yansıtan, geçmiş ve yaşanmış tecrübelerin, köklü bir hayat anlayışının izini 

içlerinde taşırlar. (Mindivanli, vd., 2012) 

Atasözleri genel olarak toplumda mutluluğu sağlamak için iyiyi, doğruyu, 

güzeli örnek gösteren, uyulması gereken temel ilkelerdir. Bu nedenle atasözleri 
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eğitim açısından da büyük önem taşımaktadır. İlköğretim okullarında sadece 

öğretim değil aynı zamanda eğitim de yapılmaktadır. Atasözleri okullarda 

sadece bir şeyleri öğretmek için değil öğrencileri eğitmek açısından da çok 

değerli ögelerdir. Atasözleri öğretimi ile birey kültürün ve toplum kurallarının 

gereklerini de öğrenmektedir. Bu açıdan, atasözlerini toplumun kültürünün 

manevi parçacıkları ve toplumun felsefesini yansıtan özlü sözler olarak 

tanımlamak yanlış olmayacaktır (Duruhan ve İlhan,  2004).  

Deyim ise bir toplumun gelenek ve göreneklerini, inançlarını, yaşam 

biçimlerini en önemlisi dil özelliklerini ortaya koyan söz gruplarıdır. Özlü, 

kalıplaşmış ve anlatımı çekici kılan sözlerdir (Aksoy, 1998). Üzerinde 

konuşulan konuların anlaşılmasını kolaylaştıran, anlamı renklendiren ve çoğu 

zaman dakikalarca konuşularak ifade edilemeyecek fikirleri bir çırpıda dile 

getirmeye yarayan deyimler, bir toplumun diline yansıyan kültürünün izlerini, 

ipuçlarını ortaya koyarak anlatım gücünü artırıcı, kimi zaman hoşa gidecek, 

söylenene zevk veren ve hatırda kalmayı sağlayan öğeler içermektedir 

(Gündüzalp, 2007; Aksan, 2002). Ayrıca, deyimler ulusal damga taşıyan dil 

varlıklarıdır. Ulusun söz yaratma gücünden doğarlar. Her deyim hoş bir 

buluştur. Küçük bir söz dağarcığına koca bir anlamın sığdırıldığı, ait olduğu 

toplumun karakterini yansıtan söz dizileridir.  

(Artun,http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_ortak_turk_kulturu_

cocuk_edebiyatina_katkilari.pdf),  

Toplumun değerlerini yansıtan özlü sözler olarak kültür öğelerini 

geçmişten bugüne taşıması bakımından atasözleri ve deyimler önemli bir işleve 

sahiptir. Her bir atasözü ve deyimde ait olduğu ulusun düşünceleri, yaşayışları, 

inanışları ve gelenekleri görülür. Başka bir deyişle, her atasözü ve deyim kendi 

ulusunun damgasını taşır. Atasözleri ve deyimlerin taşıdıkları toplumsal değerler 

göz önüne alındığında değer öğretiminin önemli bir parçası olarak düşünülebilir. 

(Girmen, 2013) Bu bağlamda T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yer 

alan bazı değerlerin öğretiminde atasözleri ve deyimlerden yararlanılmıştır. 

 

Görsel Öğeler: 

Öğretim materyalleri, öğretimin niteliğini artırmada önemli bir etkendir. 

Materyaller, öğretimi desteklemek maksadıyla kullanılmaktadır. İyi tasarlanmış 
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materyaller eğitim sürecini zenginleştirir, bilginin algılanmasında somutluk 

sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırır, unutmayı azaltır, öğrenciyi güdüler, 

öğrencinin dikkatini, toplar, öğrenme isteğini kamçılar, kazanımlara yaparak 

yaşayarak ulaşmayı sağlar, düşüncenin kavramlaştırılmasına katkıda bulunur, 

öğrenim çevresini doğallaştırır. Özetle öğretim materyali, öğretme-öğrenme 

sürecinin temel öğelerinden biridir. Öğrencilerde amaçlanan bilgi, beceri, tutum 

ve değerleri geliştirmede kullanılan tüm araç, gereç, kaynaklar öğretim materyali 

kapsamına girer (Akt: Ulusoy ve Gülsüm, 2009).  

Öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenler, değerlerin 

aktarılmasında etkin rol oynarlar. Öğretmenlerin kullandığı yöntem, teknik ve 

materyaller çok önemlidir. Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin dersi 

işlerken kullandığı yöntem, teknik ve materyaller, istenilen değerlerin öğrenciler 

tarafından özümsenmesini kolaylaştırabilir (Boztaş, 2013). Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde TC. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde de 

belirlenmiş olan hedef ve kazanımları gerçekleştirmek amacıyla görsel materyal 

kullanımına özen gösterilmektedir. Ders kitaplarında yukarıda ifade edilen 

görsel öğelerin kullanımı; bireylerin dikkatlerini çekerek onları güdülemesi ve 

dikkatlerini canlı tutması, kavramları açıklaması, somutlaştırması ve bilginin 

düzenlenmesi ve alınmasının kolaylaştırılması açısından öğretme-öğrenme 

sürecinde büyük bir etkiye sahiptir (Mindivanlı Akdoğan, 2012). Çünkü görsel 

öğelerin sayfalar dolusu yazıyla anlatılabilecek bir olayı, çok kısa bir sürede 

anlaşılmasını sağlaması, öğrenmenin kalıcı ve etkili olmasını sağlamasının yanı 

sıra bu öğeler ekonomiklik ilkesine hizmet etmesi açısından da önemlidir. Ders 

kitaplarında yer alan görsel öğelerin, çocukların bilgi ve anlayışlarını resim 

formatında sunarak bakış açılarını ve kendilerini ifade etme yeteneklerini 

geliştirebilmelerinin yanında öğrencilerin yaratıcı, eleştirel düşünme, problem 

çözme, empati kurma ve ifade becerilerini, kendi değer sistemlerini geliştirmek 

amacıyla da kullanılabileceği görüşü (Küçükahmet, 2004) görsel öğelerin 

önemini ifade etmek açısından farklı bir bakış sergilememizi sağlayabilir. Görsel 

öğeler konuya ve amaca uygun olarak seçildiklerinde öğretilen konuyu canlı 

hale getirmekte, öğrenme sürecini zenginleştirerek öğrenmeyi artırmaktadırlar. 

Çoklu öğrenme ortamı sağlayan görsel öğeler dikkat çektikleri, hatırlamayı 

kolaylaştırdıkları, soyut şeyleri somutlaştırdıkları, zamandan tasarruf 
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sağladıkları ve güvenli gözlem yapma imkânı sağladıkları için ders kitaplarında 

sıklıkla tercih edilmektedirler. Görsel öğelerin bir iletişim aracı olarak yazılı 

materyallere göre daha evrensel olduklarını belirtmekte de fayda vardır 

(Demiralp, 2007) 

Karikatür 

Karikatür “Carricare” İtalyanca bir kelime olup insanın ve eşyanın 

abartılarak çizilmesi, komik şekilde çizilerek çizgide mizah yapma olayıdır. 

Karikatürler her yaş grubuna hitap edebilen eğlence, gülmece, hiciv (yerme), 

düşünme ve görsellik içeren sanat ürünleridir. Bu nedenle karikatürlerin yaygın 

olarak kullanılmasının nedeni, kişinin anlatacaklarını daha rahat, görsel ve 

eğlenceli bir yolla anlatmasından kaynaklanmaktadır (Özşahin, 2009).  

Karikatür, farklı kökenleri olan ve hatta daha farklı modern anlamlara sahip bir 

sanat formudur. Günümüz (çağdaş) tanımı ile karikatür, birtakım tasvirlerin 

mizahi çizimi olarak ifade edilebilir (Uslu,2004; Uğurer ve Moralı, 2006) 

İlköğretimde derslerde kullanılabilecek pekçok materyal bulunmaktadır. Bunlar 

arasında karikatürlerin önemli bir değeri vardır. Karikatür, öğrencilere 

kavramların ve değerlerin eğlenceli bir şekilde kazandırılmasında 

kullanılabilecek bir materyaldir( Arık,1998). Hedef kitleyi sadece güldürmek 

değil, aynı zamanda düşündürmek de karikatürün temel hedefleri arasındadır. 

Karikatürde, genelde eleştirel bir bakış açısı vardır. Yaratıcılıkla ele alınan 

konunun, okuyucu tarafından eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi 

istenmektedir (Yüksel, Adıgüzel, 2012) TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 

dersinde de kullanılabilecek pek çok materyal bulunmaktadır. Bunlar arasında 

karikatürlerin önemli bir değeri vardır. Karikatür, öğrencilere kavramların doğru 

ve eğlenceli bir şekilde kazandırılmasında kullanılabilecek görsel bir materyaldir 

( Arık, 1998). 

2005’te yeniden düzenlenen öğretim programında öğrencilere doğrudan 

verilecek beceriler arasında karikatür kullanımını da içeren görsel kanıt 

kullanma becerisi bulunmaktadır (Meb. 2005).  Karikatürler öğrencilerin 

özellikle soyut ve karmaşık bulduğu,  sosyal ve doğa sorunlarının daha kolay 

çözümlenebilmesini, yorumlanabilmesini, somutlaştırılmasını kolaylaştırır 

(Kleeman, 2006). Karikatürün eğitimde kullanımının faydaları: Öğrencilerin; 

konuya ilişkin ön öğrenmelerini belirleme, gözlem yapma ve düşünme 
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becerilerini, bilimsel bilgilerini gerçek yaşam koşullarına uygulama becerilerini, 

yazılı ve sözlü görüş açıklama, merak ve yaratıcılıklarını ve yorum yapma 

becerilerini geliştirme imkanı bulmaları şeklinde sıralanabilir. (Yüksel, 

Adıgüzel, 2012). 

 

Resim ve fotoğraf: 

Resimler, sözel mesajların öğrenciler için anlamlı hale getirilmesinde ve 

somutlaştırılmasında en yaygın olarak kullanılan öğretim materyallerindendir. 

Resimler, kavram ve olguların öğrenilmesinde, öğrencilerin sözel sembollerle 

ifade edilen bilgileri zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı olur (Erden, 

Tarihsiz). Fotoğraf ise; görsel imgelerin etkili ve güvenilir bir temsilcisidir. TC. 

Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihi dersi öğretiminde, tarihin somut ve görsel 

malzemelere dayalı olarak anlatılmaması, geçmişe yönelik deneyim ve bilgileri 

sınırlı olan öğrencilerin, bu alanı öğrenmesinde sıkıntılar yaşamasına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda resimler ve fotoğraflar, geçmişi öğrencilerin gözünde 

basit ve anlaşılır hale getirmede, Tarih, Sosyal Bilgiler ve İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük derslerinde öğretmenlere yardımcı olabilecek unsurların başında 

gelmektedirler (Akbaba, 2009).  

 

Yöntem 

Bu çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın verileri doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Doküman 

incelemesi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyalleri kapsamaktadır. Araştırmanın evrenini TC İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük Dersi’nde yer alan on bir değer, örneklemini ise bu on bir değer 

içerisinde yer alan ve rastgele seçilen beş değer oluşturmaktadır. 

 

Bulgular                                                                                                                              

Sorumluluk 

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir 

olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet anlamına gelen 

(www.tdk.gov.tr) bu değer TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde “Bir 

http://www.tdk.gov.tr/
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kahraman doğuyor” ünitesinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan değer 

olarak yer almaktadır. 

Sorumluluk Değerinin Öğretiminde Kullanılabilecek Atasözleri ne 

Deyimler 

“Akşam ahıra sabah çayıra”,” Deve kuşu yüke gelince kuşum, uçmaya 

gelince deveyim der”, “Karıncadan ibret al yazdan kışı hazırlar”, “ Pilava 

düşkün olan kaşığını yanında taşır”, ”Güvenme dayına azık al yanına”, “Azıksız 

yola çıkanın gözü el torbasında kalır” atasözleri sorumluluk davranışının 

gerekliliğini vurgulamaktadırlar. “Başında kavak yelleri esmek” deyimi 

sorumsuzca davrana birini nitelemek için kullanılırken, “Elini taşın altına 

koymak” deyimi ise sorumluluk bilincinde olan birinin yapacağı davranışı 

nitelemek için kullanılmaktadır. 

 

Sorumluluk Değeri Öğretiminde Kullanılabilecek Görsel Öğeler:  
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Resim 1: Sorumluluk değerini kazandırmak için sınıf ikliminde 

kullanılabilecek örnek resimler 

Dayanışma 

Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda 

birbirlerine karşılıklı bağlanması demek olan dayanışma “Ya istiklal ya ölüm” 

ünitesinde verilmesi gereken değer olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dayanışma Değeri Öğretiminde Kullanılabilecek Atasözleri Ve 

Deyimler  

“Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz”, ”Bir elin nesi var iki elin 

sesi var”, “Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar”,  “Birlikten kuvvet 

doğar”,  “Nerde birlik orda dirlik”, “El ele vermek”, “Arka arkaya vermek”, “El 

birliği etmek” , “Kilit gibi olmak” atasözleri ve deyimleri dayanışmanın 

önemine vurgu yapmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve
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Dayanışma Değeri Öğretiminde Kullanılabilecek Görsel Öğeler: 

  

Görsel 2: Kurtuluş Savaşı’nda insanların dayanışma içerisinde cepheye yardım 

hazırlıklarını gösteren resim ve fotoğraf. 
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Görsel 3: Dayanışma içerisinde olmanın önemini vurgulayan görseller  

Çalışkanlık 

Bu değer TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürkçülük ünitesinde 

öğrencilere kazandırılması amaçlanan bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu değerin öğretimine ilişkin oldukça fazla atasözü, resim, foto vb. 

bulunmaktadır.  

Çalışkanlık Değerinin Öğretiminde Kullanılabilecek Atasözleri Ve 

Deyimler  

“Nerede hareket orada bereket”, “Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ 

olur”,  “Er olan ekmeğini taştan çıkarır “, “Erken kalktım işime şeker kattım 

aşıma”,  “Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp”, “Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye 

aşı”,  “İşleyen demir ışıldar”,  “Karıncadan ibret al yazdan kışı hazırlar”, “Yazın 

başı pişenin kışın aşı pişer”, “Yazın gölge hoş, kışın çuval boş”,  “Toprağı 

işleyen, ekmeği dişler”,  “Zahmetsiz rahmet olmaz”,  “Yokuşta akmayan ter 

inişte göz yaşı olur”, “Sefa ile yenen cefa ile kazanılır”, “Rüzgar esmeyince 

yaprak kımıldamaz”, “Yörük ata kamçı değmez”, “Akan su yosun (pislik) 

tutmaz”, “Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar” atasözlerini 

çalışkanlığın değerine vurgu yapan örnekler olarak görmek mümkündür. 

 

Çalışkanlık Değerinin Öğretiminde Kullanılabilecek Görsel Öğeler: 
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     Görsel 4: Çalışkanlık değerinin önemini vurgulayan görseller    

Vatanseverlik 

Genel olarak bir bireyin ülkesine duyduğu sevgi olarak ifade edilebilecek 

olan vatanseverlik (TDK, 205: 2082), milliyetçilik duygusuna yakın olmakla 

beraber, milliyetçilik her zaman vatanseverliği beraberinde getirmemektedir. 

Vatanseverlik Değeri Öğretiminde Kullanılabilecek Atasözleri Ve 

Deyimler Atasözleri ve Deyimler: 

“Bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş”, “Kaplumbağa 

kabuğumda ‘en büyük sarayım var’ demiş”, “Yad elde beylik sürmekten, yurtta 
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züğürt gezme yeğdir”, “Yabancı köpek yedi mahalleden kovulur”,”Ya devlet 

başa ya kuzgun leşe” atasözleri vatanseverlik değerinin öğretiminde etkili bir 

şekilde kullanılabilecek atasözleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vatanseverlik Değeri Öğretiminde Kullanılabilecek Görsel Öğeler: 

       

Görsel 5: Vatanseverlik değerinin öğretiminde kullanılabilecek görseller 

 

Türk Büyüklerine Saygı: 

Bir milletin kendi büyüklerine saygı göstermesi de millet olmanın büyük 

vasıflarından biridir. Daha ilkokul çağındaki çocuk, tarih kitabında okuduğu 

büyüğü görerek yüreğinde ona karşı yakınlık duyar; bu yakınlıktan doğan sevgi, 

o büyüğün milletine kadar uzanarak çocukta önce millet sevgisini, sonra o 

büyüğe benzemek duygusunu, daha sonra da millete hizmet etmek ihtirasını 

uyandıracaktır. Bu nedenle bu değerin öğrencilere kazandırılması kültürel 

devamlılığın sağlanmasında da büyük bir önem arz etmektedir. 

 

Türk Büyüklerine Saygı Değerinin öğretiminde Kullanılabilecek 

Atasözleri 

“Alim ile sohbet lale mercan incidir, zalim ile sohbet her gün bir can 

incitir”, “Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek” atasözleri de Türk büyüklerine 

verilen değeri ifade edecek nitelikte atasözleridir. 
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Türk Büyüklerine Saygı Değerinin öğretiminde Kullanılabilecek 

Görsel Öğeler 

 

    

Görsel 6: Türk Büyüklerine Saygı değerinin öğretiminde kullanılabilecek 

değerler 

 

Sonuç ve Öneriler 

Öğrencilere toplumsal tutum ve değerlerin kazandırılmasında uygun; 

karikatür, resim, fotoğraf, atasözü ve deyimlerin kullanılması ve bu yollarla 

toplumda kabul gören istendik davranışların ortaya çıkarılması mümkündür. 

Ancak bunu etkili şekilde yapabilmek için uygun yerde ve zamanda uygun 

öğretim materyalini kullanmak gerekmektedir. Özellikle değer öğretiminde 

öğretmenler ve ebeveynlerin oldukça dikkatli davranması gerekmektedir. 
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Akademik başarıda olduğu gibi değer öğretiminde de öğretim materyali 

ne kadar fazla duyu organına hitap ederse öğrenmenin kalıcılığı o düzeyde 

artmaktadır. TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde de verilmesi gereken on 

bir değerin öğretimi için bu ilkeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim 

sistemimizde öğrencilerin en çok kullandığı ders materyalinin ders kitabı olduğu 

dikkate alındığında, sınıf ikliminde ve çalışma kağıdı tarzı öğretim 

materyallerinde kullanılabilecek öğretim malzemelerinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Yapmış olduğumuz bu çalışmada belirlenen atasözleri, deyimler ve 

görsel materyallerin gerek sınıf ikliminde, gerekse ders kitapları ve diğer 

öğretim malzemelerinde uygun yerlerde kullanılmasıyla değer öğretimine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü kısıtlı olan ders saatlerinde bu görsel 

materyaller veya atasözleri ve deyimler üzerine tartışmak her zaman mümkün 

olmayabilir. Ancak ders çalışma kitapçıkları vb. öğretim materyallerinde bu tarz 

eğlenceli ve düşündürücü öğelerin kullanılması öğretime büyük katkı 

sağlayacaktır. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin bu konuda yönlendirmeleri ve 

atasözleri ve deyimler ile karikatür, resim ve fotoğraflar üzerine öğrencileri 

düşündürmeleri hem öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin (eleştirel 

düşünme) gelişmesini sağlayacak hem de Milli Eğitim’in belirlediği hedeflere 

ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada seçilen değerlerin öğretiminde 

kullanılmak üzere, belirlenen örnek görsel materyaller ve atasözleri ile deyimler 

yalnızca ders kitabında kullanılması önerilmemektedir. Hemen her değerin 

öğretimi için hem TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi anlatılırken 

kullanılabilecek hem de genel olarak bu değerlerin öğretimi için sınıf ikliminde 

öğrenci çalışma kitaplarında bu değerlerin öğretimi için kullanılabilecek atasözü, 

deyim ve görsel materyaller belirlenmiştir.  
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