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ÖNSÖZ
Günümüzde ülkelerin gelişmesi, kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanması için nitelikli bir
eğitim zorunlu olmaktadır. Nitelikli bir eğitim için bireylerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirme,
öğrenmeyi öğrenme, bilimsel düşünme, yenileşme, düşünceleri değiştirme, geleceğe yön verme
gibi beceriler üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrencilere temel becerilerin
yanı sıra girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini kazandırmak önemli olmaktadır.
Girişimcilik; eğitim alanında yeni fikirlerin, yeni yöntem ve tekniklerin, ürünlerin, hizmet
ve fırsatların keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve kullanılmasını içeren bir faaliyettir. Bu nedenle
eğitimde girişimcilik, yeni fikirler, ürünler, yöntemler, teknikler ve yeni uygulamalarla eğitim
sisteminde yeni fırsatların yaratılması olarak ifade edilebilmektedir. Yenilik ise eğitim alanında
daha etkili ve verimli süreçler, yöntemler, teknikler geliştirme, bunları uygulayarak öğrenme ve
yaratıcılığı güçlendirecek fikirler üretmektir. Bir başka ifadeyle eğitimde yenilik, mevcut fikirlerin,
uygulamaların, sistem ve kaynakların geliştirilmesini içermektedir
Girişimcilik ve yenilikçilik becerileri çeşitli bilgi ve becerileri edinme, bunları zihinde
düzenleme, tutum ve davranışlarda değişmeyi sağlamaktadır. Bilindiği gibi öğrenme bireyi
değiştirmekte ve geliştirmektedir. Bu değişim önce zihinde başlamakta, giderek davranış ve
tutumlara yansımaktadır. Girişimcilik ve yenilikçilik bu süreci hızlandırmakta, öğrenme,
öğrenmeyi öğrenme, sınırsız öğrenme, hayat boyu öğrenme gibi becerileri geliştirmeye katkı
sağlamaktadır. Böylece öğrenen ve gelişen bir dünya oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Bu anlayıştan hareketle “Girişimcilik ve Yenilikçilik” adıyla hazırlanan bu kitapta on bölüme
yer verilmiştir. Bölümler konularına göre sıralanmıştır. Kitabın okuyuculara ve alana katkı
getirmesini dileriz.

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

iii

Girişimcilik ve Yenilikçilik

İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

2. BÖLÜM
DİJİTAL OKUMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Hakan ÇIVĞIN

3. BÖLÜM
HAYAT BOYU TÜRKÇE KİTAP SETİNDEKİ OKUMA METİNLERİNİN KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Ömer İNCE, Ayşe PELİN

4. BÖLÜM
İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ
Dr. Metin BOZKURT

5. BÖLÜM
KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE ROL MODEL OLARAK EDEBİ ESERLERDEN YARARLANMA:
HAYRİYYE-İ NABİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ömer İNCE, Seda ÖZTÜRKCAN

6. BÖLÜM
PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İLKOKUL VELİLERİNİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Serap ÇİMŞİR, Gülsün AKIN, Havva AKİZ YILDIRIM

7. BÖLÜM
YUNUS EMRE’NİN RİSALETÜ’N-NUSHİYYE ADLI ESERİNDE EĞİTSEL ÖGELER
Doç. Dr. Ömer İNCE, Seda ÖZTÜRKCAN

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

iv

Girişimcilik ve Yenilikçilik

8. BÖLÜM
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

9. BÖLÜM
METAFORİK ÜSLUP VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN ŞEYHİ’NİN HARNAME ADLI MESNEVİSİNE
BİR YAKLAŞIM
Doç. Dr. Ömer İNCE, D. Sıla KARA

10. BÖLÜM
LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE AİT KAVRAM
YANILGILARI
Ebru DURGUT, Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

v

Girişimcilik ve Yenilikçilik
ÖNSÖZ ................................................................................................... iii
İÇİNDEKİLER ............................................................................................ iv
TABLOLAR LİSTESİ ...................................................................................... x
ŞEKİLLER LİSTESİ ....................................................................................... xii
1.

BÖLÜM ......................................................................................... 13

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi .................................................................................. 13
Giriş .................................................................................................. 14
Yöntem ............................................................................................... 14
Araştırma Modeli ........................................................................................... 14
Evren ve Örneklem ......................................................................................... 14
Veri Toplama Araçları ..................................................................................... 14
Verilerin Toplanması ve Analizi .......................................................................... 15

Bulgular .............................................................................................. 15
Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri .................................................. 15
Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi ............................................................................................... 15

Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 17
Kaynakça ............................................................................................. 18
2.

BÖLÜM ......................................................................................... 20

Dijital Okuma Öz Yeterlilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ..................... 20
Giriş .................................................................................................. 21
Yöntem ............................................................................................... 23
Çalışma Grubu .............................................................................................. 23
Ölçek Maddelerinin Oluşturulması ve Kapsam Geçerliliği ............................................ 23
Verilerin Toplanması ....................................................................................... 23
Verilerin Analizi ............................................................................................ 23

Bulgular .............................................................................................. 24
Güvenirlik Analizi .......................................................................................... 27

Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 27
Sonuç ........................................................................................................ 27
Öneriler...................................................................................................... 28

Kaynakça ............................................................................................. 28
Ek 1. Dijital Okuma Özyeterlik Ölçeği ........................................................... 29
3.

BÖLÜM ......................................................................................... 30

Hayat Boyu Türkçe Kitap Setindeki Okuma Metinlerinin Kültür Aktarımı Açısından
İncelenmesi ............................................................................................... 30
Giriş .................................................................................................. 31

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

vi

Girişimcilik ve Yenilikçilik
Yöntem ............................................................................................... 31
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi ................................................................. 32

Bulgular .............................................................................................. 32
Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 33
Kaynakça ............................................................................................. 37
4.

BÖLÜM ......................................................................................... 38

İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri....... 38
Giriş .................................................................................................. 39
Yöntem ............................................................................................... 40
Araştırma Nesneleri ........................................................................................ 40
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi .............................................................. 40

Bulgular .............................................................................................. 41
Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 41
Kaynakça ............................................................................................. 42
5.

BÖLÜM ......................................................................................... 45

Karakter ve Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Edebi Eserlerden Yararlanma:
Hayriyye-İ Nabi Örneği ................................................................................. 45
Giriş .................................................................................................. 46
Yöntem ............................................................................................... 46
Veri Toplama Araçları ..................................................................................... 46
Verilerin Toplanması ....................................................................................... 46
Verilerin Analizi ............................................................................................ 47

Bulgular .............................................................................................. 47
Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 58
Kaynakça ............................................................................................. 58
6.

BÖLÜM ......................................................................................... 59

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları ile İlgili İlkokul Velilerinin Görüşlerinin
İncelenmesi ............................................................................................... 59
Giriş .................................................................................................. 60
Temel Eğitimde Uzaktan Eğitim Süreci ................................................................. 60
Araştırmanın Amacı ve Alt Amaçları ..................................................................... 61
Araştırmanın Varsayımları ................................................................................ 62
Araştırmanın Sınırlılıkları.................................................................................. 62

Yöntem ............................................................................................... 62
Araştırmanın Deseni ....................................................................................... 62
Çalışma Grubu .............................................................................................. 62
Verilerin Toplanması ....................................................................................... 63
Verilerin Analizi ............................................................................................ 63

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

vii

Girişimcilik ve Yenilikçilik
Bulgular .............................................................................................. 63
Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 67
Kaynakça ............................................................................................. 70
7.

BÖLÜM ......................................................................................... 72

Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye Adlı Eserinde Eğitsel Ögeler ......................... 72
Giriş .................................................................................................. 73
Yöntem ............................................................................................... 73
Veri Toplama Araçları ..................................................................................... 73
Verilerin Toplanması ....................................................................................... 73
Verilerin Analizi ............................................................................................ 74

Bulgular .............................................................................................. 74
Sonuç ve Öneriler ................................................................................... 79
Kaynakça ............................................................................................. 80
8.

BÖLÜM ......................................................................................... 81

Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi ............................................................................................... 81
Giriş .................................................................................................. 82
Yöntem ............................................................................................... 82
Araştırma Modeli ........................................................................................... 82
Evren ve Örneklem ......................................................................................... 82
Veri Toplama Araçları ..................................................................................... 83
Verilerin Toplanması ve Analizi .......................................................................... 83

Bulgular .............................................................................................. 83
3.1. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıları ........................... 83
3.2. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algılarının Demografik
Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi .................................................................... 83

Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 85
Kaynakça ............................................................................................. 86
9.

BÖLÜM ......................................................................................... 87

Metaforik Üslup ve Değerler Eğitimi Açısından Şeyhi’nin Harname Adlı Mesnevisine Bir
Yaklaşım .................................................................................................. 87
Giriş .................................................................................................. 88
Yöntem ............................................................................................... 89
Veri Toplama Araçları ..................................................................................... 89
Verilerin Toplanması ....................................................................................... 89
Verilerin Analizi ............................................................................................ 89

Bulgular .............................................................................................. 89
Tartışma, Sonuç ve Öneriler ...................................................................... 91

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

viii

Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kaynakça ............................................................................................. 92
10.

BÖLÜM ......................................................................................... 93

Lisansüstü Çalışmalarda İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Ait Kavram Yanılgıları
.................................................................................................. 93
Giriş .................................................................................................. 94
Yöntem ............................................................................................... 95
Araştırma Deseni ........................................................................................... 95
Çalışma Alanı ............................................................................................... 95
Verilerin Toplanması ....................................................................................... 95
Verilerin Analizi ............................................................................................ 95

Bulgular .............................................................................................. 95
Sonuç, Tartışma ve Öneriler ...................................................................... 98
Kaynakça ............................................................................................. 99

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

ix

Girişimcilik ve Yenilikçilik

TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1-1. Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyi Betimsel Değerleri ............................... 15
Tablo 1-2. Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyinin Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
............................................................................................................... 16
Tablo 1-3. Bilgisayarca Düşünme Becerisinin Öğrenim Görülen Bölüm Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları ................................................................................................... 16
Tablo 1-4. Bilgisayarca Düşünme Becerisinin Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları.................................................................................................... 17
Tablo 1-5. Bilgisayarca Düşünme Becerisinin Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu Değişkenine Göre
ANOVA Sonuçları. ......................................................................................... 17
Tablo 2-1. Çalışma grubu ile ilgili genel bilgiler ..................................................... 23
Tablo 2-2. Dijital Okuma Öz Yeterlik Ölçeği .......................................................... 25
Tablo 2-3. DFA Diğer Değerler .......................................................................... 26
Tablo 2-4. DOÖYÖ Alt Faktörlerine İlişkin Güvenirlik Sonuçları ................................... 27
Tablo 3-1. Hayat Boyu Türkçe Kitap Setinde Yer Alan Kültür Aktarımı İfade Sayıları .......... 32
Tablo 4-1. Bilgilendirici Metinlere Ait Ortalama Kelime-Cümle Uzunlukları, Okunabilirlik
Sayıları ve Düzeyleri ...................................................................................... 41
Tablo 4-2. Hikâye Edici Metinlere Ait Ortalama Kelime-Cümle Uzunlukları, Okunabilirlik
Sayıları ve Düzeyleri ...................................................................................... 41
Tablo 6-1. Katılımcı Velilerin Özellikleri .............................................................. 63
Tablo 6-2. “Uzaktan eğitim sürecinde öğretmeniniz ile en çok nasıl iletişim kurdunuz?”
sorusuna alınan cevaplar. ................................................................................ 63
Tablo 6-3. “Öğretmenin size gönderdiği veya önerdiği çalışmalar çocuğunuz için yeterli ve
yararlı oldu mu?” sorusuna alınan cevaplar ........................................................... 64
Tablo 6-4. “Eba Tv yayını sizce yeterli ve etkili miydi?” sorusuna alınan cevaplar ............. 64
Tablo 6-5. “EBA sitesindeki ders anlatımları, testleri ve içerikleri sizce yararlı ve yeterli mi?”
sorusuna alınan cevaplar ................................................................................. 64
Tablo 6-6. “Öğretmenin verdiği çalışmaların yapılıp yapılmadığını uzaktan eğitimde en etkili
nasıl takip edebileceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar ............................ 64
Tablo 6-7. “Uzaktan eğitimden dolayı 1.dönem notları ve/veya değerlendirilmesinin 2.dönem
için geçerli olması hakkındaki düşünceniz nedir?” sorusuna alınan cevaplar .................... 65
Tablo 6-8. “Canlı dersler ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusuna alınan cevaplar ............ 65
Tablo 6-9. “Canlı derslerde en çok hangi sorun ile karşılaştınız?” sorusuna alınan cevaplar .. 65
Tablo 6-10. “Canlı dersin saati ve günleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan
cevaplar. ................................................................................................... 66
Tablo 6-11. “EBA içerikler yoğunluktan dolayı zaman dilimlerine ayrılmıştı. Bu zaman
dilimlerinin uygunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar ............... 66

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

x

Girişimcilik ve Yenilikçilik
Tablo 6-12. “EBA TV programının yazın da devam etmesi sizce yararlı ve etkili olacak mı?”
sorusuna alınan cevaplar ................................................................................. 66
Tablo 6-13. “Çocuğunuzun çalışmalarına destek olurken en çok hangi durumda sorun
yaşadınız?” sorusuna alınan cevaplar .................................................................. 66
Tablo 6-14. “Uzaktan eğitimde en çok nasıl vakit geçirdiniz? sorusuna alınan cevaplar ....... 67
Tablo 6-15. “Sizce uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini doldurabildi mi? sorusuna alınan
cevaplar .................................................................................................... 67
Tablo 6-16. “Pandemi süreci size göre nasıldı? sorusuna alınan cevaplar ........................ 67
Tablo 8-1. Yanal Düşünme Eğilimi Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi ......................... 83
Tablo 8-2. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algılarına İlişkin
Ortalamaları ............................................................................................... 83
Tablo 8-3. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Cinsiyet
Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları ..................................................................... 83
Tablo 8-4. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların İnternet
Kullanım Sıklığı Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları ................................................. 84
Tablo 8-5. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Ailenin Sosyoekonomik Düzeyi Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları ............................................... 84
Tablo 8-6. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Öğrenim
Görülen Bölüm Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları .................................................. 84
Tablo 8-7. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Anne Eğitim
Düzeyi Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları ............................................................ 84
Tablo 10-1. Araştırmanın Örneklemi ................................................................... 95
Tablo 10-2. Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı ......................................... 96
Tablo 10-3. Lisansüstü Çalışmaların Tez Türüne Göre Dağılımı .................................... 96
Tablo 10-4. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
............................................................................................................... 96
Tablo 10-5. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Evren/Örneklem/Çalışma Grubu Göre Dağılımı
............................................................................................................... 96
Tablo 10-6. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı ........ 97

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

xi

Girişimcilik ve Yenilikçilik

ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 2-1. Scree-plot grafiği ............................................................................. 24
Şekil 2-2.Dört Faktörlü Modele İlişkin DFA Modeli ................................................... 26
Şekil 10-1. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Öğrenme Alanı/Konulara Göre Dağılımı ........ 97

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

xii

1. BÖLÜM
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca
Düşünme Becerilerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Giriş
Yöntem
Bulgular
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Kaynakça

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli…

Giriş
Günümüzün ve geleceğin güçlü toplumlarının günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların
çözülebilmek için ihtiyaç duyulan teknolojileri etkin ve verimli kullanabilen yaratıcı, eleştirel
ve algoritmik düşünebilen, problem çözme becerisi gelişmiş ve bilgisayarca düşünme
becerilerine sahip bireylerin oluşturduğu toplumlar olacağı üzerinde durulmaktadır (ISTE, 2015;
Kalelioglu, Gülbahar ve Kukul, 2016; OECD, 2018; Phillips, Yu, Hameed ve El Akhdary, 2017;
Wing, 2006). Bu bağlamda uluslararası alanyazında “Computational Thinking” olarak
isimlendirilen bu kavram ulusal alanyazın çalışmalarda ise “bilgisayarca düşünme”, “bilgi
işlemsel düşünme”, “bilişimsel düşünme” ve “hesaplamalı düşünme” gibi pek çok farklı ifade
ile açıklanmaya çalışılmıştır (Alsancak Sırakaya, 2019; Gülbahar vd., 2019; Korkmaz vd., 2015).
Bu araştırmada kavramın Türkçe karşılığı olarak bilgisayarca düşünme kullanılmıştır.
Bilgisayarca düşünmenin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Wing (2014) kavramı, bilgisayarın
etkili bir şekilde gerçekleştirebileceği ve çözümlerin ifadesi olarak sorunların çeşitli şekillerde
formüle edildiği bir düşünme süreci olarak ifade etmiştir. Alanyazında en sık atıf yapılan
bilgisayarca düşünme tanımlarından birisinde ise bu kavram yaratıcılığın, algoritmik
düşünmenin, eleştirel düşüncenin, problem çözmenin, iş birliğine dayalı düşüncenin ve iletişim
becerilerinin ortak yansıması olarak tanımlanmıştır (ISTE, 2015). Alanyazın çalışmalarında da
sıklıkla dile getirildiği üzere bireyin tüm hayatını şekillendirecek ve bu süreci kolaylaştıracak
olan bu becerinin incelenmesi ve gerekli ise bu becerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim
ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır (Burke, O'Byrne & Kafai,
2016; CSTA, 2011; ISTE & CSTA, 2011; Kong, 2016). Bu bağlamda bu çalışmada, geleceğin
toplumunu şekillendirecek olan günümüz üniversite öğrencilerinin 21. yüzyılın en önemli
becerileri arasında yer alan bilgisayarca düşünme beceri düzeylerinin incelenmesi araştırmanın
temel amacıdır. Bu temel amaç doğrultusunda araştırmada ayrıca, bilgisayarca düşünme beceri
düzeyinin cinsiyete, öğrenim görülen bölüme, anne eğitim düzeyine ve ailenin sosyo-ekonomik
durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma, betimsel bir araştırma olup ilişkisel tarama modeli kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Karasar (2005, s.81)’a göre ilişkisel tarama modelinde; iki veya daha çok
sayıdaki değişken arasında var olan değişim ve/veya bu değişimin derecesini belirlemek
amaçlanır. Cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, anne eğitim düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik
durumu ile bilgisayarca düşünme becerisi arasında farklılaşma olup olmadığını belirlemek
amacıyla ise karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın örneklemini 2019–2020 öğretim yılının Güz döneminde, Marmara
Bölgesi’ndeki bir üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 554 üniversite öğrencisi
oluşturmaktadır. Öğrencilerin 374’ü (%67,5) kadın ve 180’i (%32,5) erkektir. Öğrenciler 13 farklı
bölümde öğrenim görmekte ve yaşları 18-43 (yaş M=21.0) arasında değişmektedir. Örneklemi
oluşturan öğrencilerin 156’sı (%28,2) birinci sınıfta öğrenim görürken, 132’si (%23,8) ikinci
sınıfta, 127’si (%22,9) üçüncü sınıfta ve 139’u (%25,1) da dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri, Bilgisayarca Düşünme Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada ayrıca çalışma
grubuna ilişkin demografik bilgilerin edinilmesi amacıyla kişisel bilgiler formu kullanılmıştır.
Bilgisayarca Düşünme (Computational Thinking) Ölçeği: Araştırmada Korkmaz, Çakir ve
Özden (2017) tarafından geliştirilen “Bilgisayarca Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li Likert
tipindeki ölçek Yaratıcılık, Algoritmik Düşünme, İşbirliklilik, Eleştirel Düşünme ve Problem
Çözme olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte 29 madde bulunmaktadır. Ölçekten
alınabilecek en düşük puan 29, en yüksek puan 145’tir. Alınan 29-68 arası puan düşük düzey
bilgisayarca düşünme becerisi olarak değerlendirilirken 69-108 arası orta düzey, 109 ve üzeri
ise yüksek düzey olarak değerlendirilmektedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=.822
olarak belirlenen ölçeğin güvenirlik katsayısı bu araştırmada α=.710 olarak saptanmıştır.
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Kişisel Bilgiler Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda öğrenim
görülen cinsiyet, bölüm, anne eğitim durumu ve sosyo-ekonomik durum gibi bazı demografik
bilgilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış bir grup soru yer almaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, araştırma öncesinde öğrencilere öncelikle
araştırma konusu ve veri toplama araçları hakkında bilgi verilmiş, ardından araştırmaya
katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu hatırlatılarak öğrencilerin ölçekleri yanıtlamaları
sağlanmıştır. Ölçekler yaklaşık 35 dakikalık sürede yanıtlanmıştır. Analiz öncesinde verilerin
normal dağılım gösterip göstermediği test etmek amacıyla, Kolmogorov-Smirnov Testi
gerçekleştirilmiş ve test sonucunun değişkenler için p>.05 olarak ortaya çıktığı görülmüştür.
Normal dağılım gösterdiği tespit edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla betimsel
istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testlerinden yararlanılmıştır. Alt gruplar
arsındaki farklılığın tespiti için ise Scheffe testinden yararlanılmıştır. Karşılaştırmalarda
anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri
Öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1-1’de
sunulmuştur. Öğrencilerin bilgisayarca düşünme beceri düzeylerine ilişkin ortalamaları
incelendiğinde (𝑋̅=99.65; 𝑋̅/𝑚=3.44), öğrencilerin kendilerini “orta düzeyde” bilgisayarca
düşünme becerisine sahip bireyler olarak algıladıkları söylenebilir. Elde edilen bulgu genel
olarak incelendiğinde öğrencilerin ortalamalarının en düşük olduğu becerilerin Problem Çözme
(𝑋̅/𝑚=2.40) ve Algoritmik Düşünme (𝑋̅/𝑚=2.92) olduğu, en yüksek beceri ortalamasının ise
Yaratıcılık (𝑋̅/𝑚=4.25) olduğu söylenebilir.
Tablo 1-1. Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyi Betimsel Değerleri
̅
N
Değişken
m
𝐗
Yaratıcılık
8
33.96
Algoritmik Düşünme
6
17.49
İşbirliklilik
4
15.81
554
Eleştirel Düşünme
5
18.01
Problem Çözme
6
14.37
Bilgisayarca Düşünme
29
99.65
Not: m=madde sayısı

̅/𝐦
𝐗
4.25
2.92
3.95
3.60
2.40
3.44

Ss
4.14
6.75
3.75
4.13
5.60
14.34

Min
16
6
4
5
6
60

Mak.
40
30
20
25
30
145

Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeylerinin Demografik Değişkenler
Açısından Değerlendirilmesi
Öğrencilerin bilgisayarca düşünme ölçeğinde elde ettikleri puanların ortalaması ile cinsiyet
değişkeni arasında erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunduğu Tablo 1-2’de
görülmektedir (t(552)= -3.23, p<.05). Erkek öğrencilerin puan ortalaması (𝑋̅ =102.64) kadın
öğrencilerin puan ortalamasından (𝑋̅=98.21) daha yüksektir. Ölçeğin alt boyutları bazında
yapılan incelemede ise “Algoritmik Düşünme” alt boyutundan elde edilen puan ortalaması ile
cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunduğu Tablo 1-2’de görülmektedir (t(552)= -2.35,
p<.05). Erkek öğrencilerin puan ortalamasının (𝑋̅ =18.46) kadın öğretmen adaylarının puan
ortalamasından (𝑋̅=17.03) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ölçeğin “Eleştirel Düşünme” alt
boyutunda ise erkek öğrencilerin puan ortalamasının (𝑋̅=18.54) kadın öğrencilerin puan
ortalamasından (𝑋̅=17.75) daha yüksek olduğu ve farkın da anlamlı olduğu görülmektedir (t (552)=
-2.12, p<.05). Benzer şekilde ölçeğin “Problem Çözme” alt boyutunda da erkek öğrencilerin
puan ortalamasının (𝑋̅=15.56) kadın öğrencilerin puan ortalamasından (𝑋̅=13.80) daha yüksek
olduğu ve farkın da anlamlı olduğu görülmektedir (t (552)= -3.49, p<.05). Elde edilen bu bulgudan
hareketle erkek öğrencilerin yaratıcılık ve İşbirliklilik dışındaki beceriler bağlamında kendilerini
kadınlara kıyasla daha yeterli gördükleri söylenebilir.
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Tablo 1-2. Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyinin Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
̅
Değişken
Grup
N
Ss
sd
t
𝐗
Yaratıcılık
Kadın 374
33.96
3.84
552
-.018
Erkek 180
33.97
4.72
Algoritmik Düşünme
Kadın 374
17.03
6.62
552
-2.35
Erkek 180
18.46
6.93
İşbirliklilik
Kadın 374
15.67
3.83
552
-1.32
Erkek 180
16.12
3.56
Eleştirel Düşünme
Kadın 374
17.75
4.07
552
-2.12
Erkek 180
18.54
4.21
Problem Çözme
Kadın 374
13.80
5.04
552
-3.49
Erkek 180
15.56
6.45
Bilgisayarca Düşünme
Kadın 374
98.21
13.29 552
-3.23
Erkek 180
102.64
15.93

P
.986
.019
.188
.035
.001
.001

Tablo 1-3’te, öğrencilerin bilgisayarca düşünme ölçeğinde elde ettikleri puanların ortalaması
ile öğrenim görülen bölüm değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir (F(122
541)=5.59, p<.05). Bölüm değişkeni için hesaplanan η değeri .11’dir. Buna göre bilgisayarca
düşünme becerisi puanlarında gözlenen varyansın %11’nin bölüm değişkenine bağlı olduğu
söylenebilir.
Tablo 1-3. Bilgisayarca Düşünme
Varyansın
Değişken
Kaynağı
Gruplararası
Yaratıcılık
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Algoritmik
Gruplariçi
Düşünme
Toplam
Gruplararası
İşbirliklilik
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Eleştirel
Gruplariçi
Düşünme
Toplam
Gruplararası
Problem
Gruplariçi
Çözme
Toplam
Gruplararası
Bilgisayarca
Gruplariçi
Düşünme
Toplam

Becerisinin Öğrenim
Kareler
sd
Toplamı
352.66
12
9139.55
541
9492.20
553
6411.85
12
18766.63
541
25178.48
553
274.49
12
7489.37
541
7763.85
553
475.10
12
8961.89
541
9436.98
553
2384.07
12
14929.33
541
17313.40
553
12529.54
12
101144.83
541

Görülen Bölüm Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
F
p
Anlamlı Fark
Ortalaması
29.39
16.89
1.74
.055
534.32
34.69

15.40

.001

22.87
13.84

1.65

.074

39.59
16.57

2.39

.005

198.67
27. 60

7.20

.001

1044.13
186.96

1-2; 1-3; 1-4; 15; 1-7; 1-11

1-2; 1-3; 1-5; 17; 1-10
1-10; 1-5; 9-5; 910

1-2; 1-3; 1-4; 15; 1-7; 1-11; 9-2;
9-3; 9-4; 9-5; 9113674.36
553
7; 9-11;
1: Matematik
2: Çocuk Gelişimi
3: Türk Dili ve Edebiyatı 4: Güzel Sanatlar 5: Tarih
6: Fizyoterapi 7: Gastronomi
8: Kamu Yönetimi
9: Mimarlık
10: Radyo TV Sinema
11: Uluslararası İlişkiler
12: Beslenme ve Diyabetik
13: Eczacılık
Not: İlk sunulan ortalama puan ikinciden anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır.
5.59

.001

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin
sonuçlarına göre, bilgisayarca düşünme ölçeğinin geneline ilişkin değerlendirmede, Matematik
bölümü (𝑋̅=107.08) ile Mimarlık bölümlerinde (𝑋̅=105.02) öğrenim gören öğrencilerin puan
ortalamasının diğer birçok bölümde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamasından daha
yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. En düşük puan ortalamasının ise (𝑋̅=91.12) Tarih bölümünde
öğrenim göre öğrencilerde olduğu ortaya çıkmıştır. Bilgisayarca düşünme ölçeğinin alt
boyutlarının bölüm bazlı incelemesinde ise Tablo 1-3’te sunulan bulgular ortaya çıkmıştır. İlk
sunulan bölümün ortalama puanı ikinci bölüme göre anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır.
Tablo 1-4’te sunulan bulgular annesi lisans ve üstü (𝑋̅=100.25) eğitim düzeyine sahip
öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerisi puan ortalamasının annesi ilkokul (𝑋̅=98.55)
düzeyinde eğitime sahip öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerisi puan ortalamasında daha
yüksek olmasına karşın farkın anlamlı olmadığını göstermektedir (F (4-549)=1.01, p>.05).
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Tablo 1-4. Bilgisayarca Düşünme Becerisinin Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları.
Varyansın
Kareler
Değişken
Kareler Toplamı
sd
F
p
Kaynağı
Ortalaması
Gruplararası
158.25
4
39.56
Yaratıcılık
Gruplariçi
9333.95
549
17.00
2.33
.055
Toplam
9492.20
553
Gruplararası
119.34
4
29.84
Algoritmik
Gruplariçi
25059.15
549
45.65
0.65
.625
Düşünme
Toplam
25178.48
553
Gruplararası
29.23
4
7.31
İşbirliklilik
Gruplariçi
7734.62
549
14.09
0.52
.722
Toplam
7763.85
553
Gruplararası
60.41
4
15.10
Eleştirel
Gruplariçi
9376.58
549
17.08
0.88
.473
Düşünme
Toplam
9436.98
553
Gruplararası
62.57
4
15.64
Problem Çözme
Gruplariçi
17250.83
549
31.42
0.50
.737
Toplam
17313.40
553
Bilgisayarca
Gruplararası
831.75
4
207.94
Düşünme
Gruplariçi
112842.62
549
205.54
1.01
.401
Toplam
113674.36
553

Tablo 1-5’te, öğrencilerin bilgisayarca düşünme ölçeğinde elde ettikleri puan ortalaması ile
ailenin sosyo-ekonomik durum değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir
(F(3-549)=0.04, p>.05).
Tablo 1-5. Bilgisayarca Düşünme Becerisinin Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları.
Varyansın
Kareler
Değişken
Kareler Toplamı
sd
F
p
Kaynağı
Ortalaması
Gruplararası
28.84
3
9.61
Yaratıcılık
Gruplariçi
9427.75
549
17.17
0.56
.642
Toplam
9456.59
552
Gruplararası
76.01
4
25.34
Algoritmik
Gruplariçi
25012.16
3
45.56
0.56
.644
Düşünme
Toplam
25088.17
549
Gruplararası
21.00
552
7.00
İşbirliklilik
Gruplariçi
7728.28
3
14.08
0.50
.684
Toplam
7749.28
549
Gruplararası
31.47
3
10.49
Eleştirel
Gruplariçi
9405.51
549
17.13
0.61
.607
Düşünme
Toplam
9436.98
552
Gruplararası
124.27
3
41.42
Problem Çözme
Gruplariçi
17186.48
549
31.31
1.32
.266
Toplam
17310.75
552
Bilgisayarca
Gruplararası
28.88
3
9.63
Düşünme
Gruplariçi
113333.47
549
206.44
0.04
.987
Toplam
113362.35
552

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerinin çeşitli değişkenlere açısından
değerlendirildiği bu araştırmada, öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerileri bağlamında
kendilerini orta düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu öğrencilerin,
karşılaştıkları herhangi bir duruma ilişkin yaratıcı yaklaşımlarda bulunma, algoritmik
düşünülebilme, iş birliği içinde çalışabilme, eleştirel düşünebilme ve probleme çözümler
getirebilme bağlamında kendilerini orta düzeyde yeterli gördükleri şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmanın bu bulgusu alanyazında gerçekleştirilen ve katılımcıların bilgisayarca düşünme
becerilerini orta ve ortanın üstü olduğunu belirten araştırmaların bulguları ile de benzerlik
göstermektedir (Akgün, 2020; Korkmaz vd., 2015; Yağcı, 2018; Yıldız Durak, Karaoğlan Yılmaz
ve Yılmaz, 2019).
Araştırmanın bir diğer bulgusu öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerileri ile cinsiyet
değişkeni arasındaki farkın erkek öğrencilerin lehine olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığını
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ortaya koymaktadır. Gerçekleştirilen alanyazın incelemesinde araştırmada ortaya çıkan bu
bulgu ile benzerlik gösteren araştırma sonuçlarına rastlanırken (Kirmit, Dönmez ve Çataltaş,
2018; Sarıtepeci, 2017) cinsiyet bağlamında fark olmadığını belirten araştırmalara da rastlamak
mümkündür (Alsancak Sırakaya, 2019; Yağcı, 2018; Yıldız Durak vd., 2019). Öte yandan Korkmaz
ve arkadaşları (2015) ile Oluk ve Çakır (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmaların
sonuçları erkek katılımcıların bilgisayarca düşünme beceri düzeyinin kadın katılımcılardan
yüksek olduğunu ortaya çıkarmış olmasına karşın elde edilen farkın istatistiksel olarak bir anlam
olmadığını ortaya koymuştur. Alanyazın araştırmaları arasındaki bu farklılığın daha iyi
anlaşılabilmesi için cinsiyet değişkenin bilgisayarca düşünme becerisi üzerindeki etkisinin daha
iyi anlaşılabilmesi adına nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerinin öğrenim görülen bölüm bağlamında anlamlı
bir farklılığa yol açtığı ve farkın Matematik ile Mimarlık bölümü öğrencilerinin puan
ortalamalarının başta Tarih bölümü olmak üzere diğer bölümlerin puan ortalamalarından daha
yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farkın ortaya çıkmasında bilgisayarca düşünme becerisinin
algoritmik düşünme, problem çözme gibi daha çok matematiksel düşünmenin doğasında yer
alan düşünme yaklaşımının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Elde edilen bu bulguyu destekler
nitelikte araştırma sonuçlarına ulaşmak mümkündür (Oluk ve Çakır, 2019).
Araştırmanın bir diğer bulgusu ise anne eğitim düzeyinin öğrencinin bilgisayarca düşünme
becerisine herhangi bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Her ne kadar annesi lisans ve
üstü eğitim düzeyine sahip öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerisi puan ortalaması annesi
ilkokul düzeyinde eğitime sahip öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerisi puan ortalamasında
daha yüksek olsa bile farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Gerçekleştirilen alanyazın
incelemesinde bu değişkeni kapsayan bir incelemenin yapılmadı belirlenmiştir. Bu nedenle elde
edilen bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi ve genelleştirilebilmesi için kapsamlı çalışmalara
ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik durumunun öğrencinin bilgisayarca düşünme
becerisine herhangi bir etkisinin olmadığını araştırmanın bir diğer bulgusudur. Gerçekleştirilen
alanyazın incelemesinde bu bulguyu destekler veya bu bulgu ile çelişen bir araştırma sonucuna
rastlanmamıştır. Sosyo-ekonomik durumun araştırma, inceleme ve bilgiye erişim bağlamında
bireye önemli imkanlar sağladığı düşünüldüğünde elde edilen bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi
için ilgili değişkenin etkisinin değerlendirildiği araştırmaların hayata geçirilmesine ihtiyaç
vardır.
İncelenen ilgili alanyazında üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki
araştırmaya ulaşılabilmiş olması ve diğer alanyazın araştırmalarının sonuçlarının da çok farklı
yaş grubundaki öğrencileri kapsaması dolayıyla elde edilen bu bulguların genelleştirilebilmesi
amacıyla katılımcılarının üniversite öğrencilerinin olduğu kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.
Benzer şekilde cinsiyetin, anne eğitim düzeyinin ve ailenin sosyo-ekonomik durumun
bilgisayarca düşünme becerisine olan etkisinin incelendiği kapsamlı ve bütüncül çalışmalara
ihtiyaç olduğu görülmektedir.
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Giriş
Okuma insan gelişiminde oldukça önemli bir alandır. Bu nedenle okuma eğitimi üzerinde
önemle durulmaktadır. Ayrıca okuma ile ilgili farklı bakış açıları içeren birçok tanım yapıldığı
da görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları şöyle sıralanabilir; “yazılı bir mesajı sözlü bir mesaja
çevirerek ona anlam yüklemek” şeklinde yapılan tanım Mialaret’e aittir. Yine Bauquet okumayı
“gözleri satırlara yöneltmek ve kelimelerin üstünde gezdirmek” şeklinde tanımlar. Güneş’e
(2016) göre yapılan bu tanımlamaların bazılarında okumanın zihinsel boyutuna yer verilirken
bazılarında ise fiziksel boyutuna yer verildiği görülmektedir. Son yıllarda yapılandırmacı
yaklaşımla beraber okumanın zihinsel boyutunun öne çıktığı görülmektedir.
Güneş’e (2016) göre okuma, yalnızca yazıları keşfetme, anlama ve bilgileri zihinse
yapılandırma değildir aynı zamanda okumak, yazının anlamına gönüllü katkı yapmaktır. Yani
kişinin ön öğrenmeleriyle yazının anlamını keşfetmesi, bunları birleştirerek yeni anlamlar
türetmesidir. Böylece okuyucu, metni anlamanın yanında; metindeki bilginin önemini ve
değerini ölçmekte, yorumlamakta, yeni anlamlar türeterek metindeki bilgiyi genişletmekte ve
yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Okuyucu sorular sorarak ve bu soruları araştırarak kendini ve
dünyayı sorgulamaktadır. Zihin yapısıyla yazıdaki düşünceleri karşılaştırmakta hem kendi
bilgilerini hem de yazıdaki bilgileri sorgulamaktadır. Böylece kendini, hayal dünyasını düşünce
yapısını geliştirmekte, zihinsel, dilsel, sosyal ve duygusal becerilerini üst düzeye çıkarmaktadır.
Okuma sadece kişinin değil, kişinin içinde bulunduğu ailenin, topluluğun, milletin, ülkenin ve
giderek dünyanın gelişiminde önemli rol oynamaktadır.
Okuma zihinsel becerilerin ve fizyolojik yapıların birlikte hareket ettiği bir süreçtir. Bu
süreçte kişi semboller olarak karşımıza çıkan harfleri bütüncül bir biçimde algılamakta daha
sonra bu algıladıklarını anlamlandırmaktadır. Bu sürecin sonucu olarak okuduklarını anlama
ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda üzerinde önemle durulan okuduğunu anlama öğrenenin
öğrenme yaşamının en önemli yapı taşlarından birisidir. Değişen ve gelişen dünyanın bir
gerekliliği olarak okuma alanı da kendini hızla geliştirmektedir. Yeni ortaya çıkan teknolojilerle
beraber okuma alanında da köklü değişiklikler meydana gelmektedir.
Okuma, okul programlarının en temel öğesi durumundadır. Öğrencilerin öğrenmelerinde,
okumanın çok önemli bir yerinin olduğu söylenebilir. Çağımızda öğretim araçlarının çok gelişip
çeşitlenmesine rağmen okuma eylemi, öğrencilerin öğrenim hayatındaki önemini hâlâ
korumaktadır. Tam anlamıyla okuyamayan ya da okuduğunu iyi anlayamayan bir öğrencinin okul
derslerinde başarılı olması mümkün değildir (Özdemir, 1967, 18-30). Okuma eylemi sırasında
öğrenciler yeni bilgi kaynaklarına ve yeni tecrübelere ulaşma imkânı bulur. Bu yönüyle okuma
eylemi, bir taraftan öğrenmeyi bir taraftan yorumlamayı ve bir taraftan da eleştirel düşünmeyi
içinde barındırır (MEB, 2006, 6, 7). Okuduklarını anlayabilmek, eleştirel düşünebilmek,
okuduğundan zevk ve lezzet alabilmek, sözcük dağarcığını geliştirebilmek okuma eğitiminin
amaçları arasında gösterilebilir (Demirel, 1996). Okuma yalnızca eğitim öğretim safhasında
kullanılıp geliştirilen bir beceri değil, hayatın her devresinde ihtiyaç duyulan bir beceridir
(Güneş, 2000; Yılmaz, 2006). İlkokul yıllarında kazanılmaya başlanılan okuma alışkanlığının
ömür boyu gerçekleşecek olan öğrenmelerin çoğunu da etkilemesi beklenir (Bloom, 1979).
Toplumların gelişmişlik seviyeleri o toplumdaki insanların okuma oranı ve bilgiyi kullanma
seviyeleriyle doğru orantılıdır. Bundan dolayı kişi, hayatının her döneminde okuma becerisini
kazanıp geliştirme çabası içerisinde olmalıdır (İşeri, 1998). Okuryazarlık sorunun çözülmesi,
başta ekonomik ilerlemeler olmak üzere toplumsal alandaki pek çok gelişmenin de kaynağını
oluşturmaktadır (Tekışık, 2005). Fakat birey ve toplumun gelişmesinde bu denli önemli olan
okuma eyleminde işaretlerin seslendirilmesi tek başına yeterli olmaz. Kişinin okuduklarını
anlamlandırabilmesi sağlıklı bir okuma eyleminin ön şartıdır. Sonunda anlama eyleminin
gerçekleşmediği sadece sözcüklerin seslendirildiği bir okuma gerçek anlamda okuma kabul
edilmez (Luma, 2002, Akt. Yıldız, Keskin, 2016)
Dijital okuma bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet bilgisayar, e-kitap okuyucular,
elektronik tabelalar, bilgi ekranları vb. gibi araçlardan yapılan okumalara dijital okuma denir.
Bu okuma türünü e-okuma veya ekran okuma olarak isimlendiren çalışmalarda mevcuttur.
Dijital okuma, bireyin dijital araçların ekranlarında sunulan bilgilerden yeni anlamlar
oluşturduğu ve zihinde yapılandırdığı aktif bir süreçtir. Güneş’e (2016) göre bu süreç görme,
anlama, zihinde yapılandırma gibi göz ve zihnimizin çeşitli işlemlerinden oluşmaktadır.
Okuyucunun ilgisi, amacı, becerileri, genel kültürü ve güdülenmesi dijital okuma sürecini
olumlu yönde etkilemektedir.
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Öncelikle gelişen teknoloji ile beraber ulaşılması amaçlanan bilgiye oldukça hızlı bir biçimde
ulaşılabilmektedir. Bunun sonucu olarak amaca uygun olan bilgilere oldukça kısa zaman
dilimlerinde ulaşılabilmekte ve gerekli bilgilerin elde edilmesi sağlanmaktadır. Önceleri zamanı
güzel değerlendirmenin bir aracı olan okuma eylemi artık gerekli durumlarda gerekli görülen
amaçlara hizmet eder hale gelme yolundadır. Bunun en önemli nedeni sürekli artan bilgi
bombardımanı içerisinde neyi, ne zaman ve ne için okumak gerektiği ayrımını yeterince
yapamamamızdır.
Özellikle akıllı cep telefonlarının internetle buluşması sayesinde, yalnızca bilgisayarlar
üzerinde yapılmakta olan pek çok işlem, zamana ve mekâna karşı daha fazla özgürleşmiştir. Bu
dönemde bireysel ve sosyal yaşamın her türlü gereksinimi, bu cihazlar aracılığıyla daha aktif
biçimde karşılanabilir olmuştur. Akıllı telefonlar okulda öğrenciler, tribünde futbolseverler,
trafikte sürücüler, havalimanında yolcular, mutfakta ev hanımları, tarlada çiftçiler, kısaca
hayatın her alanında, herkesin kendi bilgi gereksinimini karşıladığı öncelikli bilgi erişim kapısı
haline gelmiştir. Aynı zamanda bilgisayar işlevi gören teknolojiler sayesinde bireysel ve
toplumsal okuma ortamlarının oluşturulmasına ve/veya geliştirilmesine yönelik eylemler
artmakta ve paylaşım yöntemleri çeşitlenmektedir. İnsanların sosyal medya üzerinde haber,
bilgi ve görsel paylaşımları, uzmanların istek ve şikâyetler için yaptığı yorumlar, gazete
yazarlarının tatil yaparken yazdığı köşe yazıları, amatör gezginlerin gezi blogları gibi anlık, hızlı
ve yoğun oluşan dijital içerik, okumanın çeşitliliğini ve hacmini artırmaktadır. Herkesin okuma
süreçlerini etkilediği ve aynı zamanda söz konusu süreçlerden etkilendiği bu dönem, daha
önceki kuşaklar tarafından deneyimlenmemiş yeni özelikler barındırmaktadır (Odabaş, vd.
2018).
Dijital okumada dijital cihazda aranan bilgiler daha hızlı bulunmakta, okunmakta ve
uygulanmaktadır. Böylece okumadan fayda sağlama ve işlevsellik üst düzeye çıkmaktadır. Dil
ve zihinsel beceriler değişmekte, bilgi ile yeni bir ilişki kurulmaktadır. Ekranda kişiye göre
özelleştirilmiş ve düzenlenmiş, etkileşimli bir okuma ortaya çıkmaktadır.
Basılı ürünlerin okunmasında, metnin genel yapısı ve görsel öğeleri birlikte algılamak,
başlıkları genel olarak gözden geçirmek, metnin geneline hâkim olmak ve fikir yürütebilmek
mümkündür. Oysa dijital metinler hareketli ve dinamik yapıları ile değişkendir. Ekranda metnin
belirli bir kısmı görülürken geriye kalan bölümlerini görebilmek için harcanan çaba çok fazladır.
Bu nedenle dijital materyallerde anlamanın sağlanabilmesi için üst düzey dikkat, karşılaştırma,
düşünme vb. beceriler geliştirmek gerekir. Bu becerilerin geliştirilememesi anlamayı
zorlaştıracaktır.
Günümüz dünyasında dijital okuma gençler arasında hızla yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda
yapılan birçok araştırma gençler arasında basılı materyallerden çok dijital materyallerin okuma
amacıyla daha yaygın biçimde kullanıldığını göstermektedir. Yalnızca gençler arasında değil
aynı zamanda yetişkinler ve ileri yaştaki bireyler arasında da okuma materyallerinin çağın
gerekliliği olan dijital materyallere doğru hızla kaydığı görülmektedir. 2019 yılı sonunda Çin’de
başlayan koronavirüs salgını ile beraber bu süreç daha da hızlanmıştır.
Salgın sürecinde insanlar evlerine kapanmış ve uzun bir süre evlerinde kalmak durumunda
kalmıştır. Bu süreçte alışverişten iş dünyasına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda dijital
materyallerin oldukça hızlı bir biçimde yaygınlaştığı görülmüştür. Okuma materyali olarak
dijital cihazların kullanımı bir mecburiyet halini almıştır.
Günümüz dünyasının teknolojiye bağımlılığının bir sonucu olarak ortaya çıkan dijital okuma,
eğitim alanının temel kavramlarından biri olarak ortaya konulmaktadır. Bu nedenle dijital
okuma kavramı özelinde çalışmalar ortaya konulmakta ve kavramın geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada böyle bir amaçla ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin dijital okuma
öz yeterliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Teknoloji ile yoğun bir etkileşim içinde bulunduğumuz düşünülürse dijital okuma konusunda
bireylerin öz yeterliklerinin yüksek olması bu okuma karşı tutumlarına ve bu okuma türüne bağlı
etkinliklerindeki akademik başarılarına olumlu yönde etki edecektir. Bu açıdan günümüzde
dijital okuma öz yeterliğinin bireylere kazandırılması önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada
öğretmen adaylarının dijital okumaya yönelik öz yeterlik algılarının tespit edilmesini hedefleyen
bir ölçek geliştirilmiştir.
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Yöntem
Ölçek geliştirme sürecinde belirlenen örneklem üzerinde deneme çalışması yapılarak faktör
analizi gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak da ölçeğin geliştirilmesinde deneysel süreç
benimsenmiştir. (Yurdagül,2012, s.8) Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde alan yazın taramasından,
öğrenci görüşlerinden, alanında yetkin, uzman kişilerin görüşlerinden ve yapı geçerliliği
çözümlemesinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı, ölçek geliştirme sürecine uygun olarak
şu dört aşamada (Büyüköztürk, 2012) gerçekleştirilmiştir:
1. Problemi Tanımlama
2. Madde Yazma
3. Uzman Örüşü Alma
4. Ön Uygulama ve Ankete Son Şeklini Verme
Çalışma Grubu
Tablo 2-1. Çalışma grubu ile ilgili genel bilgiler
Sorular
Yanıtlarda Yer Alan Seçenekler
Türkçe Öğretmenliği
Bölüm
İngilizce Öğretmenliği
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Diğer

Öğrenci Sayıları
303
207
311
197
2

Toplam Öğrenci
510
510

Çalıma grubunda 510 öğrenciye ulaşıldığı göz önüne alındığında gerçekleştirilen çalışmanın,
faktör analizi için önerilen beş katı örneklem büyüklüğü ölçütünü fazlasıyla karşıladığı
görülmektedir.
Ölçek Maddelerinin Oluşturulması ve Kapsam Geçerliliği
Ölçek geliştirmenin ilk aşamasında alan yazın taranmış ve dijital okuma ile ilgili öz yeterlikle
ilgili özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan konuya ilişkin açık uçlu sorular
hazırlanmış ve bu sorular öğretmen adaylarına gönüllülük esasına uyularak sorulmuştur. Elde
edilen yanıtlardan ve alan yazın taramasından yola çıkarak dijital okumaya yönelik öz yeterlik
algısı olduğu düşünülen yargılar belirlenmiştir. Oluşturulan bu yargılar bir araya getirilerek
madde havuzu oluşturulmuştur.
Madde havuzunda yer alan 76 madde form haline dönüştürülerek uzman görüşü alınmak
üzere Türkçe Öğretiminde 4, Eğitim Bilimlerinde 2, Ölçme Değerlendirmede 2 kişiye
sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda 14 madde aday ölçekten çıkarılmıştır. Sonuçta 62
maddelik bir ölçek elde edilmiştir.
5’li Likert tipinde hazırlanan ölçekte “tamamen katılıyorum, çoğunlukla katılıyorum, orta
düzey katılıyorum, az katılıyorum, katılmıyorum” seçeneklerine yer verilmiştir. Likert tipi öz
yeterlik ölçeklerinde bireylerin ifadelerinin beş kategori üzerinden derecelendirilmesi uygun
görülmektedir. Kategori sayısı beşten aşağı düştüğünde bilgi kaybı yaşanmakta, yükseldikçe ise
kategoriler arası belirgin farklılıklar sağlanamamaktadır.
Verilerin Toplanması
Deneme çalışması kapsamında, 2019-2020 güz döneminde, İzmir ilinde bulunan bir devlet
üniversitesinde sınıf ortamında gönüllülük esasına dayalı olarak öğretmen adaylarına
uygulanmıştır. Eğitim fakültesinde öğrenim gören 550 öğretmen adayından elde edilen
verilerden 40’ı uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmıştır. Böylece 510 ölçek üzerinde
faktör analizi gerçekleştirilmişti. Bilgisayar ortamına aktarılan verilere ters kodlama
uygulanarak veriler düzenlenmiştir.
Verilerin Analizi
Yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
uygulanmıştır. “Açımlayıcı faktör analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiden hareketle faktör
bulmaya yönelik bir işlem; doğrulayıcı faktör analizinde ise değişkenler arasındaki ilişkiye dair
daha önce saptanan bir hipotezin ya da kuramın test edilmesi söz konusudur (Büyüköztürk,
2012). Öncelikle AFA uygulanmış daha sonra AFA’da ortaya konulan modelin uygunluğunu test
etmek amacıyla DFA yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde Crombach Alfa
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısı DFA ile test
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edilmiştir. AFA güvenirlik katsayısı için SPSS 24.0 programı; DFA ise Lisrel 8.71 programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde “Dijital Okuma Öz Yeterlik Ölçeği (DOÖYÖ)” için gerçekleştirilen geçerlik ve
güvenirlik çalışmalarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. DOÖYÖ’nün yapı geçerliğini ortaya
koymak ve maddelerin faktör yüklerini belirleyerek boyutlandırabilmek için elde edilen verilere
faktör çözümlemesi uygulanmıştır. Faktör analizine başlamadan önce bu çözümlemenin uygun
olup olmadığını anlamak amacıyla KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerine bakılmıştır. KMO
katsayısı, veri matrisinin faktör analizi için uygun olup olmadığını, veri yapısının faktör çıkarma
için uygunluğu hakkında bilgi verir. Faktörleştirilebilirlik için KMO’nu .60’dan yüksek çıkması
beklenir (Büyüköztürk,2012). Yapılan analiz sonucunda geliştirilen ölçeğin KMO değeri .832
olarak hesaplanmıştır. Barlett testi ise değişkenler arasında ilişki olup olmadığını korelasyonlar
temelinde inceler. Test sonucunun anlamlı çıkması puanların normalliğinin de kanıtı olarak
görülebilir. Yapılan analiz sonucunda Barlett testi sonucunda elde edilen Ki-Kare testi
sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (X2= 2707,042, sd=153, p<.001). Elde dilen sonuçlar
verilerin faktör analizine uygun ve dağılımın normal olduğunu göstermiştir.
Araştırma verileri üzerinde yapılan ilk AFA sonucunda varimax eksen döndürme tekniği
sonrasında elde edilen faktörlerin bazıları 3’ten az sayıda madde bulunması, bazı maddelerin
.40’dan düşük olması, bazı maddelerin .40’ın üzerinde birden fazla faktöre yük vermesi ve bazı
maddelerin en yakın faktörle faktör yük değerleri arasında .10’dan düşük olması (Büyüköztürk,
2012) nedeniyle bu maddeler ölçekten çıkarılarak AFA tekrarlanmıştır. İlk yapılan açımlayıcı
faktör analizi sonucunda 62 madde ve 15 boyuttan oluşan ölçekte her defasında tekrarlanmak
koşulu ile binişiklik düzeyi en yüksek olan maddelerden başlanarak sırası ile atılarak işlem
tekrarlanmıştır. Modifikasyon değerleri tutarlılık göstermeyen ve binişik olduğu görülen 44
madde ölçekten çıkarılmıştır. Bu işlemlerin sonucunda 18 madde ve 4 boyuttan oluşan bir ölçek
ortaya çıkmıştır. Ölçeğe yönelik scree-plot grafiği de ölçeğin dört faktörlü yapısına yönelik kanıt
sunmaktadır. Ölçeğin scree-plot grafiği Şekil 2-1’de yer almaktadır.

Şekil 2-1. Scree-plot grafiği

Yukarıdaki yamaç birikinti grafiğindeki kırılma noktaları incelendiğinde ölçekte özdeğeri ile
bir ve birden fazla olan dört faktör olduğu görülmektedir. Özdeğerin bir veya birden fazla olması
önemli faktör olduklarını gösterir.
Ölçeğin dört faktörlü yapısı genel varyansın %55,68’ini açıklamaktadır. Boyutlar ayrı ayrı
incelendiğinde birinci boyut;”kullanma boyutu” %16,74, ikinci boyut; “erişim boyutu” %13,67,
üçüncü boyut “zorluk boyutu” %13 ve dördüncü boyut; “amaca uygunluk boyutu” %12,27’sini
açılamaktadır. Büyüköztürk (2012)’e göre tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın %30
olması yeterli görülürken çok faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın daha fazla olması
beklenir. Maddelerin faktörlere dağılımları, faktör yükleriyle birlikte Tablo 2-2’de sunulmuştur.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

24

Girişimcilik ve Yenilikçilik
Tablo 2-2. Dijital Okuma Öz Yeterlik Ölçeği

Maddeler

Faktör Yük Değerleri
Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4
,783

5.Dijital materyallerin kullanmam iletişim
alışkanlıklarımı olumsuz etkiler.
6.Dijital okuma yapmak dil kullanım becerilerimi
,759
olumsuz etkiler.
2.Dijital materyaller sosyal gelişimimi olumsuz
,741
etkiler.
3.Dijital materyaller psikolojik gelişimimi olumsuz
,731
etkiler.
4.Dijital okuma yapmak bende okuma tembelliğine
,651
yol açar.
12.Dijital okuma materyallerini depolamam
,829
ekonomiktir.
11. Dijital okuma materyallerine erişimim basılı
,796
materyallere göre kolaydır.
13.Dijital okuma materyallerinin bazılarında bulunan
,709
bul komutu işimi kolaylaştırır.
7. Dijital okuma materyallerine kolay ulaşırım.
,612
16.Dijital okuma sürecinde alt başlıkları takip
,778
etmekte zorlanırım.
15.Dijital okuma sürecinde ana başlıkları takip
,771
etmekte zorlanırım.
14.Dijital okuma sürecinde sayfalarda gezinmek
,653
benim için yorucudur.
17.Dijital okuma sürecinde metinleri atlayarak
,614
okurum.
18. Arkadaşlarıma dijital okuma yapmalarını
,687
öneririm.
1. Dijital okuma yaptığımda anlama düzeyim artar.
,652
8. Dijital materyallerde metinler arası okuma
,650
yapmak bana göre basılı materyallere göre kolaydır.
10. Dijital okuma yapmak zamanı etkili kullanmamı
,650
sağlar.
9. Dijital materyallerden yaptığım okumalarım
,611
akademik gelişimimi olumlu etkiler.
Tablo 2-2’de görüldüğü gibi ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri ,829 ile ,611 arasında
değişmektedir. Büyüköztürk (2012)’e göre faktör yük değerlerinin ,45 ya da daha yüksek olması
seçim için iyi bir ölçüttür. Birinci faktöre ait maddelerin faktör yük değerleri ,783 ila ,651
değerleri arasındadır. Bu faktörde yer alan beş madde incelenmiş ve “kullanma” olarak
adlandırılmıştır. İkinci faktöre ait maddelerin faktör yük değerleri ,829 ila ,612 değerleri
arasındadır. Bu faktörde yer alan dört madde incelenmiş ve “erişim” olarak adlandırılmıştır.
Üçüncü faktöre ait maddelerin faktör yükleri ,778 ile ,614 değerleri arasındadır. Bu faktörde
yer alan dört madde incelenmiş ve “olumsuzluk” olarak adlandırılmıştır. Dördüncü faktöre ait
maddelerin faktör yükleri ,687 ile ,611 değerleri arasındadır. Bu faktörde yer alan beş madde
incelenmiş ve bu faktör “amaca uygunluk” olarak adlandırılmıştır. AFA’da elde edilen değerlerin
ve ortaya konulan yapının uygunluğunu test etmek için DFA yapılmıştır. Yapılan DFA’dan elde
edilen faktör dağılımları Şekil 2-2’de verilmiştir.
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Şekil 2-2.Dört Faktörlü Modele İlişkin DFA Modeli

Dijital Okuma Öz Yeterlik Ölçeğinin dört faktörden oluşan yapısı DFA yoluyla test edilmiştir.
DFA ile öncelikle 18 madde ve dört faktörden oluşan modelin uyum indeksleri incelenmiş ve
standart çözüme sahip olduğu görülmüştür. İlk olarak modelde orijinal yapı doğrulayıcı faktör
analizine tabi tutularak uyum istatistikleri ve modifikasyon indeksleri incelenmiştir. Bunun
yanında 18 madde ve dört faktörlü yapının t değerleri incelenmiştir. Bu çerçevede tüm
maddelerin .01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir.
DFA ile test edilen diğer değerler ise modelin uyum indeksleridir. Bu değerlerle ilgili bilgiler
Tablo 2-3’te verilmiştir.
Tablo 2-3. DFA Diğer Değerler

Uyum
İndeksi
Değer

X2/sd

RMSEA

GFI

SRMR

2,81

0,060

0,093

0,072

IFI

NNFI

CFI

0,95
0,94
0,95
Mükemmel
Mükemmel
Uyum
İyi Uyum İyi Uyum İyi Uyum İyi Uyum
İyi Uyum
Uyum
Uyum
Bu uyum indeksi değerleri açısından model ve gözlenen veri arasında uyum olduğu ve
önerilen modelin iyi düzeyde uyum gösterdiği anlaşılmaktadır.
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Güvenirlik Analizi
Güvenirlik analizi geçerliği ortaya konulan DOÖYÖ güvenirlik çalışmalarında Cronbach-Alfa
iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Her bir faktöre ait hesaplanan Cronbach-Alfa katsayıları
Tablo 2-4’te verilmiştir.
Tablo 2-4. DOÖYÖ Alt Faktörlerine İlişkin Güvenirlik Sonuçları

Faktörler
Cronbach-Alfa İç Tutarlık Katsayısı
Kullanma
.823
Erişim
.709
Olumsuzluk
.785
Amaca Uygunluk
.693
Toplam
.815
Ölçeğin ölçmek istediği özelliği (dijital okuma öz yeterliği) ne derece doğru ölçtüğünü başka
bir ifadeyle ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı
hesaplanmıştır. Bu katsayı;0,60 ile 0,80 arasında olduğunda ölçek “oldukça güvenilir”, 0,80 ile
1,00 arasında olduğunda ise “ yüksek derecede güvenilir”dir(Akgül ve Çevik,2003). CronbachAlfa değeri birinci faktör için .823; ikinci faktör için .709; üçüncü faktör için .785; dördüncü
faktör için .693; ölçeğin tümü isçin ise .815 olarak hesaplanmıştır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sonuç
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının dijital okumaya yönelik öz yeterliklerinin belirlenmesi
amacıyla bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, bir devlet
üniversitesinde eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları
oluşturmaktadır. DOÖYÖ’yü geliştirmek amacıyla, konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve
ölçekte yer alabileceği düşünülen 76 maddelik bir taslak form hazırlanmıştır. Uzman görüşleri
doğrultusunda, kapsama uygun olmayan 14 madde ölçekten çıkarılmıştır. Bu şekilde hazırlanan
ölçek 5’li likert tipinde derecelendirilmiştir.
DOÖYÖ’nün AFA sonucu madde analizi çalışmalarında madde-toplam korelasyonlarına
bakılmıştır. Madde- toplam puan korelasyon değeri .45’in altında olan herhangi bir maddeye
rastlanmamıştır. Toplam varyansın %55,68’ini açıklayan 18 madde ve 4 faktörden oluşan bir yapı
elde edilmiştir. Birinci faktörde 5, iki ve üçüncü faktörlerde 4 ve dördüncü faktörde 5 madde
yer almaktadır. Birinci faktör “kullanma”, ikinci faktör “erişim”, üçüncü faktör “zorluk” ve
dördüncü faktör “Amaca Uygunluk” olarak isimlendirilmiştir. DOÖYÖ’ye ilişkin elde edilen
yapının doğruluğu DFA ile test edilmiştir. DFA’dan elde edilen uyum indeks değerleri
incelenerek verilerin model ile kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu görülmüştür. Özetle dört
alt boyuttan oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu tespit edilmiş ve DFA sonucu
modelin uyumlu olduğunu göstermiştir.
Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin olarak Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısının kabul edilebilir
düzeyin üzerinde olması alt boyutlarda yer alan maddelerin birbiriyle tutarlı olduğunu
göstermektedir. Ölçeğin geneline yönelik olarak ise tespit edilen Alfa değeri .815’dir.
DOÖYÖ’nün geçerlik ve güvenirlik sonuçları doğrultusunda bu ölçeğin üniversite öğrencileri ile
yapılacak olan çalışmalarda uygulanabilir olduğu söylenebilir. Ölçekte faktör yük değeri .60’tan
yüksek maddeler yer almaktadır. DOÖYÖ’nün geçerlik ve güvenirlik sonuçlarına bağlı olarak
üniversite öğrencileriyle yapılacak olan çalışmalarda, dijital okumaya yönelik öz yeterliklerin
değerlendirmede uygun olduğu görülmektedir.
Ülkemizde kitap okuma alışkanlığının gerekli düzeyin altında olduğu bilinen bir gerçektir.
Dijital okumanın gerek çocuklar gerek gençler gerekse yetişkinler arasında ne kadar etkili
olabileceği hem ülkemizde hem de dünyada araştırılması gereken önemli bir konudur. Bu
bağlamda üniversitelerde öğretim elemanlarının, Milli Eğitimde öğretmenlerin dijital okuma ve
dijital materyalleri pozitif bir şekilde kullanmada donanımlı olmaları beklenir. Bu ölçek yalnızca
üniversite öğrencilerinin dijital okumaya yönelik öz yeterliklerini ölçmek amacıyla
geliştirilmiştir. Benzer çalışmaların diğer yaş kategorileri için de uygulanması alana katkı
sağlayacaktır. Ölçek geliştirme süreci İzmir ilinde gerçekleştirilmiştir. Bu ilimiz teknolojiye
ulaşmanın oldukça kolay olduğu bir şehirdir. Bu yüzden bu çalışmanın sınırlığı olarak bu konunun
görülmesi gerekir. Konuya ilişkin çalışmaların kırsal bölgelerde ve teknolojiye ulaşım imkânı
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daha az olan bölgelerde de uygulanması beklenmektedir. Yapılacak benzer çalışmaların alana
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Öneriler
Dijital okuma üniversitelerin genel olarak bütün alanlarını kapsayan bir konudur. Yapılan
çalışma eğitim fakültesi öğrencilerine yöneliktir. Benzer çalışmalar dijital okuma temelinde
üniversitelerin farklı alanları içinde geliştirilebilir. Bu alana farklı bakış açıları getirmesi
açısından önemli görülmektedir.
Üniversite öğrencilerinin yaş grubuna uygun olan bu çalışma diğer yaş düzeylerine uygun hale
getirilerek ilkokullarda, ortaokullarda ve liseler için de ölçek geliştirme çalışmaları yapılmalı ve
bu yaş gruplarının bakış açısının belirlenmesi sağlanmalıdır. Gelişen ve değişen dünyada
teknoloji kullanımı kaçınılmazdır. Bu alanda yapılabilecek çalışmalar alan yazına önemli
katkılar sağlayacaktır. Farklı yaş düzeylerinde yapılacak bu çalışmalardan elde edilecek
sonuçlar değişik yaş gruplarında dijital okumaya bakış açısının karşılaştırılmasına elverişli
sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.
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Girişimcilik ve Yenilikçilik
Giriş
Ergin (1999: 3) dili “insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendine mahsus
kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen
zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessese” olarak
tanımlamaktadır. Halkbilim Terimleri Sözlüğü’nde (Acıpayamlı, 1978) ise dil, “Bir toplum
üyelerinin birbirlerine düşünce ve dileklerini anlatmak amacıyla kullandıkları, ilgili toplumca
benimsenen ses simgelerinden oluşan ve belirli bir düzene göre işleyen kültürel dizge.” şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu ses simgelerinden oluşan ve belirli bir düzene göre işleyen kültürel dizge
yabancı dil olarak da öğrenilebilmektedir. Yabancı dil olarak öğrenen bireyler de yalnızca ses
simgelerini ve belirli düzenini değil, aynı zamanda o dilin kültürel yapısını da öğrenmektedir.
TDK Güncel Türkçe Sözlükte kültürün tanımı “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların
bütünü, hars, ekin” şeklinde verilmiştir. Toplumlararası kültürel farklılıklara dair Lado
(1986’dan akt. Okur ve Keskin, 2013: 1626) şu örneği vermektedir: “Amerika’da ‘s’ harfini
uzatarak uzun bir ‘sssss’ sesi çıkarmak bir olumsuzluk ifadesidir. Konuşmacıyı dinleyen
topluluğun yapılan işi beğenmediğini gösterir. Fakat İspanyolca konuşan ülkelerde bu sessiz
olunması için yapılan bir çağrı anlamını taşır. İspanyolca konuşan bir topluluk önünde,
konuşmasının ortalarında ‘sssss’ sesini duyan Amerikalı bir yazar önce şaşırıp, dinleyicilerin
kendisini protesto ettiğini düşünür, daha sonra bunun sessizliği sağlamak için kullanılan bir
yöntem olduğunu anlar.”. Yani her dil, kendi kültürel yapısını sırtında taşır ve bu kültürel
yapıyla anlam kazanır.
Kaplan (2002: 139) dili, bir toplumun duygu ve düşüncelerinin kabı olarak nitelendirmekte
ve bunun bu kap ile nesilden nesile aktarıldığını vurgulamaktadır. Günay (1995: 9) ise dil-kültür
ilişkisini “Dil ile kültür birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Dil kültürle yaşar, kültür de dil
ile gelişir ve birikir.” şeklinde dile getirmiş ve dil ile kültür arasındaki karşılıklı etkileşime dikkat
çekmiştir. “Kimi zaman dildeki bir sözcük bile bir ulusun inançları, gelenekleri, bireylerin kendi
aralarındaki davranış ve ilişkileri, maddi ve manevi kültürü üzerinde fikir verebilir. Kültür bir
yaşam tarzıdır ve aynen dile yansır.” (Aksan, 1995: 67).
Bu sebeplerle yabancı dil öğretiminde kültür aktarımı önemli bir konuma sahiptir. Özil (1991:
99), yabancı dil öğrenmenin amacını kültürel yeterlilikleri de kazanarak o dili anlamak ve
konuşmak olarak betimlemekte ve bu bağlamda bir dilin kurallarının ve sözcüklerinin ezber ve
taklit yoluyla da öğrenilebileceğini fakat o dildeki sözcüklerin nerede, ne zaman, niçin, hangi
ortamda ve hangi bağlamda kullanılacağı bilinmezse dil ediniminin ezberden öteye
geçmeyeceğini dile getirmektedir. “Her kültürün ona kendi kimliğini kazandıran kendine özgü
bir dili vardır. Dilin içinde kültürün bütün özellikleri ve tarihsel, toplumsal tüm birikimleri
bulunur. Bu nedenle dil öğrenmek o kültürü tanımaktır” (Kramsch: 1993).
Ülkemize mülteci statüsünde giren Suriyeli çocukların Türk kültürüne ve eğitim sistemine
hızla adaptasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla oluşturulan Suriyeli Çocukların
Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) de bu çocukların
adaptasyon süreçlerini hızlandırmakta ve ülkemize uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu
amaçla Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi
(PIKTES) kapsamında Türkçe Öğreniyorum, Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe ve Hayat
Boyu Türkçe kitap setleri kullanılmıştır. Bunlardan Türkçe Öğreniyorum kitap seti Suriyeli
Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nin (PIKTES) Aralık
2016-Nisan 2019 tarihleri arasında, Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe kitabı bir geçiş kitabı
olarak Nisan 2019-Temmuz 2019 tarihleri arasında kullanılmıştır. Hayat Boyu Türkçe kitap seti
ise Temmuz 2019 itibariyle kullanılmaktadır. Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine
Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) öğretmenlerinin öğrencilere evrensel
değerleri, Türk kültürünün değerlerini ve Türk kültürünü aktarımında en büyük yardımcıları bu
kitaplardır. Çalışmamızın amacını da bu kitaplar arasından Hayat Boyu Türkçe kitap setini kültür
aktarımı bağlamında incelemek oluşturmaktadır.
Yöntem
Yapılan araştırma; tarama modelinde nitel araştırma olarak desenlenmiştir. Veriler nitel veri
toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada
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doküman olarak yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarından Hayat Boyu Türkçe kitap
seti kullanılmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgular betimsel çözümleme tekniğiyle analiz edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırmamızda Hayat Boyu Türkçe kitap seti içerisindeki okuma metinlerinde yer alan
kültür aktarım ögelerinin belirlenip sınıflandırılmasında Okur ve Keskin (2013) tarafından
kullanılan “Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Ögeler” ölçeği esas alınmıştır.
Bulgular
Hayat Boyu Türkçe kitap seti içerisindeki okuma metinlerinde yer alan kültür aktarım
ögeleri Okur ve Keskin (2013) tarafından kullanılan “Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt
Ögeler” ölçeği esas alınarak aşağıda verilen Tablo 3-1. Hayat Boyu Türkçe Kitap Setinde Yer
Alan Kültür Aktarımı İfade Sayıları.nda olduğu gibi sınıflandırılmıştır.
Tablo 3-1. Hayat Boyu Türkçe Kitap Setinde Yer Alan Kültür Aktarımı İfade Sayıları
KATEGORİ

ALT KATEGORİ

1.Günlük Yaşam

2.Kişiler Arası İlişkiler

3.Değerler ve Eğitim

4.Edebiyat-Sanat ve Müzik

5.Gelenekler ve Folklor

6.Sosyal Yaşam

a. Yiyecek-İçecek
b. Yemek Zamanları, Sofra Adabı
c. Resmi Tatilleri Çalışma Zamanları
d. Boş Zaman Etkinlikleri, Hobileri
e. Karşılıklı Konuşmalarda Yaşa, Cinsiyete, Yakınlık
Derecesine, Sosyal Statüye, Resmiyete Göre
Kullanılacak Sözler ve Kalıplar
f. Yeme ve İçme Alışkanlıkları
g. Oyunlar
h. Spor
i. Müzik
Toplam
a. Kişiler
b. Selamlaşma İfade ve Davranışları
c. Aile Yapıları ve İlişkileri, Kuşaklar Arası İlişkiler
d. Politik ve Dinsel Gruplar Arası İlişkiler
e. Konuk Etme-İkram ve Hediyeler
f. Diğerleri
Toplam
a. Değerler
b. Eğitim
c. Dil ve Tarih Bilinci/Sevgisi
d. Diğerleri
Toplam
a. Edebiyat
b. Müzik
c. Sanat
d. Gösteri Sanatları
e. El Sanatları Geleneği
f. Diğerleri
Toplam
a. Özel Günler ve Gelenekler
b. Sözlü Anlatımlar ve Sözlü Gelenekler
c. Dini Kurallara Dayalı Davranışlar
d. Doğum, Evlilik Gelenekleri
e. Festivaller, Törenler, Kutlamalar
f. Danslar
g. Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller, Batıl İnançlar
h. Halk Bilgisi, Evren ve Doğa ile İlgili Uygulamalar
i. Diğerleri
Toplam
a. Moda
b. Yasaklar
c. Alkış ve Güzel Hareketler
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TOPLAM
İFADE SAYISI
85
23
9
42
38
19
15
14
5
250
122
75
67
0
9
38
311
11
57
50
25
143
19
9
1
4
1
0
34
13
6
21
2
2
1
0
1
1
47
9
3
8
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7.Coğrafya ve Mekân

d. Diğerleri
Toplam
a. Yer (İller ve/veya Diğer Yerleşim Yerleri)
Toplam
Genel Toplam

3
23
59
59
867

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
1.Günlük Yaşam: Toplumsal yaşama ilişkin günlük yaşama ait kelimeler kategorisinin alt
katmanlarında yer alan kültür aktarımı ifadelerinin dağılımları incelendiğinde 9 alt başlık
altında gösterilmiştir. Toplam ifade sayısı 250 olan 1.”Günlük Yaşam” kategorisinin alt
katmanları olan: a. “Yiyecek-İçecek” başlığında 85, b. “Boş Zaman Etkinlikleri, Hobileri”
başlığında 42, c. “Karşılıklı Konuşmalarda Yaşa, Cinsiyete, Yakınlık Derecesine, Sosyal Statüye,
Resmiyete Göre Kullanılacak Sözler ve Kalıplar” başlığında 38, d. “Yemek Zamanları, Sofra
Adabı” başlığında 23, e. “Yeme ve İçme Alışkanlıkları” başlığında 19,f. “Oyunlar” başlığında 15,
g. “Spor” başlığında 14, “h. Resmi Tatilleri Çalışma Zamanları” başlığında 9, “i. Müzik”
başlığında 5 kültür aktarımı ifadesine rastlanmıştır.
Bu başlıklar sık kullanılandan başlamak üzere aşağıda açıklanmıştır:
a. Yiyecek-İçecek: Yiyecek-içecek insan hayatının en gerekli ihtiyacı olmasından dolayı en
fazla kelimenin bu başlık altında yer aldığı görülmektedir. Türk mutfağı dünya mutfakları
arasında lezzet ve çeşitlilik açısından önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağının kendine has
yiyecek ve içeceklerinin yanı sıra tarih boyunca birlikte yaşadığı toplum ve kültürlerden de
etkilenerek bu toplumların mutfaklarından öğrendiklerini kendi mutfak kültürüyle
harmanlayarak kendisine mal etmiş olmasıdır. Bir diğer gerekçe ise Türkiye’nin coğrafi konumu
dolayısıyla topraklarında hemen her şeyin yetişebiliyor olması, bu durum sayesinde de sıklıkla
tüketilen yiyecek ve içecek yelpazesinin geniş olmasıdır.
b. Boş Zaman Etkinlikleri, Hobileri: Kitap setinde parka gitmek, bisiklet sürmek, oyun
oynamak, müzik dinlemek, yürüyüş yapmak, yüzmek, rafting yapmak vb. pek çok boş zaman
etkinliğine ve hobiye yer verilmiştir. Bu durum da yine Türkiye’nin coğrafi konumu ile
bağdaştırılabilir. Türkiye’de hem 3 tarafının denizlerle çevrili olması dolayısıyla yaz sporları ve
etkinlikleri hem de yüksek, karla kaplı dağları dolayısıyla kış sporları ve etkinlikleri
yapılabilmektedir. Türkiye’nin orta kuşakta olması dolayısıyla dört mevsimi yaşayabiliyor olması
da insanların hobi ve yapabilecekleri etkinlik yelpazesini çeşitlendirmektedir.
c. Karşılıklı Konuşmalarda Yaşa, Cinsiyete, Yakınlık Derecesine, Sosyal Statüye, Resmiyete
Göre Kullanılacak Sözler ve Kalıplar: Türk kültürünü yansıtan Türkçede diyalog yürütülen kişinin
hem yakınlık derecesini, hem cinsiyetini, hem de yaşını bildiren “abi, abla, amca, dayı, teyze,
hala, enişte, yenge vb.” sözcükler vardır. Bunlardan bazıları yakın görülen ancak akraba
olmayan insanlara yakınlık ve saygı hissettirilmek için hitap olarak kullanılır. Kitap setindeki
metinlerde de kendilerine yer bulan “bakkal amca”, kantinciye hitaben “Ali abi”, “doktor
amca” bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Türkçede diğer nice dilin aksine “sen” ve “siz”
ayrımı bulunmaktadır. Yakın görülen birine “sen” şeklinde hitap edilirken resmî bir ortamda
“siz” hitabı tercih edilmektedir. Yine resmî ortamlarda kullanılan “hanımefendi”, “beyefendi”,
“efendim” vb. hitap biçimleri de mevcuttur.
d. Yemek Zamanları, Sofra Adabı: Bu kategori içerisinde yer alan ifadeler “kahvaltı”, “öğle
yemeği”, “akşam yemeği” ve bunların zamanları üzerinedir. Sofra adabına dair sadece
yemekten önce ve sonra el yıkamak ve “ellerine sağlık”, “afiyet olsun” gibi söylemlere yer
verilmiştir.
e. Yeme ve İçme Alışkanlıkları: Türk toplumu yeme ve içme alışkanlıkları bağlamında coğrafi
bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir ancak yine de tüm Türk toplumunun ortak yeme ve içme
alışkanlığı haline gelmiş durumlar da mevcuttur. Bu başlık içerisinde günlük tüketilen yiyecek
ve içeceklere yer verilmiştir. Ne yazık ki kitap setinde ne “f. Yeme ve İçme Alışkanlıkları” ne
de ““a. Yiyecek-İçecek” kategorisi içerisinde Türk kültürünü yansıtan, Türk toplumunun severek
ve sıklıkla tükettiği “imambayıldı”, “karnıyarık”, “ayran”, “çay”, “Türk kahvesi” vb. yiyecek
ve içecekler yer almaktadır. Bu durum kültür aktarımı bağlamında kitap setinin bir eksiğidir.
f. Oyunlar: Oyunlar insan gelişimi ve öğrenme bağlamlarında büyük öneme sahip
etkinliklerdir. Çocuk eğitimi oyunlarla gerçekleşir ve çocuk oyunlarla yaşamın bir simülasyonunu
yaşarken aynı zamanda da fiziksel gelişimini destekleyici davranışlarda bulunur. Kitap setinde
de hemen herkesin çocukluğunda oynadığı misket, ip atlama, kovalamaca, yakan top, istop vb.
oyunlara yer verilmiştir.
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g. Spor: Spor yalnızca spor değildir. Spor ülkeleri birbirine bağlayabilen ya da birbirinden
uzaklaştırabilen bir unsurdur. Bu bağlamda bakıldığında günümüzde devletlerarası spor
müsabakaları büyük öneme sahiptir. Kitap setinde de millî sporumuz olan yağlı güreşin yanı sıra
voleybol, rafting, dağcılık gibi sporlara da yer verilmesine rağmen en çok tekrar eden sporun
futbol olduğu göze çarpmaktadır.
h. Resmi Tatilleri Çalışma Zamanları: Farklı toplumlarda hafta içi ve hafta sonu günleri
değişiklik gösterebilmektedir. Pek çok Müslüman ülkede hafta “Pazar” gününden başlamakta,
“Cuma ve Cumartesi” günleri hafta sonu olarak kabul edilmektedir. Bazı ülkelerde hafta sonu
iki gün tatil yapılmakta, bazılarındaysa yalnızca bir günle sınırlandırılmaktadır. Kitap setinde
de Türkiye’deki hafta içi ve hafta sonu günlerine yer verilmiştir. Resmi tatil olarak okulların
tatil edildiği sömestr ve yaz tatili dönemleri ele alınmıştır.
i. Müzik: Müzik; toplumların kültürlerini yansıtmada kullandıkları, tıpkı dil gibi bir aynadır.
Bu kategoride “gitar çalmak”, “bağlama kursuna gitmek”, “türkü söylemek” gibi günlük
yapılabilen müzik etkinliklerine yer verilmiştir.
2.Kişiler Arası İlişkiler: Toplumsal yaşama ilişkin kişilerarası ilişkilere ait kelimeler
kategorisinin alt katmanlarında yer alan kültür aktarımı ifadelerinin dağılımları incelendiğinde
6 alt başlık altında gösterilmiştir. “Kişiler Arası İlişkiler” kategorisinin alt katmanları olan a.
“Kişiler” başlığında 122, b. “Selamlaşma İfade ve Davranışları” başlığında 75, c. “Aile Yapıları
ve İlişkileri, Kuşaklar Arası İlişkiler” başlığında 67, d. “Politik ve Dinsel Gruplar Arası İlişkiler”
başlığında 0, e. “Konuk Etme-İkram ve Hediyeler” başlığında 9, f. “Diğerleri” başlığında 38
kültür aktarımı ifadesine rastlanmıştır.
Bu başlıklar sık kullanılandan başlamak üzere aşağıda açıklanmıştır:
a. Kişiler: Bir toplumun çocuklarına verdiği isimler o toplumun kültürü hakkında fikir
vermektedir. Bu kategoride de Türk toplumunda kullanılan isimlere yer verilmiştir. Kitap
setinde yer alan isimlerin pek azı “Bilge”, “Sevgi”, “Mert”, “Berk” gibi Türkçe isimlerden
oluşmaktadır. Diğer isimlerin tümü İslam âleminin ortak kullandığı Süleyman, Elif, Ali,
Muhammed, Kamil, Selim vb. ümmî isimlerdir. Bunun sebebi kaynak kültür ile hedef kültürün
isim seçme bağlamında benzerlik göstermesidir.
b. Selamlaşma İfade ve Davranışları: Selamlaşma ifade ve davranışları toplumdan topluma
değişiklik gösterebilmektedir. Kimi toplum eğilerek selam verirken kimi tokalaşmaktadır. Kimi
toplumda selamlaşırken sarılmak normal karşılanırken kimi toplumda normal
karşılanmamaktadır. Türk toplumunda da kullanılan selamlaşma ifadeleri ve gerçekleştirilen
selamlaşma davranışları diğer toplumlardan bazılarıyla benzerlik, bazılarındansa farklılık
göstermektedir. Kitap setinde en fazla “merhaba”, “iyi günler”, “günaydın” gibi selamlaşma
ifadelerine yer verilmiştir.
c. Aile Yapıları ve İlişkileri, Kuşaklar Arası İlişkiler: Aile yapıları ve ilişkileri, kuşaklararası
ilişkiler toplumdan topluma değişiklik gösterebilen kültürel değerlerdir. Bu başlık içerisinde yer
alan ifade sayısının yüksekliği Türk kültüründe aile kavramına verilen önemden
kaynaklanmaktadır. Türk toplumundaki aile yapısı yansıtılırken metinlerin pek azında çalışan
annelere yer verilmiş; genellikle “baba” eve para getiren, “anne” ise ev işleri ve düzeninden
sorumlu kişi olarak yansıtılmıştır. Artık hayatın ortaklaşa yaşandığı günümüzde Türk toplumunun
aile yapısının hala bu şekilde yansıtılıyor olması üzücüdür. Kuşaklararası ilişkiler kısmında ise
dede-torun, nine-torun gibi ilişkilere; aile büyükleri ile bir evde yaşamaya ya da onlara yapılan
ziyaretlere örnekler verilmiştir.
d. Politik ve Dinsel Gruplar Arası İlişkiler: Bu kategoride hiç ifade bulunmaması kaynak
grubun 6-12 yaş kitlesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda doğal karşılanacaktır.
e. Konuk Etme-İkram ve Hediyeler: Konuk etme, ikram ve hediyeler kültürel değer taşıyan
önemli unsurlardır. Türk toplumunda misafirlik ve ikram kültürü büyük öneme sahiptir. Türk
kültüründe “misafirlik” kavramının değeri, evlerdeki “misafir odasının” varlığından ya da “tanrı
misafiri” gibi söylemlerden de anlaşılmaktadır. Misafirlik ve ikram kültürü bu denli gelişmiş olan
bir toplumda, kitap seti içerisinde bu konuyla ilgili yalnızca 9 ifade bulunması kitap setinin
büyük bir eksikliğidir. Bu ifadelerde genel anlamda eve gelen/gelecek misafire hazırlanan
yemeklerden bahsedilmiş; yalnız bir metin görselinde annenin, aile büyüklerine Türk kahvesi
ikram ettiği gözlenmiştir.
f. Diğerleri: Türkçedeki nezaket ifadelerine yer verilen bu başlık içerisinde kitap setinde en
çok tekrar edilen ifadenin “teşekkür ederim” ifadesi olduğu ve en az kullanılan ifadenin ise 1
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ifade sayısı ile “özür dilerim” ifadesi olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ne yazık ki Türk
toplumunda özür dilemenin güçlüğünü de gözler önüne sermektedir.
3.Değerler ve Eğitim: Toplumsal yaşama ilişkin değerlere ait kelimeler kategorisinin alt
katmanlarında yer alan kültür aktarımı ifadelerinin dağılımları incelendiğinde 4 alt başlık
altında gösterilmiştir. Toplam ifade sayısı 143 olan “Değerler ve Eğitim” kategorisinin alt
katmanları olan “a. Değerler” başlığında 11, “b. Eğitim” başlığında 57, “c. Dil ve Tarih
Bilinci/Sevgisi” başlığında 50, “d. Diğerleri” başlığında 25 kültür aktarımı ifadesine
rastlanmıştır.
Bu başlıklar sık kullanılandan başlamak üzere aşağıda açıklanmıştır:
a. Değerler: Toplumların kıymet verdikleri “değerleri” değişiklik gösterebilmektedir. Kitap
setinde Türk kültüründe önemli yer tutan bayrak, istiklal marşı, hürriyet, cumhuriyet, Atatürk
vb. değerlere yer verilmiştir. Bunlar gerek metinlerin içerisindeki okul ve mekân isimleriyle
verilmiş gerekse de metin görselleriyle desteklenmiştir.
b. Eğitim: Türk kültüründe eğitime büyük önem verilmektedir. Kitap setinde verilen
metinlerde her iki cinsiyetin de eşit şartlarda eğitime erişebildiği görülmektedir. Kitap setinde
eğitimle ilgili ifadeler; metin kişilerinin çoğunlukla öğrencilerden oluşması, öğrencilerin
kendilerini tanıtırken okullarından ve sınıf seviyelerinden de bahsetmeleri, kurslara gitmeleri,
ev ödevleri yapmaları vb. şekillerde yer bulmaktadır.
c. Dil ve Tarih Bilinci/Sevgisi: Diline ve tarihine hâkim olmayan bir millet düşünülemez. Bir
milletin millet bilincine sahip olmasının koşullarıdır dil ve tarih. Kitap setinde, çoğunlukla
Türkiye’nin gezilip görülebilecek cami, türbe, köprü vb. tarihî mekânlarına yer verilmiştir.
Ayrıca “Orhan Gazi”, “Osman Gazi” gibi tarihî şahsiyetler de kendilerine yer bulmuştur. Dil
bilinci/sevgisi bağlamında ise “Türkçe öğreniyorum”, “Türkçe kursuna gidiyorum” vb. ifadeler
yer almaktadır.
d. Diğerleri: Bu başlık içerisinde kişisel bakım ve temizlik unsurlarına yer verilmiştir.
Temizlik ve kişisel bakım değerleri farklı coğrafyalarda farklı şekillerde uygulanabilmektedir.
Örneğin suya kolayca ulaşabilen bir coğrafya her gün yıkanabilirken, suya ulaşım zorlaştığında
yıkanma aralığı da uzamakta, toprakla temizlenme gibi farklı temizlik yollarına
başvurulabilmektedir. Yine bazı ülkelerde ağız ve diş temizliği için misvak kullanılırken,
Türkiye’de diş fırçası ve diş macunu kullanılmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu
başlık içerisindeki ifadelerin çokluğu Türk kültüründe temizliğe verilen değerin bir
göstergesidir.
4.Edebiyat-Sanat ve Müzik: Toplumsal yaşama ilişkin edebiyat, sanat ve müziğe ait
kelimeler kategorisinin alt katmanlarında yer alan kültür aktarımı ifadelerinin dağılımları
incelendiğinde 6 alt başlık altında gösterilmiştir. Toplam ifade sayısı 34 olan “Edebiyat-Sanat
ve Müzik” kategorisinin alt katmanları olan “a. Edebiyat” başlığında 19, “b. Müzik” başlığında
9, “c. Sanat” başlığında 1, “d. Gösteri Sanatları” başlığında 4, “e. El Sanatları Geleneği”
başlığında 1, “f. Diğerleri” başlığında 0 kültür aktarımı ifadesine rastlanmıştır.
Bu başlıklar sık kullanılandan başlamak üzere aşağıda açıklanmıştır:
a. Edebiyat: Edebiyat, diğer sanat dallarında da olduğu günü topluma ayna tutmaktadır.
Kitap setinde, Türk toplumunun edebiyatına dair yer verilen ifadeler içerisinde Yunus Emre,
Mevlana, Evliya Çelebi, Keloğlan, Hacivat-Karagöz gibi isimler göze çarpmaktadır. Ancak
bunların pek çoğunun yüzeysel geçilmiş ya da yalnızca isim olarak verilmiş olması maalesef bu
alt kategoride yer alan kültürel ögeleri niteliksel olarak yetersiz kılmaktadır.
b. Müzik: Türk toplumunun müzik kültürüne dair kitap seti içerisinde Barış Manço, Zeki
Müren, Neşet Ertaş gibi Türk toplumunun yetiştirdiği sanatçılara yer verilmiştir. Ayrıca Türk
sanat müziği, pop müzik, gitar, davul, zurna gibi müzik türleri ve müzik aletleri de kitap seti
içerisinde kendilerine yer bulmuştur.
c. Sanat: Kitap setinde sanata dair, yalnızca sanatını mimarî alanda icra eden Mimar Sinan’a
yer verilmiştir.
d. Gösteri Sanatları: Türk toplumu kültürel gösteri sanatları bağlamında geniş bir yelpazeye
sahiptir. Orta oyunu, meddahlık, kuklacılık vb. pek çok gösteri sanatı bulunmaktadır. Ancak
kitap setinde yer verilen gösteri sanatları ifadeleri yalnızca Hacivat-Karagöz ile sınırlı kalmıştır.
e. El Sanatları Geleneği: Türkiye sanat alanında da el sanatları geleneği alanında da gelişmiş
bir kültüre sahiptir. Ebru, hat sanatı, çinicilik, bakırcılık, dokumacılık vb. pek çok el
sanatı/sanat alanına yer verilebilecekken hiçbirinden bahsedilmemiş olması kitap setinin bir

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

35

Hayat Boyu Türkçe Kitap Setindeki Okuma Metinlerinin Kültür Aktarımı…

eksikliğidir. Kitap setinde el sanatları geleneğine dair yalnızca bir metnin görselinde yer alan el
dokuması halılar dâhil edilmiştir.
f. Diğerleri: Kitap setinde bu başlık içerisine dahil edilebilecek hiçbir ifadeye
rastlanmamıştır.
5.Gelenekler ve Folklor: Toplumsal yaşama ilişkin gelenekler ve folklora ait kelimeler
kategorisinin alt katmanlarında yer alan kültür aktarımı ifadelerinin dağılımları incelendiğinde
9 alt başlık altında gösterilmiştir. Toplam ifade sayısı 47 olan “5.Gelenekler ve Folklor”
kategorisinin alt katmanları olan “a. Özel Günler ve Gelenekler” başlığında 13, “b. Sözlü
Anlatımlar ve Sözlü Gelenekler” başlığında 6, “c. Dini Kurallara Dayalı Davranışlar” başlığında
21, “d. Doğum, Evlilik Gelenekleri” başlığında 2, “e. Festivaller, Törenler, Kutlamalar”
başlığında 2, “f. Danslar” başlığında 1, “g. Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller, Batıl İnançlar”
başlığında 0, “h. Halk Bilgisi, Evren ve Doğa ile İlgili Uygulamalar” başlığında 1, “i. Diğerleri”
başlığında 1 kültür aktarımı ifadesine rastlanmıştır.
Bu başlıklar sık kullanılandan başlamak üzere aşağıda açıklanmıştır:
a. Özel Günler ve Gelenekler: Bu başlık içerisinde kandiller ve kandillerde lokma tatlısı,
kandil simidi dağıtmak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bu günde okullarda yapılan etkinlikler
gibi özel günler ve gelenekler yer almaktadır. Ancak el öpme geleneği, bayramlarda küçüklere
harçlık ve şeker verilmesi, bayram ziyaretleri ve mezarlık ziyaretleri vb. pek çok özel gün ve
geleneğe hiç yer verilmemiş olması kitap setinin bir eksikliğidir.
b. Sözlü Anlatımlar ve Sözlü Gelenekler: Türk toplumu, sözlü anlatım ve geleneği güçlü bir
toplumdur. Sözlü edebiyatı bu kadar gelişmiş bir toplumun sözlü anlatımları ve geleneklerinin
kitap setinde kendilerine yalnızca 6 ifade ile yer bulması kitap setinin bir başka eksikliğidir. 1
adet tekerleme örneğine ve 1 adet “masal” kelimesine yer verilerek Türkiye’nin sözlü kültürü
çok yüzeysel bir halde işlenmiştir. Bunlar dışında yer verilen diğer sözlü anlatım ve gelenek
örnekleri de Hacivat-Karagöz oyunu biçiminde yazılmış metinler ve Nasrettin Hoca’nın fıkraları
ile ünlenmiş olmasının belirtilmesidir.
c. Dini Kurallara Dayalı Davranışlar: Türk toplumu dinî değerlere düşkün ve dinî değerler
etrafında şekillenmiş bir toplumdur. Gerek metin içerisinde gerekse de metnin görselinde yer
verilen camiler, kitap setinde yer verilen dinî ifadelerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ayrıca
metin görsellerinde yer verilen başörtülü kadınlar ve kız çocukları da bu başlığa dâhil edilmiştir.
d. Doğum, Evlilik Gelenekleri: Bu başlık içerisine dahil edilen 2 ifade de doğum günleri ile
ilgilidir. Evlilik gelenekleri kültürümüzde önemli bir yer tutmakta iken kitap seti içerisinde
kendisine hiç yer bulamamıştır. Ancak kitap seti 6-12 yaş grubu için hazırlandığından evlilik
geleneklerine, evliliği küçük yaşlarda özendirmemek adına yetişkinler için hazırlanan kitaplarda
yer verilmesinin daha uygundur.
e. Festivaller, Törenler, Kutlamalar: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve okullarda
yapılan bayrak törenleri bu başlığa dahil edilen kültür aktarım unsurlarını oluşturmaktadır.
f. Danslar: Türk kültüründe Zeybek, Halay, Horon, Bar ve daha nice halk oyunu
bulunmaktadır ancak hiçbirinin bu başlık içerisinde yer bulamaması ne yazık ki kitap setinin
kültür aktarımı bağlamında büyük bir eksikliğidir. Kitap seti içerisinde yalnızca “Halk oyunları
gösterileri yapıyoruz.” ifadesine yer verilmiştir.
g. Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller, Batıl İnançlar: Her toplumda olduğu gibi Türk
toplumunda da çeşitli toplumsal uygulamalar, ritüeller ve batıl inanışlar bulunmaktadır. Bunlara
yeni doğan çocuğun kulağına ezan okuyup ismini üç kez söylemek; Nevruz, Hıdırellez gibi
günlerde ateşten atlama, gül ağacına dilek asma vb. uygulama, ritüel ve batıl inançlar örnek
olarak gösterilebilir. Ancak kitap setinde bu başlık içerisine dâhil edilebilecek hiçbir ifadeye
rastlanmamıştır.
h. Halk Bilgisi, Evren ve Doğa ile İlgili Uygulamalar: Türk toplumunun halk bilgisi, evren ve
doğa ile ilgili çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Bunlara kırk çıkması, diş buğdayı, çocukların
kokmaması için tuzlanması ya da killemesi, nazar duası vb. pek çok örnek vermek mümkündür.
Ancak Türk halkının doğa ile ilgili uygulamalarına dair kitap seti içerisinde yalnızca kaplıcaların
şifalı olması ve bazı hastalıkları iyileştirmesine değinilmiştir.
i. Diğerleri: Türk toplumu, geçmişinde göçebe kültürü benimsemiştir. Bugün de göçebe
kültürü çeşitli yollarla yaşatmaktadır. Kitap seti içerisinde yer verilen “yaylak-kışlak” kültürü
de bu göçebe kültürü yaşatma yollarından biridir.
6.Sosyal Yaşam: Toplumsal yaşama ilişkin sosyal yaşama ait kelimeler kategorisinin alt
katmanlarında yer alan kültür aktarımı ifadelerinin dağılımları incelendiğinde 4 alt başlık
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altında gösterilmiştir. Toplam ifade sayısı 23 olan “6.Sosyal Yaşam” kategorisinin alt katmanları
olan “a. Moda” başlığında 9, “b. Yasaklar” başlığında 3, “c. Alkış ve Güzel Hareketler”
başlığında 8, “d. Diğerleri” başlığında 3 kültür aktarımı ifadesine rastlanmıştır.
a. Moda: Toplumların giyim kültürü farklılık gösterebilmektedir. Kitap seti içerisindeki
metinlerde ve metin görsellerinde yer verilen giyim unsurları kaynak kültürle benzerlik
taşımaktadır.
b. Yasaklar: Bu başlık içerisinde trafik kurallarına yer verilmiştir, öğrencilerin Türkiye’deki
okullara adaptasyonlarını hızlandırmak için trafik kurallarının yanı sıra okul kuralları ve toplu
yaşam kurallarının da metinlerde işlenmesinin uygun olabileceği düşünülmektedir.
c. Alkış ve Güzel Hareketler: Bu başlık altında yer alan 8 ifade genel anlamda yardımseverlik
üzerinedir. Bunun yanı sıra gerek öğretmen gerekse de aile büyükleri tarafından söylenen
“aferin”, “tebrik ederim” gibi takdir ifadelerine de bu kategori içerisinde yer verilmiştir.
d. Diğerleri: Bu başlık altında komşuluk, köy yerinde arkadaş edinmenin kolaylığı ve yalnızca
hemcinslerin birlikte oynaması ve aktivitelerde bulunmasına yer verilmiştir. Türk toplumunda
kız ve erkek çocuklar oyunlara birlikte katılabilmektedir ancak kitap setinde yalnızca
hemcinslerin birlikte oynamasına yer verilmesinin kaynak kültüre yakın görünme çabasından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
7.Coğrafya ve Mekân: Toplumsal yaşama ilişkin coğrafya ve mekâna ait kelimeler
kategorisinin alt katmanında yer alan kültür aktarımı ifadelerinin dağılımları incelendiğinde 1
alt başlık altında gösterilmiştir. Toplam ifade sayısı 59 olan “Coğrafya ve Mekân” kategorisinin
alt katmanı olan “a. Yer (İller ve/veya Diğer Yerleşim Yerleri)” başlığında 59 kültür aktarımı
ifadesine rastlanmıştır.
a. Yer (İller ve/veya Diğer Yerleşim Yerleri): Bu kategori içerisinde yer verilen şehirler genel
anlamda Türkiye’de bulunan büyükşehirlerdir. En çok yer verilen şehir İstanbul’dur. İstanbul
dışında İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya vb. pek çok şehre ve bu şehirlerde yer alan tarihî
ve turistik ziyaret yerlerine değinilmiştir.
Kitap seti kültür aktarımında yukarıda belirtilen eksiklerine rağmen yeterli seviyededir.
Kültür aktarımının fazla ayrıntıya girilmeden, ismen yapılması tercih edilmiş ve ismi verilen
unsurların açıklamasının öğretmen tarafından yapılması beklenmiştir. Bu bağlamda öğretmenin
de içini dolduracağı boşlukların olması ders işlenişine katkı sağlar. Zaten kitaplar öğretmenin
kendisi değil yardımcısı olmalıdır.
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Girişimcilik ve Yenilikçilik
Giriş
Ders kitapları eğitimin vazgeçilmez araçlarından ve eğitim öğretim sürecinin esas
dayanaklarından biridir (Ceyhan ve Tiğit, 2003, Akt. Oruç, 2009, s. 268). Öğrencilerin öğretimde
en çok faydalandığı görsel araçlardandır (Demirel, 2000, s. 52). Ders kitapları öğrencilerin
yaşları ve bilgi düzeyleri göz önüne alınarak hazırlanmış, bilişsel ve duyuşsal becerilerle
zenginleştirilmiş metinlerden meydana gelen, öğretim programlarının temel ilkelerine göre
hazırlanmış ve içeriğindeki bilgileri öğrencilere ileten matbu materyallerdir (Çiftçi, Çeçen ve
Melanlıoğlu, 2007, s. 206).
Türkçe kitapları Türkçe öğretimi için önemli olan kaynaklardan biridir. Türkçe kitapları
çocuğu metnin alındığı kitabı okumaya teşvik eder. Anlama, anlatma, dil bilgisi ve sözcük
çalışmaları için kaynaktır. Dili ve içeriği çocuk düzeyindedir. Edebi türleri içerir (Nas, 2003, s.
36).
Dil becerilerinin öğrenciler tarafından kazanılmasının sağlanmasında da metinlerden
yararlanılır (MEB, 2019, s. 16). Metinler okunur ve metinlerle ilgili sorular sorularak yanıtlanır.
Dil bilgisi çalışmaları da metinler üzerinde yapılır (Coşkun, 2009, s. 259).
Güncel Türkçe sözlüğe göre metin bir yazının biçim, anlatım ve noktalama özelliklerini göz
önüne alarak meydana getirilmiş sözcüklerin tamamıdır (TDK, 2020). Metin, mesaj ileten, dilsel
ögelerden oluşan ve kendi içinde kapalı yapıdır (Başaran, 2019, s. 287). Metin değişik düzeylerde
dille iletişim kurulmasıdır (Güneş, 2013, s. 250). Bir düşüncenin veya tecrübenin yazılı bir
biçimde anlatılmasıdır (Hartman ve Hartman, 1996, s. 111, Akt. Akyol, 2011, s.233). Metin, içi,
başı ve sonuyla kapalı bir yapıdan meydana gelen dille ilgili işaretlerin arka arkaya sıralandığı
anlamlı bir yapıdır (Akbayır, 2006, Akt. Demirel ve Şahinel, 2006, s. 92).
Eğitim sisteminde önemli bir yeri olan metinlerin ilkokul ders kitapları için seçiminde de titiz
davranılmalıdır. Aytaş’a (2001) göre altı sekiz yaş grubundaki öğrencilerin kitaplarında yer
alacak metinlerde şu özellikler bulunmalıdır: Çocukların en çok kullandığı yüz sözcük
metinlerde yer almalıdır. Cümlelerde yer alacak kelime sayısı üç ile yedi olmalıdır. Mecazlardan
ve sözcüklerin ikinci anlamlarından kaçınılmalıdır. Anlatım üslûbu tek olmalı ve birleşik zamanlı
fiiller kullanılmamalıdır. Çocukların hayâl güçlerinin kavrayamayacakları yer ve zaman
kavramları olmamalıdır. Çocukların kavrama düzeylerine uygun şekilde tasvirler yapılmalıdır.
Konuşmalardan, diyaloglardan ve tekerleme üslûbundan anlatımda yararlanılmalıdır.
Türkçe ders kitapları için seçilecek metinlerin Nas (2003) çocuğa göre olması gerektiğini, bu
metinlerin cümlelerinin kısa ve yalın, dilinin yetkin ve anlatımının canlı ve akıcı olması gerektiği
vurgulamaktadır. Yurttaş’ta (1995) bu metinlerin çocuk tarafından rahat bir şekilde ve tat
alarak okuyup anlayabileceği dili ve anlatımı olması gerektiğine işaret etmektedir (Akt. Nas,
2003, 40).
Metinler, öğrencilerin artalan ve dünya bilgileri öz önüne alınmadan düzenlendiğinde
öğrencilerin kavrama düzeylerinin çok üstende seçilmiş olurlar ve o metinlerin okunabilirliği
kavramsal yönden düşük demektir (Ülper, 2010, s. 102). Öğrencilerin seviyelerine uygun
metinlerin seçilmesinde metnin güç ya da kolay olması gibi faktörler göz önünde tutulmalıdır.
Güç metinler okumayı zorlaştırmaktadır. Kolay metinler de okumaya yönelik ilgiyi
azaltmaktadır. Bu yönden metinlerin belirlenmesinde geliştirilen bazı okunabilirlik
formüllerinden yararlanılabilir (Temur, 2002, s. 172).
Okunabilirlik formülleri, metinlerin iki temel özelliği olan ortalama kelime ve ortalama
cümle uzunluğu göz önüne alınarak metinlerin seviyelerini belirlemek için yaygın olarak
kullanılmaktadır (Davison, 1988, s. 49). Metinlerin okuma güçlüğünü tespit etmek amacıyla çok
sayda formül geliştirilmiştir. Bu formüller kelime ve cümle uzunluğu, metindeki kelimelerin
kullanım sıklığı gibi özelliklerden meydana getirilmiştir (Caldwell, 2008, Akt. Ülper, 2010, s.
103). Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tespitinde Fry okunabilirlik grafiği, Dale Cale,
Gunning Fog Index, Flesch-Kincaid ve Ateşman (1997)’ın geliştirdiği okunabilirlik formülleri en
çok faydalanılan formüllerindendir (Temur, 2003).
Okunabilirlik, bazı metinlerin diğerlerinden daha kolay okunmasını sağlayan şeydir.
Okunabilirliği, Hargis (1998) "sözcükleri ve cümleleri okuma kolaylığı”, McLaughlin (1969)
"belirli bir insan sınıfının belirli okuma maddelerini ilgi çekici ve anlaşılır bulma derecesi" ve
Dale ve Jeanne Chall (1949) “Bir grup okuyucunun metni ne ölçüde anladıklarını, en uygun hızda
okuduklarını ve ilginç bulduklarını etkileyen tüm bu öğelerin toplamı” şeklinde tanımlamışlardır
(Akt. DuBay, 2004, s. 3).
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Okunabilirlik, bir yazıyı belirli bir seviyedeki öğrencinin okuyup anlayabilmesidir. Okuma
öğretiminin önemli bir özelliği olan okunabilirlik, küçük yaş grubu öğrenciler için daha da
önemlidir çünkü bu yaş grubundaki öğrenciler yazıyı anlayıp değerlendirebilmede kelime ve
zihin gücü açısından henüz yetersizdirler (Göğüş, 1978, Akt. Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu, 2007,
s. 2008). Okunabilirlik, okurun metinleri kolay ya da zor kavranmasıdır (Ateşman (1997, s. 71)
Okunabilirlik öğrencinin yazılı belgeyi hızlı okuma ve okuduğunu kavrama düzeyi şeklinde
tanımlanabilir (Tekbıyık, 2006, s. 442).
Okunabilirliği görsel ve anlamsal nitelikteki faktörlerde etkilemektedir (Ülper, 2010, s. 102).
Çocuk kitaplarının seçiminde dil bilgisi, eğitim, sosyolojik ve tipografi yönünden uyulması
gereken ilkeler de okunabilirlik ilkelerini oluşturmaktadır (Güneş, 2000).
Metinler çocuğun dil ve zihinsel gelişimini etkilediğinden metinlerin okunabilirliği çocuklar
için çok önemlidir (Kayabaşı, Yılmaz, Doyumğaç, 2016, s. 331). Metinlerin okunabilirliğinin
öğrencilerin okuduklarını anlamalarında önemli bir faktör olduğu dikkate alındığında ders
kitaplarındaki metinlerin okunabilirliğini ortaya koyan araştırmaların önemi de ortaya
çıkmaktadır. İlkokul ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliğiyle ilgili az sayıda araştırma
bulunmaktadır. Zorbaz (2007) Türkçe ders kitaplarında bulunan masalların kelime cümle
uzunlukları ve okunabilirlik seviyelerinin değerlendirilmesine; Solmaz (2009) ilköğretim dört ve
beşinci sınıf Türkçe kitaplarındaki metinlerde cümle, sözcük uzunluğu ve sözcük hazinesinin
okunabilirlik üzerine etkisine; Tosunoğlu ve Özlük (2011) okunabilirlik ve ilköğretim birinci sınıf
Türkçe ders kitabındaki bazı metinlerin okunabilirlik yönünden değerlendirilmesine; Özgü
Koçağan (2012) ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf için hazırlanmış öyküleyici çocuk
kitaplarının okunabilirliğine; Çakıroğlu (2015) ilkokul Türkçe ders kitaplarında bulunan
metinlerin okunabilirlik seviyelerinin öğrenme güçlüğü olan öğrenciler bakımından
değerlendirilmesine; Baş ve İnan Yıldız (2015) ikinci sınıf Türkçe ders kitabında bulunan
metinlerin okunabilirliklerinin incelenmesine; Özbek ve Ergül (2018) ilkokul dördüncü sınıf ders
kitaplarının okunabilirliklerinin değerlendirilmesine ve Bozkurt (2020) ilkokul birinci sınıf
Türkçe ders kitaplarının okunabilirliklerinin karşılaştırılmasına ilişkin araştırmalar yapmışlardır.
Ancak ilkokul üçüncü sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin okunabilirliklerinin
belirlendiği herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.
İlkokul üçüncü sınıf öğrencileri temel okuma yazma becerilerini kazandığı ve okuma
alışkanlığını geliştirme düzeyinde olduğu düşünüldüğünde ders kitaplarında okuyacakları
metinler ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı edinmelerini destekleyebilir. Bu
bakımdan öğrencilerin kolay ve anlayabileceği metinlerle karşılaşması, bu metinlerin
öğrencileri okumaya davet etmesi, okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmada etkili olabilir. Bu
sınıf düzeyinde Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinleri belirlemenin yolarından biri de
metinlerin okunabilirlik düzeylerinin değerlendirilmesidir. Bu açıdan araştırmada ilkokul üçüncü
sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma yöntem olarak betimsel nitelikte bir tarama araştırmasıdır. Tarama modelleri,
geçmişte ya da şu anda olan mevcut bir durumu olduğu gibi betimleyen yaklaşımlardır (Karasar,
2012, s. 77).
Araştırma Nesneleri
Araştırma kapsamında Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayımlanan bir ilkokul üçüncü sınıf Türkçe
ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeyleri incelenmiştir. İlkokul üçüncü sınıf Türkçe
ders kitabında serbest okuma metinleriyle birlikte 13 bilgilendirici ve 11 hikâye edici metin
olmak üzere toplamda 24 adet metin okunabilirlik düzeyleri açısından incelenmiştir.
Araştırmada dinleme metinleri ve şiirler kapsam dışı tutulmuştur.
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
İlkokul üçüncü sınıf Türkçe kitabındaki bilgilendirici ve hikâye edici metinlerin okunabilirlik
yönünden incelenmesinde Ateşman’nın (1997) Türkçeye uyarladığı okunabilirlik formülünden
faydalanılmıştır. Öncelikle metinlerdeki hece, sözcük ve cümle sayıları saptanmıştır. Metinlerin
okunabilirlik düzeylerinin hesaplanmasında “Okunabilirlik Puanı= 198.825 – 40.175X1 – 2.610X2”
formülü kullanılmaktadır. Formülde yer alan “X1” toplam hece sayısının toplam sözcük sayısına
bölünmesiyle ortalama sözcük uzunluğunu ve “X2” toplam sözcük sayısının toplam cümle
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sayısına bölünmesiyle ortalama cümle uzunluğunu ortaya koymaktadır. Okunabilirlik puanı 90
ile 100 arası “çok kolay”; 70 ile 89 arası “kolay”; 50 ile 69 arası “orta güçlükte”; 30 ile 49 arası
“zor” ve 1 ile 29 arası ise “çok zor” okunabilirlik düzeyinde olan metinlerdir (Ateşman, 1997,
s. 74).
Bulgular
Bu bölümde ilkokul üçüncü sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerin okunabilirlik
düzeylerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 4-1. Bilgilendirici Metinlere Ait Ortalama Kelime-Cümle Uzunlukları,
Düzeyleri
Ortalama Kelime
Ortalama Cümle
Okunabilirlik
Metin
Uzunluğu
Uzunluğu
Sayısı
1.Metin
2,71
10
63,85
2.Metin
2,62
11,11
64,57
3.Metin
2,72
12,5
68,66
4.Metin
3,13
8,33
51,33
5.Metin
2,82
10
59,43
6.Metin
3,41
8,33
40,08
7.Metin
3,35
10
38,23
8.Metin
2,58
8,33
73,43
9.Metin
2,3
10
74,52
10.Metin
2,51
12,5
65,36
11.Metin
2,65
12,5
59,73
12.Metin
3,07
7,69
55,41
13.Metin
2,55
8,33
74,63

Okunabilirlik Sayıları ve
Okunabilirlik
Düzeyi
Orta Güçlükte
Orta Güçlükte
Orta Güçlükte
Orta Güçlükte
Orta Güçlükte
Zor
Zor
Kolay
Kolay
Orta Güçlükte
Orta Güçlükte
Orta Güçlükte
Kolay

İlkokul üçüncü sınıf Türkçe ders kitabında Tablo 4-1’e göre 13 bilgilendirici metin
bulunmaktadır. Bilgilendirici metinlerin ortalama kelime uzunluğu 2,3 ile 3,41; ortalama cümle
uzunluğu 7,69 ile 12,5 arasındadır. Bilgilendirici metinlerin okunabilirlik puanları ise 38,23 ile
74,63 arasında yer almaktadır. Metinlerin okuma düzeyleri olarak üçü “kolay”, ikisi “zor” ve
sekiz tanesi ise “orta güçlükte” oldukları saptanmıştır.
Tablo 4-2. Hikâye Edici Metinlere Ait Ortalama Kelime-Cümle Uzunlukları, Okunabilirlik Sayıları ve
Düzeyleri
Ortalama Kelime
Ortalama Cümle
Okunabilirlik
Okunabilirlik
Metin
Uzunluğu
Uzunluğu
Sayısı
Düzeyi
1.Metin
2,51
7,69
77,91
Kolay
2.Metin
2,6
9,09
70,64
Kolay
3.Metin
2,42
6,25
85,29
Kolay
4.Metin
2,29
8,33
83,10
Kolay
5.Metin
2,43
6,66
83,81
Kolay
6.Metin
2,42
8,33
79,86
Kolay
7.Metin
2,72
8,33
67,80
Orta Güçlükte
8.Metin
2,77
6,66
70,15
Kolay
9.Metin
2,51
5
84,93
Kolay
10.Metin
2,86
5,88
68,57
Orta Güçlükte
11.Metin
2,42
4,54
89,75
Kolay

Tablo 4-2’ye göre üçüncü sınıf Türkçe ders kitabında 11 hikâye edici metne ait ortalama
kelime, cümle uzunlukları ile okunabilirlik sayıları ve düzeylerine ilişkin bilgiler görülmektedir.
Hikâye edici metinlerin ortalama kelime uzunlukları 2,29 ile 2,86; ortalama cümle uzunlukları
ise 4,54 ile 9,09 arasındadır. Bu metinlerin okunabilirlik sayıları ise 67,80 ile 89,75 arsındadır.
Buna göre hikâye edici metinlerden dokuzunun “kolay” ve ikisinin “orta güçlükte” okunabilirlik
düzeylerinde olduğu belirlenmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre bilgilendirici metinler ortalama kelime uzunluğu olarak 2,3 ile
3,41; hikâye edici metinler ortalama kelime uzunlukları olarak 2,29 ile 2,86 arasındadır.
Ateşman (1997) Türkçede ortalama sözcük uzunluğunun 2,6 hece olması gerektiğini ifade
ederken, hecelerin basit ve kısa olması Türkçede algılama kolaylığı (Acarlar, Ege ve Turan,
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2002, s. 71) sağlamaktadır. Metinlerdeki kelimelerin çok heceli olması öğrencilerin çözümleme
yapmaları zorlaşmakta ve akıcı okuyamayan öğrenciler çok zorlanmaktadır (Özbek ve Ergül,
2018, s. 661). Alan yazına göre araştırmanın bu sonucu değerlendirildiğinde ilkokul üçüncü sınıf
Türkçe ders kitabındaki bilgilendirici metinlerin heceleri uzundur. Hikâye edici metinlerin
ortalama kelime uzunluğu bakımından ise hecelerin daha kısa olduğu ve bu hecelerden oluşan
kelimelerin öğrenciler tarafından daha rahat algılanabileceği ve akıcı bir şekilde okunabileceği
söylenebilir.
Türkçe ders kitabındaki metinlerin ortalama cümle uzunlukları bilgilendirici metinlerde 7,69
ile 12,5; hikâye edici metinlerde ise 4,54 ile 9,09 arasında yer almaktadır. İlköğretim birinci
kademede metinde yer alan cümlelerin sözcük sayısı en fazla altı olmalıdır (Ceyhan ve Yiğit,
2005), Akt. Tosunoğlu ve Özlük, 2011). Ders kitaplarında yer alan kısa ve basit cümleler
okunabilirliği artırmaktadır. Kısa cümleler uzun cümlelere göre öğrenilmesi daha kolaydır
(Güneş, 2003, s. 44). Metinlerdeki cümlelerin uzunluğu arttıkça metinler öğrencilerin dil
düzeylerinin ve bilişsel kapasitelerinin üzerine çıkmakta ve öğrenciler okuduğunu da anlamakta
güçlük çekmektedirler (Özbek ve Ergül, 2018, s. 661). Araştırmanın bu sonucundan bilgilendirici
metinlerin ortalama cümle uzunluğunun çok fazla, hikâye edici metinlerin ise ortalama cümle
uzunluğunun daha uygun olduğu, hikâye edici metinlerin okunabilirliğinin daha yüksek ve
öğrenciler tarafından kavranmasının daha kolay olduğu söylenebilir.
Araştırma kapsamında incelenen ilkokul üçüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki bilgilendirici
metinlerin çoğunlukla “orta güçlükte”, hikâye edici metinlerin tamamına yakının ise “kolay”
okunabilirlik düzeyindedir. Bu bulguyu aynı ve farklı sınıf düzeylerinde yapılmış araştırma
bulguları da desteklemektedir. Zorbaz (2007) üçüncü sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masal
metinlerinin okunabilirliklerinin “kolay” düzeylerde olduğunu saptamıştır. Çakıroğlu (2015)
araştırmasında ilkokul üçüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki dokuz hikâye edici metnin ortalama
olarak “kolay” düzeyde olduğunu belirlemiştir. Özbek ve Ergül (2018) yaptıkları araştırmada
ilkokul dördüncü sınıf Türkçe kitabında bulunan bilgilendirici metinlerin “orta güçlükte” ve
hikâye edici metinlerin ise “kolay” okunabilirlik düzeylerinde olduklarını tespit etmişlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre şunlar önerilebilir:
✓
İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığını destekleyecek, onların ilgi ile
severek ve anlayarak okuyacakları “kolay” ve “orta güçlükte” okunabilirlik
düzeylerindeki metinlere Türkçe ders kitaplarında daha fazla yer verilebilir.
✓
Bu araştırma için Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeyleri Ateşman’ın
(1997) okunabilirlik formülüyle hesaplanmıştır. Ayrıca bu metinlerin okunabilirlik
düzeyleri başka formüllerle ve uzman görüşünü de alınarak metinlerin okunabilirliği
değerlendirilebilir.
✓
Metinlerin okunabilirliği ile ilgili Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2019) hiçbir
ölçüt bulunmamaktadır. Ders kitapları için seçilecek metinlerin özellikleri arasında
okunabilirlikle ilgili ölçütlerde bulunabilir.
✓
İlkokul üçüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin görsel ve anlamsal nitelikteki
faktörler ve okunabilirlik ilkeleri açısından da okunabilirlik düzeyleri incelenebilir.
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Giriş
XVII. yüzyıl divan şairlerinden olan Nâbî’nin (D.1642, Urfa / Ö.1712, İstanbul) asıl adı
Yusuf’tur. Urfa’da iyi bir öğrenim görerek Arapça ve Farsçayı şiir yazacak derecede öğrendi.
İstanbul’a (1665) giderek kâtibi oldu. Daha sonra da Halep’e gitti. Yirmi beş yıl yaşadığı Halep’te
evlendi ve eserlerinin büyük bölümünü orada yazdı. Baltacı Mehmet Paşa’nın sadrazamlığa
getirilmesi üzerine onunla birlikte İstanbul’a (1710) döndü. İstanbul’da üstad bir şair olarak
büyük saygı gördü. Ağır hasta iken yazdığı ve ölüm tarihini belirttiği kıta mezar taşına işlendi.
Karacaahmet Mezarlığında gömülüdür.
Nâbi’nin devri, yeniçerilerin başkaldırdığı, vezirlerin mal ve mülkünün gasp edildiği, devletin
siyasî ve sosyal durumunun bozulmaya başladığı, Osmanlının duraklama dönemidir. Bu dönemde
saraydan ve devlet büyüklerinden yardım umarak onlara nazireler yazan pek çok şair türedi.
Nâbi, bu şairler arasında farklı bir tarz geliştirmeyi başardı. Kendisini takip edenlerle birlikte
bir “Nabi mektebi” kurdu. Bu mektebin başlıca özelliği, bilgi ve düşünce unsurlarını didaktik
(öğretici) bir zihniyetle ifade etmekti. Nabi’nin oğluna da sade, mütevazı bir hayat sürmesini,
felsefe hariç bütün ilimleri, özellikle dinî ilimleri öğrenmesini, hayatını her zaman “orta
tabaka” içinde sürdürmesini önerdiği bilinmektedir.
Doğu dillerini ve İslâm ilimlerini iyi bilen, İslâm medeniyeti edebiyatına vakıf olan şair, divan
şiirinde konu olarak hep aynı temaların seçilmesini ilk eleştiren şairdi. Didaktik şiire büyük önem
veren Nabi, devrinin bozulan sosyal, siyasî, ahlâkî durumu karşısında insanları dine, ahlâk ve
fazilete çağırdı. Şiirlerinde, özellikle mesnevi tarzında yazdıklarında, tasavvuf ve hikmet
konularına geniş yer verdi. Eserlerinde Osmanlı toplum düzeni hakkında görüşlerini de ayrıntılı
olarak dile getiren Nabi; para, mevki ve eğlence ihtirasını da eleştirir. O, bu yönüyle Nâbî ve
esrleri devrinin sosyal ve tarihî olaylarının bir aynası olarak görülmektedir. Uzun süren şairliği
süresince, devrinin ihtiyaçlarına uygun eserler vererek çevresinin düşünüş ve sanat anlayışı
üzerinde önemli bir tesir ortaya koydu. Divan şiirinde bir yenilik gibi görünen bu tarz, daha
sonraki yüzyıllarda daha büyük bir önem kazandığı için şairin etkisinin de uzun süreli olduğu
değerlendirmesi yapılmıştır. Nabi, şiirlerinde İstanbul Türkçesini kullanmıştır.
ESERLERİ:
Divan (1841, 1875), Divançe (Farsça), Terceme-i Hadis-i Erbain (kırk hadis çevirisi, Necip
Asım tar. Millî Tetabbular Mecmuası, s. 4. 1912), Hayriyye (Halep’te iken oğlu Ebulhayr için
yazdığı ahlâk öğütleri veren mesnevisi, 1889. Fransızcaya da çevrilmiştir. 1887), Hayrabad
(mesnevi, yaz. 1705), Surnâme (1675 yılında IV. Mehmed’in şehzadeleri için Edirne’de yaptırdığı
sünnet düğünlerini anlatır. Agâh Sırrı Levend tar. Nâbî’nin Surnamesi adıyla, 1944), Fetihnâmei Kameniçe (düz yazı, Lehistan seferini anlatır, Tarih-i Kameniçe adıyla, 1864), Tuhfetü’lHaremeyn (Hac yolculuğunu anlatan gezi notları, düzyazı, 1849), Zeyl-i Siyer-i Veysî (Veysî’nin
Siyer kitabına zeyl, Bulak, 1832), Münşeât -ı Nâbî (özel ve resmî mektupları).
Yöntem
Yapılan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nabi’nin
Hayriyye adlı eseri karakter ve değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Çünkü burada amaç,
belirli bir duruma ilişkin derinlemesine araştırma yapmak ve sonuçlar ortaya çıkarmaktır. Bir
duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb. ) bütüncül bir yaklaşımla
araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine
odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 83). Bu çalışmada bir durum tespiti yapıldığından bu
desen kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi,
araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
incelenmesini kapsar (Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s. 217). Veri kaynağı olarak Nabi’nin Hayriyye
adlı eseri kullanılmıştır.
Verilerin Toplanması
Nâbî’nin Hayriyye adlı eseri, MEB tarafından kabul edilen değerler açısından incelenip analiz
edilerek eserde tespit edilen değerler ve karakter geişimine yönelik ögeler doküman analizi
yöntemi kullanılarak iki araştırmacı tarafından incelenerek yorumlanmıştır. Her bir
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araştırmacının ayrı ayrı tespit ettikleri karakter gelişimine dönük değerler ve rol model ögeler
üzerine yapılan analizler birlikte değerlendirilerek sentezlenmiştir.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak incelenmiştir. Bu yaklaşıma
göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür
analizde amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde ortaya koymaktır
(Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s. 256). Bu bağlamda elde edilen veriler sistematik ve açık bir
biçimde betimlenmiş, yorumlanmış ve neden-sonuç çerçevesinde sonuçlar elde edilmiştir.
Bulgular
Hayriyye ve Hayriyye’de Karakter Eğitimi:
Hayriyye’nin asıl adı Hayrî-nâme olup Nâbî’nin geniş okuyucu zümresince beğenilen ve
şöhreti günümüze kadar gelen en önemli eseridir (Bulak 1257, 1276; İstanbul 1307; Paris 1857;
İstanbul 1989). Didaktik karakteri dolayısıyla klasik Türk edebiyatının önemli mesnevilerinden
biri olarak kabul edilir.
Eğitim, bir ulusun varlığının devamı için bireylerin ulusal niteliklere uygun şekilde
yetiştirilmesidir. Bu sistemde ulusal menfaatler ve değerler ön planda tutulmalıdır. Sosyal bir
varlık olan insan yaşadığı toplumda sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim sonucunda
toplumsal değerler ortaya çıkar. Değerler toplumsal hayatı düzenlemede etkin bir role sahiptir.
Her bireyde bulunması amaçlanan özellikler yani karakterler toplum içinde yetişen bireylere
kazandırılır. Karakter ve değerler eğitimi, insanlara güzel ahlak kazandırmak, toplumdaki
düzeni devam ettirmek için vardır.
Karakter ve değerler eğitimi son dönemde üzerinde durulan ve önemi gittikçe artan bir
konudur. Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek
günümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. Bize özgü temel insani özelliklerimizi oluşturan milli
değerlerimiz, kuşaklarımıza tanıtılması ve öğretilmesi gereken bir husustur.
Genel nitelikleri itibariyle nasihatnameler, sosyo-kültürel zemini islama dayanan toplumsal
hayatın etik ve davranış formlarını yeni kuşaklara kavratmak, benimsetmek ve içselleştirip
davranışa dönüştürmelerini sağlamak için yazılmıştır. Genellikle din eksenli toplumlarda semavî
dinlerin ve ahlâk felsefecilerinin ortaya koyduğu ilkeler bu tür eserlerin yazılmasına zemin
hazırlamıştır. Eğlendirerek öğretme yaklaşımını benimsemiş bu tür eserler hemen her kesim
ve her yaş gurubundan insanın ilgisini çekmiştir. Zamanın imbiğinden süzülmüş yaşam
tecrübesine dayalı bu öğütler kişiler için mutlu yaşamanın ip uçlarını vermiştir.
Ahlâkî-didaktik eserler olan nasihatnamelerde teorik söylemden ziyade kazanımın
uygulamasına önem vermişlerdir. Toplumsal davranış kalıpları ve değerler eğitimi yanında
gelenek ve töre ahlâkı içinde yapılması veya yapılmaması gereken davranışları da konu alan
öğüt verici kitapların hemen her yüzyılda değişen sosyo-kültürel şartlar doğrultusunda yeniden
yazılması için emek harcamışlardır. XVII. Yüzyıl toplumsal hayatında görülen olumsuzluklar,
platonist ve ahlakçı felsefeye sahip, hikemî tarzın bu yüz yıldaki temsilcisi Nâbî’yi, ideal
toplumlar ideal insanlardan oluşur düşüncesiyle bu eseri yazmay sevk ettiği düşünülebilir.
Hayriyye-i Nabî’de yer alan bilgiler, dün olduğu gibi bugün de hayatımızın rutin akışında
karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada kişilere özgüven sağlayan kudretin kaynağı olarak
görülmektedir. Nabi bu eserinde geçmişten gelen ve İslam kültürü içerisinde yoğurulup
şekillenmiş ideal insan karakteri çizilmiştir. Günümüzde çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz
bu karakter ve değerler eğitiminin incelenen eserde ne derecede ve nasıl yer aldığının tespitinin
yapılması günümüz toplum değerlerinin temelinin bilinmesi ve anlaşılması açısından önemlidir.
Karakter ve değerler eğitiminde ve aktarılmasında edebi metinler önemli bir araçtır. Edebi
eserler iyiyi, doğruyu estetik bir kaygı ile dolaylı olarak sunduğu için etkili ve önemlidir. Edebi
eserlerin çoğu insanları çeşitli bakımlardan eğitmek, sevgi, sorumluluk, saygı, hoşgörü‐
duyarlılık, özgüven, empati, adil olma, cesaret, liderlik, nazik olmak, dostluk, yardımlaşmadayanışma, temizlik, doğruluk-dürüstlük, aile birliğine önem verme, bağımsız ve özgür
düşünebilme, iyimserlik, estetik duyguların geliştirilmesi, misafirperverlik, vatanseverlik, iyilik
yapmak, çalışkanlık, paylaşımcı olmak, şefkat-merhamet, selamlaşma, alçakgönüllülük,
kültürel mirasa sahip çıkma, fedakârlık gibi değerleri kazandırabilmek için yazılmıştır.
Pendname ve veya nasihatname adıyla bilinen bu tür kitaplar toplumlarda dürüst ve ahlâklı
bireyleri yetiştirmeyi hedefler. Ortak değerler çerçevesinde süregelen bir toplumun devamlılığı
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noktasında yeni nesiller meydana getirebilmek için öğüt verici değişik türde eserlere ihtiyaç
olup bu tür eserlere her kültürde rastlanır.
Bu tür eserlerin en önemlilerinden biri de Hayriyye-i Nâbî’dir. Nabi’nin Hayriyye’si oğlu
Ebu’l-Hayr’ a ve onun şahsında bütün gençlere nasihatlerden oluşmaktadır. Eser 25 bölümden
oluşur. Bu bölümlerde ilme teşvik edici öğretiler, tok gözlü olmanın önemi, insanlara iyi
davranmanın önemi, güzel ahlak, sabır gibi konular yer almaktadır. Bunların yanı sıra geçmişten
gelen ve İslam kültürü içinde yoğrulup şekillenmiş ideal insan karakteri ile yansıtılmıştır. Klasik
Türk edebiyatının edebi ürünleri arasında içerik ve anlatım tekniği bakımından bugünün
çocuklarının da dikkatini çekecek nitelikte bir eserdir. Bu nitelikte olan eserler doğrudan ve
sadece çocuğu hedef alan, onlara kuru öğütler veren edebi eserler olmayıp büyüklere de okuyup
kendilerini eğitip geliştirme imkanları sunarlar. Mehmed Kaplan, Nâbî‘nin Hayriyye’de
zamanının yetişme çağındaki gençlerine örnek olarak gösterdiği insan tipi için şöyle demektedir:
“... kendi içine kapalı, kültürü olmakla beraber sosyal meselelere karşı lakayd, dış dünya ile
ilgisini kesmiş, rahatından başka bir şey düşünmeyen insan tipine has davranış tarzının makbul
bir örnek haline geldiğini görûyoruz.”11 Mehmed Kaplan’a göre bu tipin en belirgin özelliği,
“Burada ön planda gelen kıymet, ne kahramalık duygusu, ne cihângirlik, ne vecd, hatta ne de
dindir. Servet, para, mevki ve eğlence şehirlerinin (bu tipin) başlıca ihtiras konusu haline
gelmiştir.”12 Ancak Nâbî’nin böyle bir tipi örnek göstermesi, Mehmed Kaplan’a göre: Biraz da
içinde bulunduğu sosyal ve idarî şartların bir gereğidir: “Şehre hâkim olan zümre kadılarla âyân
idi. Nâbî’nin yaşadığı devirde bunlar adamakıllı bozulmuşlardı. Birbirleriyle anlaşarak halka kan
kusturuyorlardı. Nâbî onların zulümlerini ve ahlâksızlıklarını görüyor, fakat elinden hiçbir şey
gelmiyordu. O zamanın şartları içinde bir şey yapmasına hemen hemen imkân yoktu. Bizzat fena
olmamayı, fakat başkalarının fenalıklarına karşı seyirci kalmayı tercih ediyordu.” Mehmed
Kaplan bu örnek insana, “orta insan tipi” adını vermiştir. Klâsik mesnevi formunda yazılan eser
tevhid ve naat bölümleriyle başlar. Daha sonra müellifin kendisi, oğlu ve eserin telif sebebiyle
ilgili beyitler vardır. İslâm’ın şartları, ilmin ve çalışmanın önemi ve çeşitli ilimler hakkında bilgi
verilir, cehaletin sebep olduğu kötülükler anlatılır. Nâbî oğluna irfan sahibi olmasını ve bunun
için mutasavvıfların yazdığı eserleri okumasını tavsiye ederken felsefeden uzak durmasını ister.
Nâbî bu eserinde oğlunun şahsında bütün gençlere ham sofu değil ârif olmalarını öğütler.
Yaşadıklarından çıkardığı sonuçlarla oğluna meslekler hakkında bilgiler verir. Oğluna devlet
memuriyetinde bulunmamasını toprakla uğraşmanın iyi bir meslek olduğunu söyleyerek tavsiye
eder. Mesnevinin özelliklerinden biri de çocuk eğitimiyle ilgili bilgiler ihtiva etmesidir.
Hayriyye, Türk kültür tarihinde çocuk edebiyatı ve eğitimi alanında ilk eserlerden biri olarak
kabul edilmektedir. Nâbî devrinin göze batan kusurlarını ve toplumdaki aksaklıkları da
eleştirmiştir. Ülkedeki genel çöküş üzerinde durduğu gibi insanlardaki ahlâk düşüklüğünü,
idarecilerin zayıflığını, mahkemelerin bozulmasını, halkın ezilmişliğini ve ulemânın cahilliğini
de anlatmıştır.
Nâbî oğlu Ebu’l-Hayr’ a ve onun şahsında idealize ettiği gençlere yaptığı nasihatlerde
nasihatlerin temelini “iyi müslüman / iyi insan” anlayışı oluşturur. Nâbî’ye göre; Çocuk yaşta
başlaması gereken eğitim / öğretimin ilk basamağı İslâmın şartlarını öğretmektir. Bilindiği gibi
İslamın şartı beştir. Bunlar: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât
vermek, hacca gitmek. Eserde her bir şart ayrı bölümler halinde ele alınarak özellikleri ve
faziletleriyle anlatılmıştır. İslamın şartlarının tek tek ele alındığı bölümlerden sonra yaşamın
diğer alanlarına ilişkin bilgi ve donanımlar ele alınmıştır. Bu konular şunlardır:
1. Çeşitli İlimleri Öğrenme / İlahi Bilgiler:
İlim; bilmek anlamına Arapça bir kelimedir. Bir şeyi gerçek yönüyle kavrama olarak
kavranabilir. Türk dilinde aynı kökten türemiş âlim, allâme, muallim, malumat gibi kelimeler
bilgi anlamıyla bağlantılı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilginin kapsam alanının
genişliği düşünüldüğünde toplum açısından bilenlerin önem ve değeri daha iyi anlaşılabilir.
Toplum açısından önemli olan bilgi ihtiyaç duyulan bilgidir. İlim kelimesiyle eş anlamlı gibi
kullanılan irfan kelimesi de bilme anlamına bir kelime olmakla birlikte iki kelimenin en önemli
farkları bilginin kaynağı yanında bu bilginin elde edilme yol ve yöntemindeki farktır. Kısaca
ilim/irfan arasındaki fark; ilim aktarım yoluyla canlı veya cansı bir kaynaktan bir vasıtayla elde
edilirken, irfan süreçler içerisinde kabiliyetle vasıtasız elde edilen bilme sezisine ve yetisine
ulaşmak olarak ifade edilebilir. İlim daha ziyade görünür olan fizik hayatı, irfan ise madde ötesi
manayı diğer bir deyişle metafizik olgularla ilgilenir (TDVİA. 1988-2013). Toplumda her iki bilme
eylemi birlikte kabul görmüş, kişilerde ilmin olup irfanın olmaması bir eksiklik olarak kabul
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edilmiştir. Türk kültüründe bilgiye ve bilgine her çağda büyük değer verilmiş ve saygı
duyulmuştur. İslam kültür ve öğretisinde de okuma, öğrenme ve cehaletten kurtulma kişiden
istenen ve beklenen bir sorumluluk olarak görülür. Nâbî ideal bireyin ilim ve irfan ile donanımlı
olmasını ister. Bunun için idealize ettiği bireye yararlı bilgileri öğrenmesini tavsiye ve telkin
eder. Toplumda bireylerin olarak bilgiyle donanmış olmasını isterken referans olarak ayet ve
hadis gibi dînî kaynakları kullanır.
290. Matlab-ı ʻilme çalış ol aʻlem
Farzdur didi Resûl-i Ekrem
(İlm iste; ilm öğrenmeye çalış, iyi bil! Ressûl-i Ekrem (ilim) farzdır dedi.)
291. Dahı emr eyledi ol sâhib-i ʻilm
“Mehdden lahde dek ol tâlib-i ʻilm”
(O ilim sahibi emretti: Beşikten mezara ilim isteyiniz.)
Şüphesiz bilginin her türlüsü insanlar için gerekli ve yararlıdır. Bilmek toplum içerisinde güzel
bir haslettir. Cehalet taşınacak bir yük değildir.
302. Bilmek elbet de degül mi ahsen
Sorsalar ben anı bilmem dimeden
(Sorduklarında ben onu bilmem demektense, bilmek elbette en güzeli değil midir?)
303. Hazretüñ nâsa budur telkîni
“Utlubû’l-ʻilmi velev bi’s-Sîni”
(Hz. Peygamberin insanlara tavsiyesi budur: İlim Çin’de de olsa talep ediniz.)
12a. 304. İtme ʻâr ogren okı ehlinden
Her şeyüñ ʻilmi güzel cehlinden
(Utanma ve ehlinden oku öğren. Her şeyin öğrenilmesi bilinmemesinden iyidir.)
334. ʻÂrif ol zâhid-i huşk olma sakın
Himmet it tâ olasın ehl-i yakîn
((Ey oğul!) Arif ol sakın kaba sofu olma! Himmet et tâ ki ehl-i yakîn ol)
335. Saʻy kıl ʻârif-i bi’llâh olagör
Nâ’il-i maʻrifetu’llâh olagör
(Ârif-i billah olmak için çalış, marifetu’llaha nail ol!)
339. Maʻrifet zînetidür insânuñ
Pestdür mertebesi nâ-dânuñ
(Marifet insanın değerli bir süsüdür, cahilin mertebesi en alttır.)
2. Tok Gözlülük Yolunu Tutma:
Tok gözlülük insanların haklarına razı olmaları, elde ettikleriyle yetinmeleri, elindekine razı
olması, kendisinin ve sorumluluğu altında bulunanların ihtiyaçlarını asgari ölçüde
karşılayabileceği maddî imkânlarla iktifa edip başkalarının elindeki şeylere göz dikmemesi, aşırı
kazanma hırsından kurtulması” şeklinde açıklanmaktadır. İnsan nefsinde var olan hırs, tamah,
geçici zevk ve hazlara düşkünlük, bitmeyen istekler gibi kavramlarla ifade edilen mal ve dünya
bağımlılığının gönülden silinmesiyle kazanılan ahlâkî bir erdem olarak kabul edilir (TDVİA. 19882013). Toplumsal yaşamda dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi insan ilişkileri vardır.
Tarafların memnuniyetine dayalı bu ilişkiler zaman zaman tarafların çıkarına ters düşebilir. Bu
durumda hakkına razı olma, hakkından fazlasını istemeyerek kanaatkâr olma kişiden beklenen
bir davranıştır. Birlikte yaşama kültürü içerisinde hoş görülen bu ilişki biçimi Hayriyye-i Nâbî’de
idealize gençlere tavsiye ve telkin edilmiştir.
486. Eyleme kimseye ʻarz-ı hacet
Olma ham-geşte-i bâr-ı minnet
((Ey oğul!) Kimseye ihtiyacını söyleme, (kimseye) minnet yüküyle boyun eğme.)
487. Dehenüñ hâhiş için eyleme bâz
Olma âlûde-leb-i harf-i niyâz
(Ağzını istemeye açma, isteme kelimeleriyle dudaklarını kirletme.)
492. ʻÂli it kıymetüñi hâr olma
Gördügüñ şey’e talebkâr olma
(Değerini yüce tut, merkep olma! Gördüğün şeyi isteyici olma!)
493. ʻAbd destinde ne var k’isteyesin
Anı yâ bunı baña vir diyesin
(Kulun elinde ne var ki isteyesin? Onu veya bunu bana ver diyeceksin.)
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3. Yergi ve Güldürünün Vasıfları:
Yergi sözlüklerde “bir insanı, bir nesneyi veya davranışı onda bulunan ya da bulunduğu iddia
edilen kötü ve çirkin bir niteliği yüzünden yermek, kınamak, ayıplamak” anlamında kullanılan
bir kelimedir. Edebiyatın yazma alanlarından biri de yergi ve mizahtır. Toplumsal hayatın
içerisinde insanların latife ve mizahtan hoşlandıkları bilinen bir gerçekliktir. Toplumsal hayatta
belli bir sınırı geçmemek üzere yerinde ve zamanında yapılan güldürü ve yergi bir ölçüde hoş
görülür. Ancak bir kimseyi bedenî, ruhî, dinî veya ahlâkî bir kusuru, özrü, yetersizliği sebebiyle
yermek hoş değildir. Dozu ve sınırı ayarlanamamış bu tür yergi hicv ve güldürü toplumda
insanların onurunu rencide edici olarak görüldüğü için hoş karşılanmamıştır.
Nâbî eserinde toplum içerisinde eş-dost üzerinden latifeyle diğer insanları güldürüp
eğlenmenin doğru olmadığını, bu davranışın yapılmaması gerektiğini öğütler:
519. Dôstı itme latîfeyle fidâ
Hakk-ı nân ü nemeki itme hebâ
((Ey Oğul!) Latifeyle dostu feda etme, tuz ve ekmek hakkı için (dostluğu) feda etme.
526. Bag-ı dilden yeni kopmış gül ola
Gûş iden vasfı ile bülbül ola
(Söylediğin söz gönül bağından yeni koparılmış bir gül olmalı, onu duyan da içindeki mana
ile bülbül olmalı.)
520. Asdikaya sebeb-i nefret olur
ʻÂkıbet vâsıta-i vahşet olur
((Gereksiz yergi ve hiciv) Arkadaşlar arasında nefrete sebep olur, sonuçta vahşete sebep
olur.)
522. Hiç latîfe dime ol söz okına
Ki ucı hâtır-ı yâre tokına
(( Ey Oğul!) Sevdiğinin hatırının ucuna dokunan söz okuna hiç latife deme!)
531. Eyleme kimseyi zemm ü gıybet
ʻAybdur ʻâkil olana bu sıfat
((Ey Oğul! tanıdığın tanımadığın hiç) Kimseyi kötüleme, arkasından konuşma. Akıllı insan için
bu sıfat ayıptır.)
4. Lütuf ve Keremin Şerefi:
Lutuf ve kerem “iyilik etme, merhamet etme sonucu yardımda bulunma, karşılıksız bağış,
soyluluk asalet ve büyüklük anlamlarına kullanılan bir kelimedir.” anlamında isim olarak da
kullanılır. Toplumlar sosyolojik olarak ekonomik, eğitim, imkan vb. açılardan her yönüyle eşit
ve kendine yeten insanlardan meydana gelmez. Bu sebeple birlikte yaşama durumunda olan
insanların birbirlerine ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlarını gidermede zorlanan kişilere iyilik ve
karşılıksız destek verme aynı toplumda yaşayan insanlardan beklenen ve takdir gören bir
davranıştır. Bu sebeple Nâbî oğluna duyarlı olmasını öğütlemektedir.
530. İmtizâc ile gözet hakk-ı civâr
Çekmesün kimse yüzünden âzâr
(Konu komşuyla iyi geçinerek onların hakkını gözet! Kimse senden incinmesin! )
539. Yalıñuz lokmaya bâz itme dehen
Hissedâr it yidügüñ niʻmetden
(( Ey Oğul!) Ağzını yalnız yemeye alıştırma! Yediğin nimetten (o nimeti yiyemiyenlere de )
pay ver.)
541. Kimseye bugz u ʻadâvet itme
Terk-i âsâyişi ʻâdet itme
((Ey Oğul! Birlikte yaşadığın) Kimseye ( kalbinden) kin nefret ve düşmanlık etme! ( Güçlü
olsan da) Güvenlik huzur ve barışı terk etmeyi alışkanlık haline getirme!)
542. Gadab u hiddet ü kîn gösterme
Kimseye çîn-i cebîn gösterme
((Ey Oğul! Kimseye) Kızgınlık, öfke ve gizli düşmanlık gösterme! Kimseye (kızarak kaşını)
alnını çatma!)
543. Hüsn-i hâl ile geçin herkes ile
Hoş-dil ol herkes ü her nâ-kes ile
((Ey Oğul! Birlikte yaşadığın) Herkesle güzellikle geçin; Herkese, (hatta o kadarki) hasis
(zelil/ insaniyetsiz/alçak) olan kimselere de hoş gönüllü/hoş sözlü ol.)
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5. Güzel Huy:
Güzel huylu olmak; birlikte yaşamanın temel kurallarından birisidir. Toplumda birlikte
yaşadığı insanları üzmeyen, yormayan, kendisinden kaçırmayan, uyumlu, düzgün ve güzel
ahlaklı bir insan olmaktır. İyi insan çevresine yararlı olan insandır. Toplumda benimsenen insan
özü ve sözüyle güzel alışkanlıkları davranışa dönüştürmeyi başarabilen kişidir. İyi insan/iyi
toplum anlayışının temeli pedagojik olarak çocukların eğitilmesiyle gerçekleşebilir. Bunun için
Nâbî oğlunda idealleştirdiği gelecek kucak bireyini hal ve davranış olarak da ele almış öğütler
vermiştir.
552. Ol ganî-tabʻ u tevâzuʻ-pîşe
Sal gülistân-ı felâha rîşe
(Huyca zengin, alışkanlıkça alçak gönüllü ol da böylece kurtuluş gülistanına kök sal! )
565. Hûy-ı bed ʻâdet-i bed meşreb-i bed
İder erbâbını merdûd ebed
(Kötü huy; kötü alışkanlık; kötü karakter sonunda (düzgün yolunda giden) ehil insanı
yolundan döndürür.)
568. İtme erbâb-ı tekebbürle suhan
Ol gürîzân mütekebbirlerden
((Ey Oğul! Kendini beğenmiş) Büyüklenen insanlarla konuşma! O büyüklenenlerden kaçın!)
569. Hem-nişîn olmak olursa nâ-çâr
Sen aña eyle tevâzuʻ izhâr
((Ey Oğul!Büyüklenenlerle) Çaresiz oturman gerekirse; sen ona alçak gönüllü olmayı göster!)
570. ʻUkalâ gerçi şekerler yidiler
Saña kibr idene kibr it didiler
(Gerçi çok bilmişler(!) şeker yediler (ağızları tatlı olarak sana) “Sana büyüklük yapana (sen
de) kibir et derler)
606. Herkesi mahrem-i esrâr itme
Sırruñı zîver-i bâzâr itme
((Ey Oğul!) Herkesi sırlarına mahrem etme! (Kimsenin bilmemesi gereken) Sırrını pazarın
süsü yapma.)
607. Herkesüñ kavlini sâdık sanma
Cümleyi lîk münâfık sanma
((Ey Oğul! Sana söylenilen) Herkesin sözünü doğru sanma! Ancak (Gördüğün) herkesi de
münafık (iki yüzlü) sanma!)
608. Kimsenüñ medhine magrûr olma
Kesr-i nefs eylemeden dûr olma
((Ey Oğul!) kimsenin övgüsünle gururlanma! Gururunu kırmaktan uzak durma!)
6. Müzevirlik ve Bozgunculuk Durumlarının Terk Edilmesi:
Birlikte aşamanın temel dayanaklarından birisi de karşılıklı güven duygusu içerisinde
olmaktır. Güven sadece can emniyeti ile açıklanabilen duygu değildir. Güvene dayalı olarak
paylaşılmış söz ve davranışların istenmedik şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılması hemen herkesi
mutsuz eder. Toplum içerisinde huzur bozan kişilerden bir gurup da hırs ve kıskançlıklarına
yenilerek insanların arasını bozmak için sözlere eklemeler yaparak veya çarpıtarak başkalarına
laf taşıyan insanlardır. Nâbî oğluna toplum içerisinde ara bozucu ve bozguncu olmamasını
öğütler.
640. İtme tezvîr ü nifâkı muʻtâd
Ki ider kasr-ı vefâyı ber-bâd
((Ey Oğul!) Sözüne yalan karıştırmayı ve dinde iki yüzlülük yapmayı alışkanlık halina getirme
çünkü vefa sarayını harap eder.)
641. Hîleye virme derûnuñda sebîl
Ebleh ol sâde-dil ol olma bahîl
(Kalbinde hileye sakın yol verme. Budala ol(abilirsin), saf ol(abilirsin), (ama sakın) pinti
olma!)
642. Mekr ü hîle katı murdâr işdür
Ehlinüñ mâ-hasalı tesvîşdür
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((Ey Oğul! İnsanları) Aldatma ve hile pis bir iştir. Bunu yapanların elde ettiği sonuç (ortalığı)
bulandırmadır.)
7. Fal ve yıldızlara bakma Alışkanlığından Kurtulma (Nehy-i Âlûdegî-i Reml ü Nücüm):
Fal kelimesi “uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge” anlamına kullanılan bir kelimedir. Çoğu
zaman “gelecekten haber verme” anlamına kullanılan kehanet kelimesiyle benzer anlamda
kullanılır.
Geleceğe ilişkin merak güdüsü, geleceği öğrenme heyecanı her devirde insanın zaaflarından
birisi olmuştur. İnsanoğlu tarih boyunca gerek kendisiyle gerek çevresiyle ilgili bilinmezleri
anlayıp keşfetmeye, istikbalin neler getireceğini önceden öğrenmeye ve böylece kendi kaderine
hükmetmeye çalışmıştır. Şüphesiz bunda esrarengize ve meçhule karşı olan merak ve tecessüs
duygusunun da büyük payı vardır. Bir bakıma her şekle bir mâna verme ve her davranışa bir
anlam yükleme insanın yapısından gelen bir özelliktir. İnsanın bilinmezi ve esrarengiz olanı
keşfetmek için çeşitli yöntemler kullandığı bilinmektedir. Zaman içinde onun bu ihtiyacını
karşılamak üzere bu işi meslek edinenler çıkmış ve bunlar toplumda büyük itibar görmüşlerdir.
Kâhin, sihirbaz, büyücü, şifacı, falcı ve bakıcı gibi isimlerle anılan bu kişiler mistik sezgi gücüne
dayanarak, görünmez varlıklarla temasa geçerek, yahut tabiattaki bazı varlık ve nesnelerin
durum ve davranışlarını yorumlayarak bu konuda söz sahibi olduklarını iddia etmişlerdir (TDVİA.
1988-2013). İnsanı çalışmaktan alıkoyan, kolaycılığa sevk eden bu alışkanlık, Nâbî tarafından
uzak durulması gereken öğütlerden birisi olarak verilmiştir. Nâbî’nin fal ile ilgili görüşleri
beyitlerde şöyle yer alır:
655. Çünki takdîr iledür cümle umûr
Âtiye fikrin unut eyle huzur
((Ey Oğul!) Bütün işler (Allahtan) takdir iledir. Geleceğe ilişkin (merak) düşünceni unut ve
huzur bul!)
656. Fikr-i müstakbeli pîşin çekme
Yok yire vesvese tohmın ekme
(Gelecek düşüncesini öne çekme! (Olmayacak bir şey için) Yok yere (kalbine) vesvese
tokumunu ekme!)
657. Remlüñ ahkâmını girçek sanma
Gaybı Allâh bilür aldanma
(Reml (falının sonucunda söylenen) hükümlerini gerçek sanma! (Reml falına inanma) Gaybı
(sadece) Allah bilir!)
659. Görmişüz cümlesinüñ ahvâlüñ
Çok müneccimler ile remmâlüñ
(İnsanlara gelecekten müjdeler veren) Pek çok yıldız ve reml falına bakanların cümlesinin
(sonlarında düştükleri) durumlarını gördük!
8. Gösterişli İçki ve İçkili Eğlencenin Yasaklanması (Nehy-i Âlâyiş-i Câm u ʻişret):
İçki kelimesi ile genelde kastedilen alkol içeren içeceklerdir. İslamiyet öncesi Arap
toplumunda içki imal edilip keyif veren madde olarak kullanılırdı. Alkol kişi davranışlarını
kontrol eden irade kullanımını azaltıcı bir etkiye sahip olduğu için İslam toplumlarında bütün
kötülüklerin anası olarak kabul edilmiş ve içilmesi kesin olarak yasaklanmıştır.
665. Halk içinde sebeb-i nefret olur
Katı bî-hürmet ü bî-ʻizzet olur
((Ey Oğul! Alkolik insan ve alkol) Halk içinde ne nefrete sebep olur. Kesinlikle saygı
duyulmayan ve değer verilmeyen bir insan olur.)
666. Eyleme ümm-i habâyisle safâ
Ki tevellüd ider envâʻ-ı belâ
(Kötülüklerin anası ile eğlenme! Çünkü her türlü belâ ondan doğar!)
667. Şâyiʻ olup il içinde sekri
Saña ser-hoş diyeler ya bekrî
(Ey genç! El içinde sarhoşluğun yaygınlaşıp sana sarhoş derler!)
668. El-hazer olma sakın bâde-perest
Ki ider renc-i humâr âdemi mest
(Aman çekin ve asla alkolik olma! Çünkü sarhoşluk insanı mest eder.)
673. İʻtirâz eyleme mestânelere
Olma taş atıcı dîvânelere
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(Kendinden geçmişlere (tartışıp) itiraz etme! (Aklı başında olmayan) divanelere taş atan
olma!)
677. Kime müznib diseñ iy cân-ı peder
O da bir zenbdür añlarsañ eğer
((Ey Oğul! Bilmeden) Ey Babasının canı (oğlum) kime günahkâr dersen; o da günahtır eğer
anlarsan!)
678. Gayrinüñ cürmine taʻn eylersin
Kendü ahvâlüñi gör n’eylersin
(Başkalerının suçlarını ayıplarsın; Kendi halini gör ne yapacaksın!)
9. Süslü ve Gösterişli Kılık Kıyafetlerden Uzak Durulması (Nehy-i Âlâyiş-i Zîb-i Sûret):
Kıyafet ve giyinme, insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. Dünya üzerinde
insanlar yaşadıkları coğrafyanın, dinin, örf adet ve geleneğin oluşturduğu kültüre bağlı olarak
bireysel tercihlerine göre giyinirler. Bireysel tercihlerin değişkenliği, aynı kültür ve aynı toplum
içinde bile görsel farklılıklar meydana getirir. Genelde giyinmenin asıl nedeni edep yerlerinin
kapatılması olarak kabul edilir. Hayriyye-i Nabî’de yer alan idealize insanın kılık kıyafetine
ilişkin bilgiler, geleneksel Türk toplum adabı ve İslam kültürü içerisinde ele alınmıştır. Bu
bağlamda Türk toplum hayatında ve İslam kültüründe kıyafetten beklenen kadın ve erkeğe bağlı
normal şartlarda edebin gözetilmesidir. Toplum için önemli olan görsel durum kıyafetin temiz
olması ve giyene uygun olmasıdır. Bunun dışında kıyafetin şekli, rengi, kumaşı ve kalıbı örf
içerisinde kalan bireysel tercihler olarak kabul edilebilir. Kadın veya erkeklerce giyilen
kıyafetlerin kibre sebep olmaması tavsiye edilmiştir. Toplum içerisinde insanlara elbiseleriyle
itibar göstermek doğru değildir. İnsanların övünmek ve gösteriş için elbise giymeleri; elbisenin
şeklini kibri besleyecek şekle sokmaları da hoş görülmemiştir. Türk ve İslam kültürü gösteriş ve
israfı doğru bulmaz. Ancak imkânı olanları israfa kaçmadan “güzel giyinmeyi” teşvik ve telkin
eder.
Bir öğüt kitabı olarak Hayriyye-i Nabî’de idealize insanın kılık kıyafetine ilişkin tavsiye ve
nasihatlerde bulunulmuştur. Bu nasihatler öncelikle topluma ters düşmeme, yaşına ve
akranlarına uygun giyinme üzerine yoğunlaşmıştır. Kısacası beyitlerde Nâbî oğlu üzerinden
istikbalin gençlerine ölçülü olmayı tavsiye ederek, borçlanmanın iyi bir davranış olmadığını,
imkanlarını aşan bir harcamadan uzak durmasını, gösteriş için arkadaşlarından farklı süslü ve
değişik giyinmenin doğru olmadığını nasihat etmektedir.
703. Ne geyerse anı gey akrânuñ
Uysun akranuña tarzuñ şânuñ
((Ey Oğul) Akranların ne giyerse (sen de) onu giy! (Giyim) Tarzın, namın akranına uysun! )
704. Kendü emsalüñe uysun hâlüñ
Ne kadar var ise de ikbâlüñ
(Her ne kadar baht açıklığın var ise de halin kendi emsallerine uysun.)
718. Güşuña bu sözümi eyle güher
Deynden pek sakın iy câ n-ı peder
((Ey Oğul!) Bu sözümü kulağına mücevher (küpe) et, (Ey!) Babasının canı! Borçdan kendini
çok koru!)
719. Âdemi deyn dîger-gûn eyler
Ger Felâtûn ise Mecnûn eyler
((Ey Oğul!) Borç insanı bozar! Eğer (kişi) Eflâtun olsa (borç onu) Mecnun yapar!)
728. Deynden böyle gözüm nûrı seni
Saklasun Hazret-i Allâh-ı gani
((Ey!) Gözümün nuru (oğul)! Varlık sahibi Hz. Allah seni borçtan böyle korusun!)
10. Şehrin İleri Gelenlerinden Fakirlere Eziyetten Uzak Durulması Hakkında (Nehy-i
Aʻyânî vü Zulm-i Fukarâ):
Esası itibariyle değişik insanlardan meydana gelen toplumlar mütecânis birer kitle
olmadıkları için her yönüyle eşit insanlardan meydana gelmez. Toplumlarda ekonomik yönden
fakir-zengin, ilim yönüyle alim-cahil, yaşam alanı itibariyle şehirli-köylü, sosyal statü
bakımından amir-memur gibi birbiriyle ayrı konumlarda insanlar birlikte yaşarlar. Toplumda
sosyo-kültürel yaşamın ortaya çıkardığı ikili insan ilişkileri zaman zaman insanların
mutsuzluğuna da sebep olabilir. Birbirine zıt görünen aykırı grupların iletişim ve birlikte yaşama
becerilerinde görülen olumsuzluklar egosu yüksek kişilerin birbirine hoşgörüsüz bakmalarına da
sebep olabilir. Bu durumda insanların güç ve menfaat açısından avantajlı katmanlara yakın olma
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arzusu içine girmeleri de söz konusudur. Ekonomik yönden imkanları zayıf olanların toplumda
itibar görmemesi kişi onurunu rencide edici bir tutumdur. Bu davranış kalıbı din ve toplum
tarafından hoş karşılanmadığı için Hayriyye’de Nâbi tarafından oğluna uzak durulması gereken
davranışlardan biri olarak tavsiye edilmiştir.
747. Hem vilâyetlü ider reşk ü hased
Hem düşer kasduña hükkâm-ı beled
((Ey Oğul!) Hem güçlü hem kıskançlık ve çekemezlik eder; hem de devlet adamlığı amacına
(derdine) düşer.)
748. Ne kadar eylüge saʻy itseñ sen
Zulm-i hükkâmı bilürler senden
((Ey Oğul!) Sen ne kadar iyiliğe gayret etsen de (Yöneticilerin yanında durduğun için)
yöneticilerin yaptığı zulmü senden bilirler.)
749. Eyü nâmıyla düşersin dâma
Eyü âdem yaramaz hükkâma
((Ey Oğul!) İyi adıyla tuzağa düşersin; yöneticilere iyi adam yaramaz!)
750. Akçedür matlabı hep hükkâmuñ
N’eylesün merhametüñ İslâmuñ
((Ey Oğul!) Yöneticilerin hep istediği akçedir; İslâmın merhametini ne yapsın!)
751. Yarayan anlara rişvetle yarar
ʻİlm ü ʻirfân u salahı kim arar
((Ey Oğul!) Onlara yarayan rüşvetle yarar! İlmi irfanı ve iyilik-düzgünlüğü kim arar!)
11. Yalan ve Aykırı Olmaktan Kurtulma (Nehy-i Âlûdegî-İ Kizb ü Hilâf):
Sözlüklerde (kizb) karşılığı olarak verilen yalan, gerçeğin zıddı, söz ve davranışa uygun
olmama hali olarak verilmiştir. Yalan olmayanı olmuş; olanı olmamış gibi gösterme eylemidir.
Toplumlarda kişi inanç ve güvenini sarsıcı bir davranış olduğu için insan ilişki ve iletişimini
olumsuz etkileyen bir davranış olarak kabul edilir. Genellikle biri diğerine ihtiyaç duyduğu için
yalan ve inkâr birlikte kullanılan iki kavram olmuştur. Yalan ve aykırılık hem toplum hayatında
hem de İslam öğretisinde hoş görülen bir davranış değildir.
843. İrtikâb itme sakın kizb ü dürûg
Kim olur subh-ı makâlüñde fürûg
((Ey Oğul!) Yalana dolana başvurma ki sözünün şafağında ışıltı olsun!)
844. Merd olan kizbe tenezzül itmez
Zillet-i kizbe tahammül itmez
((Ey Oğul!) Adam olan yalana tenezzül etmez, yalanın alçaklığına tahammül etmez.)
846. Kizb maʻdûmdur aslı yokdur
Bâb-ı İslâm’da faslı yokdur
((Ey Oğul!) Yalan aslı olmayan bir yokluktur, İslam konusunda bir hükmü (bölümü) yoktur.
847. Kizbdür asl-ı fesâdât-ı umûr
İrtikâb itmez anı ehl-i şuʻûr
((Ey Oğul!) İşlerin fenalığının aslı yalandır. Aklı başında insanlar ona başvurmaz!)
12. Ölçülü ve Güzel Söz Söylemeyi İsteme ( Matlab-ı Hüsn-i Kelâm-ı Mevzûn) :
Birlikte yaşama kültüründe iletişim becerisi bireylerin mutluluğu açısından önemli bir
kazanımdır. İletişim çift yönlü bir etkileşim olduğu için tarafların karşılıklı olarak memnuniyeti
esastır. Bireyler arasında kullanılan dil güzel özenli ve yapıcı olmalıdır. Karşı tarafı dikkate
almayan kaba, kırıcı, itici ve ötekileştirici dil insanlar arasında iletişimin kopmasına sebep olur.
Türk kültürünün sözlü dağarı olan atasözlerinde ve İslam kültür ve öğretisinde güzel ve tatlı söz
söyleme kişilere verilen tavsiye ve telkinlerdendir (TDVİA. 1988-2013). Kişilerde aranan güzel
davranış kadar söz ve sohpetinin de güzel olması, kavram olarak sözün güzel olması kadar
sözü güzel söylemenin içselleştirilmiş gerçeklik, kazanılmış bir yetenek olması kişilerden
beklenen bir davranıştır. Güzel ve ölçülü söz söyleme kabiliyeti gelişen kimselerin şiire
yakın ve yatkın oldukları düşünülür.
976. Tab’uñ eylerse eğer şiʻre heves
Saña maʻnâsını fehm itmek bes
((Ey Oğul!) Tabiatın şiire heves ederse, sana manasını anlamak zordur!)
978. Türki’de Nefʻi ile Bâki’ye bak
Gayri dîvânları da it mülhak
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((Ey Oğul! Güzel söz söylemek ve şiirini geliştirmek için) Türk Dilinde Nef’î ve Bâkî’ye bak!
Diğer divanları da bunlara kat!)
979. Anlaruñ şiʻri metîndür ammâ
Gayrisinde dahı var çok maʻnâ
((Ey Oğul! -Nef’î ve Bâkî-) Onların şiirleri sağlamdır ama diğerlerinde (öğreneceğin) de çok
mana vardır.)
980. Şuʻarâ-yı ʻAcem’üñ dîvânı
Hüsn-i taʻbîr ü maʻânî kânı
((Ey Oğul!) Fars şairlerinin divanları güzel söyleyiş ve anlamlar hazinesidir!)
1017. Kohusuz lâleye beñzer o suhan
Ki ola lafzı tehî maʻnâdan
((Ey Oğul!) Bir kavram ki manadan yoksundur, O söz kokusuz lâleye benzer!)
13. Sabır ve Tahammülün Yüceliği Hakkındadır (Der Beyân-ı Şeref-i Sabr ü Şekîb):
Bireyin toplum içerisinde mutlu yaşayabilmesi için ihtiyaç duyacağı en önemli davranış
kalıplarından birisi sabır ve tahammül duygusudur. Birlikte yaşama kültürü her bireyde aynı
düzeyde gelişmiş olduğu beklenemez. Bu durumda aynı toplumda birlikte yaşama
mecburiyetinde olan kişilerin zaman zaman karşılaştıkları veya yaşadıkları olaylar sabır ve
tahammül duygusunu gerektirir. Toplumları her yönüyle birbirine eşit olmayan insanlardan
meydana geldiği, birlikte yaşayacağımız, çalışacağımız, paylaşacağımız insanları seçme
hakkımızın olmadığı gerçeği kişiye yaşadıkları karşısında sabrı, birlikte yaşadığı insanlara da
tahammülü zorunlu kılmaktadır. Bunun içindir ki sabır ve tahammül kabiliyetinin doğurduğu
hoşgörü kabiliyeti hem kişiyi hem de birlikte yaşadığı insanları mutlu eden önemli bir kazanım
olmuştur. Türk ve İslam kültüründe sabır ve tahammül insanlara tavsiye ve telkin edilen
davranışlardan biridir. Nâbî de Hayriyye’de sabır ve tahammül duygusunu öğütlemiştir.
1034. Sabrdur ʻukde-güşâ-yı her kâr
İrişür sabr ile subha şeb-i târ
(Her işin düğümünü çözen sabırdır. Karanlık gece bile sabreder de sabaha erişir.)
1041. Sabr ile dost olur düşmenler
Sabr ile reh-ber olur reh-zenler
((Ey Oğul!) Sabırla düşmanlar dost olur; (Yol kesen) Eşkıyalar sabırla (yol gösteren) mürşit
olurlar)
1042. Sabr esmâ-i İlâhî’dendür.
Hikem-i nâ-mütenâhîdendür
((Ey Oğul!) Sabır Allahın isimlerinden (olup) sonsuz olan (Allah)ın hikmetlerindendir.)
14. Harman ve Ekin Biçme/ Ziraat/ ile Uğraşma Talebi (Matlab-ı Mezraʻ-ı Kişt ü Hırmen):
İnsanoğlu tarihin ilk dönemlerinden itibaren yaşamak için emek yoğun olarak toprakla
uğraşmış, topraktan yararlanmış ve toprak için mücadele etmiştir. Yaşamın dört temel
ögesinden biri olan toprak toplumlar için hem bir nesne hem de bir coğrafya parçası olarak her
zaman değerli olmuştur. Bir toplumun millete dönüşmesi toprağın coğrafi özelliği ile mümkün
olduğu malumdur. Coğrafyanın bitki örtüsü ve iklim özellikleri kişilerin yaşam şartlarını ve uğraş
alanlarını belirleyen faktörler olmuştur. Coğrafyaya özgü olarak yetişen ve yetiştirilen ürünlerin
takas ve zaman içerisinde oluşan ticareti insanların beslenme imkân ve çeşitliliği yanında gelir
düzeylerini de arttırmıştır. Toplumların çoğalan nüfus sayıları zirai üretim ihtiyacını arttırarak
üreticiler arasındaki iletişimi de gerekli kılmıştır. Ziraat tek başına gelişen bir uğraş alanı
değildir. Zirai faaliyetler, ticaretin yanında sulama çalışmaları ve zirai teknolojinin gelişmesine
de zemin hazırlamıştır. Hz. Ali’ye atfedilen bir sözde “Dünya ahiretin tarlasıdır” denmiştir. Bu
sebeple İslam kültürü dünya hayatını ahiret için bir ziraat alanı olarak görür. Nâbî-i Hayriyye’nin
“Matlab-ı Mezra-ı Kişt ü Hırmen” adlı bölümünde bir uğraş alanı olarak toprakla uğraşmanın iyi
bir meslek olduğundan bahsederek oğluna bu mesleği öğütler:
1072. ʻÖmrden olmag içün ber-hordâr
Olmaya hîç zirâʻat gibi kâr
((Ey Oğul! Dünya) Hayatından memnun olmak için ziraat gibi başka bir iş yoktur.)
1073. Zerʻdür âlet-i tahsîl-i niʻam
Evvelîn kâr-ı cenâb-ı Âdem
(Nevale kazanmanın vasıtası ziraattir. Hazreti Âdem’ in ilk işi de budur.)
1075. Çâk ider hâki benî-âdem içün
Tohm eker terbiye-i ʻâlem içün
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((Ey Oğul! Çiftçi) İnsanoğlu için toprağı (yırtar) sürer. İnsanları beslemek için tohum eker.”
1077. Sen huzûrunda gezersin ammâ
O senüñ-çün çalışur subh ü mesâ
((Ey Oğul!) Sen rahatında gezersin ama o (çiftçi) senin (beslenmen) için sabah akşam çalışır.”
1079. Tohm kanda ekilür olmasa hâk
Olmasa tohm olur halk helâk
((Ey Oğul!) Toprak olmasa tohum nereye ekilir? Tohum olmasa halk mahvolur.”
1080. Tohm ile hâki kim eyler sîrâb
Olmasa bahr ile tolâb-ı sehâb
((Ey Oğul!) Deniz ile yağmur dolu bulutlar olmasa Tohum ile toprağı kim suya doyurur?
1091. İmdi seyr it hikem-i Mevlâ’yı
Mezraʻa âhirete dünyâyı
((Ey Oğul! Sen) Şimdi ahiretin tarlası olan dünyayı ve Mevlâ’nın hikmetlerini seyret.)
15. Laf Taşımanın Zararları Hakkında (Der Beyân-ı Zarar-ı Nakl-i Kelâm) :
Birlikte yaşamanın en önemli hususlarından biri de karşılıklı güvendir. Güven sadece kişilerin
can ve mal emniyetini kapsamaz. Kişilerin kişilere emanet ettiği bilgi belge eylemleri de içine
alan bir kullanım alanına sahiptir. İnsanların birbirine emanet ettikleri bilgi ve belgelerin
kişilerin istekleri dışında üçüncü şahıslarla paylaşılması doğru değildir. Böyle bir davranış ikili
insan ilişkilerine zarar verir. Bu davranışı alışkanlık haline getirenler toplum nazarında itibar
kaybederler. Taşınan sözün doğruluğu yapılan davranışın çirkinliğini gidermez. Söz taşıyana
itibar edilmemek gerekir. Türk toplum hayatı da İslam kültür ve öğretisi de bu davranışı
sergileyen kimseleri hoş görmediği gibi en ağır kelimelerle de lânetlemiştir.
1498. İtme zinhâr sakın nakl-i kelâm
Olma pâzeng-i kelâm-ı nemmâm
((Ey Oğul!) Sakın ola ki söz taşıma! Söz taşımanın kavadı olma!)
1501. Dehenüñ itme memerr-i akvâl
Dimesünler saña nakkâl-ı makâl
((Ey Oğul!) Sakın ağzını sözlerin sokağı yapma, sana söylenenlerin taşıyıcısı demesinler!)
1502. Bezmden bezme getürme suhanı
Eyle sandûk-ı emânet deheni
((Ey Oğul!) Bir meclisten başka bir meclise söz getirme ve ağzını emanet sandığı yap!)
1503. Dehen ü gûşı emânetkâr it
Geh sorarlarsa bile inkâr it
((Ey Oğul!) ağzını ve kulağını (güvenilir bir) emanetçi et, eğer sorarlarsa bile (duymadımgörmedim-bilmiyorum diye) inkar et!)
16. Hikmet ve Tıbbın Gerekliliği (Matlab-ı Lâzime-i Hikmet ü Tıb):
Hikmet, genellikle içinde düşünülesi bir anlam taşıyan boşa söylenmemiş söz olarak felsefi
içeriği ve derinliği olan kelime ve kavramlar için kullanılmıştır. Aynı kökten “Hakîm” Allahın
sıfatlarından biridir. Bir tasavvuf terimi olarak hikmet “en değerli varlıkları en üstün bilgiyle
bilmek” mânasına kullanılmıştır. Tasavvufta daha çok kullanım alanına sahip olan hikmet
kelimesi Seyyid Şerîf el-Cürcânî tarafından “İnsanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve
hakikatlerini bilmesidir” şeklinde ifade edilmiştir. Cürcânî’ye göre, “ilâhî hikmet” (elhikmetü’l-ilâhiyye) beşerî güç ve iradenin yönlendiremediği, kontrol edemediği, maddeden
arınmış ontolojik gerçekliğe sahip varlıkların durumlarını araştıran bir ilmin adı olup bu
tanımıyla metafizik disiplinini ifade etmektedir (TDVİA. 1988-2013). İnsanlık tarıhinin her
döneminde düşünürleri meşgul eden dinamik akıl ve fikrin en temel konularından birisi
olmuştur.
Beden ve ruh gibi iki yönü bulunan insanın bireysel ve toplumsal yükümlülüklerini yerine
getirebilmek için sağlıklı olması gerekir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren değişik
rahatsızlık ve hastalıklarla karşılaşan insan oğlu bunların tedavisi için maddi/manevi bir takım
yol ve yöntemler bulmuş ve geliştirmiştir. Henüz toplumsal iş bölümünün yapılmadığı gidilebilen
en eski toplumsal yaşamda toplum lideri olarak da kabul edilen Türklerin (kam, baksı, ozan,
oyun) adını verdikleri kişi şair, din adamı, hukuk insanı ve devacı olarak bilinirdi. Bu yüzden de
ilk toplumlarda din adamı ile tabipliğin aynı insanın şahsında birlikte buunduğunu kabul etmek
mümkündür. Din ve tıp kötüye kullanılmadığı sürece her zaman insanların umutla sarıldıkları iki
çare kapısı olarak görülmüştür. Esasen dini hayatın beden sağlığı üzerinde hastalıklardan
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koruyucu ve hastalıklara dayanma gücü verici bir fonksiyona sahip olduğu söylenir. Toplumlar
açısından tıp ve din birbirlerinin alternatifi olmayıp, hasta sağlığı açısından moral ve
motivasyonu destekleyici fonksiyonlarıyla hastalar için iki güçlü destek olarak kabul etmek daha
doğru olsa gerektir.
Nâbî-i Hayriyye’de hikmet ve tabiplik için gerekli donanım ve davranış kalıpları üzerinde
durulmuş, yanlış davranışlar eleştirilirken olması gereken meziyetlerden ise övgüyle söz
edilmiştir. Eserde toplum sağlığı ve insan sağlığı için en yararlı mesleklerden biri olarak önerilen
hikmet ve tıbbın gerekliği üzerinde durulmuş ve gençlerin bu mesleğe yönelmeleri için tavsiye
ve telkinde bulunulmuştur.
1550. Kangı mahrûse ki yok anda hakîm
Yok cevâz olmaga ol yirde mukim
(İçinde hekim olmayan bir şehirde oturmak caiz olmaz.) (1537)
1554. Çok fünûn görmege muhtâc tabîb
Her fünûndan ola bir nebze nasîb
(Tabip çok(değişik) fenler görmeğe muhtaçtır. Gördüğü her fenden bir parça nasibi
olmalıdır.)
1555. Evvelâ hikmet ü hey’et lâzım
Nahv ü sarf u ʻArabiyyet lâzım
((Bir tabibe) Öncelikle felsefe ve astronomi lazımdır. (Daha sonra cümle bilgisi) Nahiv, sarf
(morfoloji)ve Arapça bilgisi lazımdır.)
1548. Mü’mine farzdur eya rûh-ı revân
ʻİlm-i ebdân ile ʻilm-i edyân
(Ey rûh-ı revanım (akıcı ruh), dinler (tarihi) bilimi ve (insan) anatomi bilgisi her mü’mine
farzdır.)
17. Hayır Dua İstemenin Gerekliliği (Matlab-ı Lâzime-i Hayr-Duʻâ):
Dua sözlüklerde “çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek” mânasına bir
kelimedir. Daha çok zayıf olanın güçlüye, alan elin veren el için yaptığı bir memnuniyet
ifadesidir. Ayrıca Allah’a sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren metinlere de
dua denilir. İslâm literatüründe ise Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi
ve tâzim duyguları içinde lutuf ve yardımını dilemesini ifade eder.
Duanın ana hedefi insanın Allah’a halini arzetmesi ve O’na niyazda bulunmasıdır. Bu sebeple
dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah insanı
kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında
duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını
duymuştur. Dua böyle bir irtibat neticesinde insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksiklerinin
telâfisini, diğer taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir
başka söyleyişle dua sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu
bir köprüdür. Bu sebeple insan tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır (TDVİA. 19882013). Kaside ve mesnevilerin bitişi genellikle dua bölümüyle olmaktadır. Hayriyye-i Nâbî de bir
dua bölümü ile bitmektedir. Nâbî buradaki beyitlerde oğluna huzurlu ve mutlu bir yaşam
sürmesi için hem dua eder hem de örtük mesajlarla öğütler verir. Aşağıdaki beyitler bu
türdendir:
1601. Li’llahi’1-hamd tamâm oldı suhan
Açalum edʻiye-i hayra dehen
(Söz tamamlandı, övgü Allah içindir, (şimdi) ağzımızı hayır duaya açalım.)
1602. Hazret-i Hak seni maʻmûr itsün
Gussadan ḫâtıruñı dûr itsün
(Hazret-i Allah seni ma’mur etsin, hatırını sıkıntıdan uzak etsin.)
1604. Hayr ide Hazret-i Hak encâmuñ
İʻtidâl üzre gece eyyâmuñ
(Allah senin sonunu hayırlı etsin, günlerin uygunluk içinde geçsin.)
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1605. Virsün Allâh saña ʻömr-i dırâz
Olasın ʻilm ü ʻamelde mümtâz
(Allah sana uzun ömür versin, ilimde ve uygulamada seçkin olasın)
1610. Cemʻ ola hâneñe hayr ü bereket
Girmeye kîseñe mâl-ı rişvet
(Evinde hayır ve bereket toplansın, kesene rüşvet malı girmesin!)
1611. Lokma-i zehr-i ribâ yimeyesin
Ne güzel bâd-ı hevâ dimeyesin
(Faizin zehirli lokmasını yemiyesin, (faiz yiyerek) nefsin havası ne güzel demeyesin!)
1618. Dehenüñ hâhişe bâz itmeyesin
Tañrı’dan gayra niyâz itmeyesin
(Ağzını istemeye alıştırmayasın, Allahtan başkasına yalvarmayasın!)
1619. Keşf-i hâl itmeyesin bî-derde
İlticâ itmeyesin nâ-merde
((İçinde bulunduğun) Halini dertten anlamayana keşfettirme, nâ-merd olana sığınmayasın!)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Nabi divanı ve mesnevilerinde yer şiirlerine yansıyan özellikleriyle hikemi tarz şiirler
söylemiş bilge kişiliği ve felsefi alt yapısı olan bir şairdir. Hayriyye-i Nâbî adlı eseriyle oğlu
üzeriden idealize ettiği geleceğin genç bireyleri için eğitici öğretici, yol gösterici nasihatlerde
bulunmuştur. Hayriyye bu özellikleriyle karakter ve değerler eğitimi açısından genç kuşaklar
için rol-model olarak yararlanılabileceğini gösteren didaktik-pedagojik bir eserdir. Genellikle
nasihatnamelerde görülen düz ve kuru anlatımdan bahsedilir. Nâbî’nin güçlü şairliği, metaforik
üslubu ve anlatımdaki üstün kabiliyet ve kapasitesi sayesinde Hayriyye’de akıcı ve rahat okunan
bir üslup vardır. Nâbî bu eserinde Türk dilinin sade ve güçlü söyleyişleriyle her kesimden geniş
halk kitlelerine hitap etmeyi başarmıştır. Günümüz genç kuşakları için de yararlanılabilecek
eğitsel ögelere sahip olan eser, somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere
aktarılmasında, benimsetilip kavratılmasında önemli bir potansiyele sahiptir.
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Giriş
Günümüzde öne çıkan sorunlar nüfus artışı, küreselleşme, doğal kaynakların sınırlılığı, iklim
değişikliği, doğal afetler, enerji ihtiyacının artışı olarak sıralanabilir (Sayhan ve Çamurcu,
2013). Bu sorunların yaşamımız üzerindeki etkisi ve önemi Aralık 2019'a kadar herkes için
mevcut koşullara göre farklılık gösterirdi. Söz konusu sorunlar için senaryolar ve hipotezler
oluşturularak olası çözümler ve sonuçlar üzerine tartışılırdı. Ne var ki, 1 Aralık 2019'da Çin Halk
Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve 11 Şubat 2020'de Dünya Sağlık Örgütü
tarafından Covid-19 adının verilmesiyle ciddiyeti biraz daha anlaşılan virüs salgınının, 11 Mart
2020'de pandemi olarak ilan edilmesiyle dünya gündemi değişmiştir. Bu salgın dünya gündemini
sadece sağlık alanında değil tüm alanlarda uzun soluklu araştırmalar yapılacak kadar
değiştirmiştir. Covid-19'un bulaşma hızı ve biçimi, ülkelerin kısıtlama kararları ve yaptırımlar
uygulamasına yol açmıştır. Alınan tedbir ve kısıtlamalar, insanları sadece ekonomik açıdan değil
eğitsel, sosyo-psikolojik ve kültürel açılardan da etkilemiştir. Ekonomik faaliyetler minimum
düzeyde yüz yüze devam ederken, eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim uygulamaları ile
yürütülmüştür. Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden 13 Mart
2020 tarihine kadar yüz yüze eğitim devam etmiştir. 16 Mart 2020 tarihinden uzaktan eğitim
faaliyetlerinin başladığı 23 Mart 2020 tarihine kadar ara tatil ilan edilmiştir. 23 Mart 2020 itibari
ile tüm paydaşların aktif katılımı ve çalışmaları ile yürütülen uzaktan eğitim süreci ikinci dönem
sonuna kadar devam etmiştir.
2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA),
altyapı ve içerik güncellemeleriyle uzaktan eğitime kısa sürede olabildiğince entegre hale
getirilmiştir. Covid-19 salgınıyla birlikte ilkokul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri daha önce
yaşanmamış bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri anaokulundan
yükseköğrenim kurumlarına kadar uzaktan eğitimle yürütülmeye başlanmıştır. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurumlarda uzaktan eğitim faaliyetleri; ilkokul, ortaokul ve lise müfredatı için
ayrı ayrı oluşturulan üç televizyon kanalı üzerinden yayın yapmıştır. Bu yayınlar EBA internet
adresi üzerinden sisteme kayıtlı ders dokümanlarının, videolarının, alıştırma ve testlerle
desteklenmiştir. 13 Nisan 2020 tarihinde sadece 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak
başlayan EBA canlı sınıf uygulaması 27 Nisan 2020 tarihinde ilkokul 3.sınıftan başlayarak
12.sınıfa kadar sistem üzerinden belirlenen saatlerde gönüllü ders öğretmenlerince
yürütülmüştür. Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran 2020 tarihine kadar sürdürülmüştür.
Temel Eğitimde Uzaktan Eğitim Süreci
Temel eğitimde uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesinde
öğretmenler kadar veliler de sorumluluk üstlenmek durumunda kalmıştır. Özellikle ilkokul
öğrencilerinin belli bir düzende eğitimlerine devamı, derslerle ilgili verilen çalışmaların takip
edilmesi ve canlı derse katılım için gereken donanımların sağlaması, öğretmenlerle iletişimin
sürdürülmesi, evde geçirilen zamanın öğrenci seviyesine ve ilgisine uygun etkinliklerle
değerlendirilmesi velilere üstünden gelinmesi gereken yeni sorumluluk yüklemiştir. Ayrıca
uzaktan eğitim sürecinde iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin, kendileri yokken öğrencilerin
motivasyonla ders rutinlerine devam etmelerini sağlamaları gerekliliği de ortaya çıkmıştır.
Temel eğitimde alışılmadık ve baş edilmesi güç bu tablo, uzaktan eğitim sürecine adaptasyonu,
veliler açısından da oldukça zorlaştırmıştır.
İsteyen herkese eğitim ve fırsat eşitliği sağlayan uzaktan eğitim, daha çok kendi kendine
öğrenmeye ve eğitim teknolojilerinden yararlanmaya dayanır (Kaya, 2002, s.9). Uzaktan
eğitimi, Koçer (2001, s.7) öğrenci ve öğretmenin bir arada olmadan gerçekleştirdiği eğitim
olarak; Toker-Gökçe (2008, s.2) zaman ve mekân sınırı olmayan teknoloji temelli iletişimin
sağlandığı eğitim türü olarak; Bozkurt (2017, s.87) öğretmen, öğrenci ve bilgi kaynağı arasındaki
etkileşimi, aynı anda aynı yerde olma zorunluluğundan teknoloji desteğiyle kurtaran ve ilgili
alanlarla bütünleşerek ilerleyen çalışma çevresi olarak, Telli-Yamamoto ve Altun (2020, s.30)
ise kişilere eğitsel materyallerin elektronik ortamda esnek ve uygun olarak yapılandırabilme,
güncellenebilme ve farklı teknolojileri öğrenme sürecine katabilme ve kullanabilme gibi
özellikler içeren, yer ve zamandan bağımsız olarak sunulabilen, etkin ve çağdaş bir öğrenme
biçimi olarak tanımlamaktadır. Sonuç olarak temel eğitimde kademesinde uzaktan eğitim
öğreten ve öğrenenin farklı fiziki ortamda olması durumunda eğitimin genellikle elektronik
araçlarla veya kaynak kitaplarla sağlandığı bir süreç olarak tanımlanabilir.
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Yüz yüze eğitimde öğrenci sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde etkinliklere katılarak
velinin arka planda olduğu bir öğrenme süreci yaşamaktadır. Ayrıca bu yaş grubunun sosyalleşme
ihtiyacını karşılayacak bir akran ortamında sosyal ve akademik doyuma ulaşmaktadır. Oysa
uzaktan eğitimde ilkokul öğrencisinin akademik olarak başarı sağlaması, yüz yüze eğitime göre
daha fazla faktörden etkilenmektedir. Bu faktörleri şöyle sıralayabilir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velinin öğretmen ile iletişime geçmesi,
Televizyon, bilgisayar, akıllı telefon veya tablete sahip olma,
Eba Tv izleme,
Eba sitesinde verilen çalışmaların yapılması,
Canlı derslerin öğretmen ve okul idaresi tarafından belirlenmesi ve veliye iletilmesi,
Öğrencinin canlı derse katılmasını sağlayacak bir yetişkinin desteği,
Öğrencinin ders çalışmasına uygun ortamın hazırlanması,
Canlı dersler için internet kotasının yeterli olması,
Canlı derse sorunsuz bağlanma ve dersi takip etme,
Öğretmenin dersi işlemesi ve pekiştirici çalışmalar vermesi,
Öğrencinin pekiştirici çalışmaları yapması.

Yukarda sıralanan faktörler çocuğun ailesinde virüsten hasta olan veya hayatını kaybeden
olması durumunda, ebeveynlerin çalışmak zorunda olması veya işini kaybetmesi durumunda,
ailede birden fazla veli desteği gerektiren yaşta çocuğun olması durumunda, eğitsel
faaliyetlerdeki verimi daha da olumsuz etkileyecektir. Küresel salgın gibi olumsuz nedenle
evinde uzaktan eğitim alması gereken ilkokul çocukların hem yaşadıkları travma hem internet
erişimi vb. ekonomik koşullar hem de sosyal yaşamlarındaki büyük değişiklik eğitim sürecine
adaptasyonu ve başarıyı olumsuz etkileyebilecektir. Bilhassa temel eğitim düzeyindeki
çocukların okula, arkadaşlarına, öğretmenlerine yakınlığı ve etkileşimi, sosyalleşme ihtiyacı,
öğrencilerden beklenen derslerdeki akademik başarıyla birlikte çeşitli sorunları ortaya
çıkarabilir.
21.yüzyılın sahip olduğu teknolojik olanakların değeri sadece iletişim, ulaşım ve ekonomik
faaliyetlerde değil uzaktan eğitim süreciyle beraber eğitim alanında da arttı. Medya ve teknoloji
kullanımındaki becerilerin, öğrenme ve yaşam becerileri ile harmanlandığı uzaktan eğitim,
pandemi süreci ve sonrasında bundan sonra yüz yüze eğitimin paydaşı olarak karşımıza daha
fazla çıkabilir. Uzaktan eğitim sürecinin en önemli yürütücüsü olan öğretmenin, yardımcısı ve
öğrencinin rehberi elbette ilkokul velilerdir. Alan yazında pandemi sürecinde yaşanan eğitim
sorunlarına yönelik sürecin yeni olmasından dolayı çok az çalışmaya rastlanmıştır. Bu yüzden
süreç içerisinde velilerin, gerek EBA platformunun kullanımında karşılaştıkları sıkıntılar ve bu
uygulamalar hakkındaki fikirleri gerekse öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini yönetmesiyle
ilgili düşüncelerinin araştırılması uzaktan eğitim sürecinin geliştirilmesine ve tespit edilen
sorunların iyileştirilmesine faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu çalışma pandemi sürecinde
velilerin yaşadıkları süreci ve tespit ettikleri sıkıntıları ortaya çıkarmaya ve temel eğitimde
uzaktan eğitim kavramındaki eksiklikleri gidermeye yönelik kurumlara, yetkililere ve
uygulayıcılara yol gösterebilecektir. Bu ihtiyaçtan hareketle araştırmanın problem cümlesi
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
“Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları ile İlgili İlkokul Velilerinin Görüşleri
Nelerdir?”
Araştırmanın Amacı ve Alt Amaçları
Bu çalışmanın amacı; pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili ilkokul
velilerinin görüşlerinin neler olduğunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır:

• Katılımcı veliler uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile en çok nasıl iletişim
kurmaktadır?
• Katılımcı velilerin uzaktan eğitim sürecinde öğretmenin gönderdiği veya önerdiği
çalışmaların çocuğu için yeterli ve yararlı olup olmamasına yönelik düşünceleri nedir?
• Katılımcı velilerinin EBA Tv yayınının yeterli ve etkili olup olmadığına yönelik
düşünceleri nedir?
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• Katılımcı velilerin EBA sitesindeki ders anlatımları, testler ve içeriklerin yararlı ve yeterli
olup olmadığına yönelik düşünceleri nedir?
• Katılımcı velilerin öğretmenin verdiği çalışmaları uzaktan eğitim sürecinde en etkili
nasıl takip edebileceğine yönelik düşünceleri nedir?
• Katılımcı velilerin uzaktan eğitimden dolayı 1.dönem notları veya değerlendirilmesinin
2.dönem için geçerli olmasına yönelik düşünceleri nedir?
• Katılımcı velilerin canlı derslere yönelik düşünceleri nedir?
• Katılımcı velilerin canlı derslerde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
• Katılımcı velilerin canlı dersin saati ve günlerine yönelik düşünceleri nedir?
• Katılımcı velilerin EBA içeriklerinin zaman dilimlerine ayrılmasına yönelik düşünceleri
nedir?
• Katılımcı velilerin EBA Tv programının yazın da devam etmesine yönelik düşünceleri
nedir?
• Katılımcı velilerin uzaktan eğitim sürecinde çocuğunun çalışmalarına destek olurken en
çok karşılaştıkları sorunlar nedir?
• Katılımcı veliler uzaktan eğitim sürecinde en çok nasıl vakit geçirmişlerdir?
• Katılımcı velileri uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim yerini doldurup dolduramadığına
yönelik düşünceleri nedir?
• Katılımcı velilerin pandemi sürecine ilişkin düşünceleri nedir?
Araştırmanın Varsayımları
Araştırmada;

• Katılımcı ilkokul velilerinin ölçme aracına samimi cevaplar verdiği,
• Ölçme araçlarının ölçülmek istenenleri ölçebilecek nitelikte olduğu varsayılmıştır.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, İstanbul ilinde Ataşehir, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa,
Maltepe ve Ümraniye ilçelerinden devlet ilkokullarında ilkokul öğrencisi olan 305 veli ile ve
uygulanan anket formundan elde edilen verilerle sınırlıdır.
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi ile
ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
Araştırmanın Deseni
Bu çalışma, genel tarama modeline göre kurgulanmıştır. Bu model, çok sayıda elemandan
oluşan evrende, evren hakkında genel bir kanıya ulaşmak için evrenin tümü ya da ondan alınacak
bir grup örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2003, s.79). Bu çalışmada
katılımcı velilerin süreç içinde yaşayabileceği sorunlar genel olarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırma oransız eleman örnekleme olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar
döneminde öğrencisi olan ilkokul velileri evreninden online ankete katılım sağlayan 305 ilkokul
velisi örneklemi oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme (simple random sampling), yalın
örnekleme veya yansız örnekleme olarak da bilinen oransız eleman örnekleme evrendeki tüm
elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları örneklem türüdür (Karasar, 2003,
s.113). Çalışmaya katılan velilere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 6-1. Katılımcı Velilerin Özellikleri

Sınıf düzeyi
F
%
1
13
4,3
2
111
36,5
3
87
28,6
4
93
30,6
Toplam
304
Öğrencisinin cinsiyeti
F
%
Kız
156
51,1
Erkek
149
48,9
Toplam
305
Not: “F” frekans, “%” yüzde anlamına gelmektedir.
Tablo 6-1 incelendiğinde 1 velinin sınıf düzeyini belirtmediği, katılımcı velilerin %4,3’ünün
birinci sınıf, %36,5’inin ikinci sınıf, %28,6’sının üçüncü sınıf ve %30,6’sının dördüncü sınıf velisi
olduğu; %51,1’inin kız öğrenci, %48,9’unun erkek öğrenci velisi olduğu görülmektedir.
Verilerin Toplanması
Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan velilerin kişisel bilgileri ve
uzaktan eğitim süreci ile ilgili düşüncelerini belirleyen kısa cevaplı veya çoktan seçmeli
sorulardan oluşan online anket formu kullanılmıştır. Formun hazırlanması sürecinde öncelikle
alan yazın taranmış ve bu süreçte yaşanabilecek sorunlar değerlendirilerek soru maddeleri
oluşturulmuştur. Hazırlanan soru maddeleri üç sınıf öğretmenliği, bir psikolojik danışma ve
rehberlik uzmanı ve iki Türkçe öğretmeninden oluşan uzmanların görüşlerine sunulmuştur.
Alınan görüşler doğrultusunda anket formuna son şekli verilmiştir. Ankette yer alan sorulardan
bazıları aşağıda yer almaktadır:

• Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutabileceğini düşünüyor musunuz?
• Uzaktan eğitim sürecinde EBA içeriklerinin çocuğunuz için yararlı ve yeterli olduğunu
düşünüyor musunuz?
• Uzaktan eğitim sürecinde öğretmeniniz ile en çok nasıl iletişim kurudunuz?
• Öğretmenin size gönderdiği veya önerdiği çalışmaların çocuğunuz için yeterli ve yararlı
olduğunu düşünüyor musunuz?
Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde yüzde ve frekanstan yararlanılmıştır.
Bulgular
Elde edilen veriler analiz edildiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Katılımcı Velilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen ile En Çok Nasıl İletişim
Kurduklarına İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci sorusu olan “Uzaktan eğitim sürecinde öğretmeniniz ile en çok nasıl
iletişim kurdunuz?”sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-2’de belirtilmiştir.
Tablo 6-2. “Uzaktan eğitim sürecinde öğretmeniniz ile en çok nasıl iletişim kurdunuz?” sorusuna alınan
cevaplar.

F
%
WhatsApp üzerinden
255
84,7
Telefon ile arayarak
9
3,0
Facebook, instagram vb uygulamalardan
10
3,3
İletişim kuramadık
6
2,0
Diğer
21
7,0
Toplam
301
100,0
Tablo 6-2 incelendiğinde 4 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 301 velinin
%84,7’sinin whatsapp üzerinden %3,3’ünün facebook-instagram vb. üzerinden, %3’ünün telefon
ile görüşerek, %2’sinin iletişim kuramadığı ve %7’sinin diğer şekilde iletişim kurduğu
görülmektedir.
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Katılımcı Velilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenin Gönderdiği veya Önerdiği
Çalışmaların Çocuğu için Yeterli ve Yararlı Olup Olmamasına Yönelik Düşüncelerine İlişkin
Bulgular
Araştırmanın “Öğretmenin size gönderdiği veya önerdiği çalışmalar çocuğunuz için yeterli ve
yararlı oldu mu?” sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-3’te belirtilmiştir.
Tablo 6-3. “Öğretmenin size gönderdiği veya önerdiği çalışmalar çocuğunuz için yeterli ve yararlı oldu
mu?” sorusuna alınan cevaplar

F
%
Evet
189
62,2
Kısmen
110
36,2
Hayır
5
1,6
Toplam
304
100,0
Tablo 6-3 incelendiğinde 1 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 304 velinin
%62’sinin gönderilen çalışmaların yararlı ve yeterli olduğunu %36,2’sinin kısmen yararlı ve
yeterli olduğunu ve %1,6’sının yararlı ve yeterli olmadığını düşündüğü görülmektedir.
Katılımcı Velilerinin EBA Tv Yayınının Yeterli ve Etkili Olup Olmadığına Yönelik
Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Eba Tv yayını sizce yeterli ve etkili miydi?” sorusuna alınan cevaplar Tablo 64’de belirtilmiştir.
Tablo 6-4. “Eba Tv yayını sizce yeterli ve etkili miydi?” sorusuna alınan cevaplar
F
%
Evet
47
15,4
Kısmen
146
47,9
Hayır
112
36,7
Toplam
305
100,0
Tablo 6-4 incelendiğinde katılımcı velilerin %15,4’ünün Eba Tv yayınının yeterli ve etkili
olduğunu, %47,9’unun kısmen yeterli ve etkili olduğunu ve %36,7’sinin yeterli ve etkili
olmadığını düşündüğü görülmektedir.
Katılımcı Velilerinin EBA Sitesindeki Ders Anlatımları, Testler ve İçeriklerin Yararlı ve
Yeterli Olup Olmadığına Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “EBA sitesindeki ders anlatımları, testleri ve içerikleri sizce yararlı ve yeterli
mi?” sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-5’te belirtilmiştir.
Tablo 6-5. “EBA sitesindeki ders anlatımları, testleri ve içerikleri sizce yararlı ve yeterli
mi?” sorusuna alınan cevaplar
F
%
Evet
62
20,5
Kısmen
160
52,8
Hayır
81
26,7
Toplam
303
100,0
Tablo 6-5 incelendiğinde 2 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 303 velinin
%20,5’nin EBA sitesindeki ders anlatımları, testler ve içeriklerin yararlı ve yeterli olduğunu,
%52,8’inin kısmen yararlı ve yeterli olduğunu ve %26,7’sinin ise yararlı ve yeterli olmadığını
düşündüğü görülmektedir.
Katılımcı Velilerinin Öğretmenin Verdiği Çalışmaları Uzaktan Eğitim Sürecinde En Etkili
Nasıl Takip Edebileceğine Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Öğretmenin verdiği çalışmaların yapılıp yapılmadığını uzaktan eğitimde en
etkili nasıl takip edebileceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-6’da
belirtilmiştir.
Tablo 6-6. “Öğretmenin verdiği çalışmaların yapılıp yapılmadığını uzaktan eğitimde en etkili
nasıl takip edebileceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar
Ödevin fotoğrafını isteyerek
Görüntülü görüşme yaparak
Öğrencisini arayarak
Takip etmesine gerek yok
Toplam

F
233
52
14
5
304
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Tablo 6-6 incelendiğinde 1 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 304 velinin
öğretmenin verdiği çalışmaların yapılıp yapılmadığını %76,6’sının “Ödevin fotoğrafını
isteyerek”, %17,1’inin “Görüntülü görüşme yaparak”, %4,6’sının “Öğrencisini arayarak” en etkili
takip edebileceğini ve %1,6’sının takip etmesine gerek olmadığını düşündüğü görülmektedir.
Katılımcı
Velilerin
Uzaktan
Eğitimden
Dolayı
1.Dönem
Notları
ve/veya
Değerlendirilmesinin 2.Dönem için Geçerli Olmasına Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Uzaktan eğitimden dolayı 1.dönem notları ve/veya değerlendirilmesinin
2.dönem için geçerli olması hakkındaki düşünceniz nedir?”sorusuna alınan cevaplar Tablo 67’de belirtilmiştir.
Tablo 6-7. “Uzaktan eğitimden dolayı 1.dönem notları ve/veya değerlendirilmesinin
2.dönem için geçerli olması hakkındaki düşünceniz nedir?” sorusuna alınan cevaplar
Doğru bir uygulama oldu
Sene sonu bir değerlendirme yapılabilirdi
Yanlış uygulama oldu
Öğrencinin Eba puanına göre değerlendirme yapılabilirdi
Hiçbir not verilmemeliydi
Toplam

F
235
80
36
32
19
302

%
44,7
26,5
11,9
10,6
6,3
100,0

Tablo 6-7 incelendiğinde 3 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 302 velinin
uzaktan eğitimden dolayı 1.dönem notları ve/veya değerlendirilmesinin 2.dönem için geçerli
olmasının %44,7’sının doğru ve %11,9’unun yanlış uygulama olduğunu düşündüğü; %26,5’inin
sene değerlendirme yapılmasının, %10,6’sının Eba puanları ile değerlendirme yapılmasının ve
%6,3’ünün hiçbir not verilmemesinin doğru olduğunu düşündüğü görülmektedir.
Katılımcı Velilerin Canlı Derslere Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Canlı dersler ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusuna alınan cevaplar Tablo 68’de belirtilmiştir.
Tablo 6-8. “Canlı dersler ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusuna alınan cevaplar
Yararlı oldu
Kısmen yararlı oldu
Sınıfımızın canlı dersi olmadı
Çeşitli nedenlerle katılamadık
Hiç yararlı olmadı
Toplam

F
108
92
57
34
13
304

%
35,5
30,3
18,8
11,2
4,3
100,0

Tablo 6-8 incelendiğinde 1 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 304 velinin
%35,5’inin canlı derslerin yararlı olduğunu, %30,3’ünün kısmen yararlı olduğunu, %4,3’ünün hiç
yararlı olmadığını düşündüğü; %18,8’inin sınıflarının canlı dersi olmadığı ve %11,2’sinin canlı
derse katılamadıkları görülmektedir.
Katılımcı Velilerin Canlı Derslerde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Canlı derslerde en çok hangi sorun ile karşılaştınız?” sorusuna alınan cevaplar
Tablo 6-9’da belirtilmiştir.
Tablo 6-9. “Canlı derslerde en çok hangi sorun ile karşılaştınız?” sorusuna alınan cevaplar
Katılma sorunu
İnternet sorunu
Ses ve görüntü
Akıllı telefon tablet bilgisayar olmaması sorunu
Diğer (vakit, ortam ve ders olmaması sorunu)
Toplam

F
81
56
55
22
69
283

%
28,6
19,8
19,4
7,8
24,4
100,0

Tablo 6-9 incelendiğinde 22 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 283 velinin
canlı derslerle ilgili %28,6’sının katılma sorunu %19,8’inin internet sorunu,, %19,4’ünün ses ve
görüntü sorunu ve %7,8’inin akıllı telefon tablet bilgisayar olmaması sorunu ve %24,4’ünün diğer
(vakit, ortam ve ders olmaması) sorunları yaşadığı görülmektedir.
Katılımcı Velilerin Canlı Dersin Saati ve Günlerine Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Canlı dersin saati ve günleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan
cevaplar Tablo 6-10’da belirtilmiştir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

65

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları ile İlgili İlkokul…

Tablo 6-10. “Canlı dersin saati ve günleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan

cevaplar.
F
118
117
37
272

Uygundu
Kısmen uygundu
Kesinlikle uygun değildi
Toplam

%
43,4
43,0
13,6
100,0

Tablo 6-10 incelendiğinde 33 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 272 velinin
%43,4’ünün canlı dersin saati ve günlerinin uygun, %43’ünün kısmen uygun ve 13,6’sının uygun
olmadığını düşündüğü görülmektedir
Katılımcı Velilerin EBA İçeriklerinin Zaman Dilimlerine Ayrılmasına Yönelik
Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “EBA içerikler yoğunluktan dolayı zaman dilimlerine ayrılmıştı. Bu zaman
dilimlerinin uygunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-11’de
belirtilmiştir.
Tablo 6-11. “EBA içerikler yoğunluktan dolayı zaman dilimlerine ayrılmıştı. Bu zaman
dilimlerinin uygunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar
F
170
83
50
303

Zaman dilimlerine ayrılması iyi ve bize uygundu
Zaman dilimlerine ayrılması iyi ama bize uygun değildi
Zaman dilimlerine ayrılması iyi olmadı
Toplam

%
56,1
27,4
16,5
100,0

Tablo 6-11 incelendiğinde 2 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 303 velinin
%56,1’inin EBA içeriklerinin yoğunluktan dolayı zaman dilimlerine ayrılmasının iyi ve kendileri
için uygun olduğunu, %27,4’ünün iyi ama kendileri için uygun olmadığını ve %16,5’inin iyi
olmadığını düşündüğü görülmektedir.
Katılımcı Velilerin EBA TV Programının Yazın da Devam Etmesinin Yararlı ve Etkili Olup
Olmayacağına Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “EBA TV programının yazın da devam etmesi sizce yararlı ve etkili olacak mı?
sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-12’de belirtilmiştir.
Tablo 6-12. “EBA TV programının yazın da devam etmesi sizce yararlı ve etkili olacak mı?”
sorusuna alınan cevaplar
Evet
Kısmen
Hayır
Toplam

F
79
123
101
303

%
26,1
40,6
33,3
100,0

Tablo 6-12 incelendiğinde 2 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 303 velinin
%26,1’inin EBA tv programının yazın da devam etmesinin yararlı ve etkili olacağını, %40,6’sının
kısmen yararlı ve etkili olacağını ve %33,3’ünün yararlı ve etili olmayacağını düşündüğü
görülmektedir.
Katılımcı Velilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Çocuğunun Çalışmalarına Destek Olurken En
Çok Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Çocuğunuzun çalışmalarına destek olurken en çok hangi durumda sorun
yaşadınız? sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-13’te belirtilmiştir.
Tablo 6-13. “Çocuğunuzun çalışmalarına destek olurken en çok hangi durumda sorun
yaşadınız?” sorusuna alınan cevaplar
Çocuğum konuyu hemen anladı sorun yaşamadık
Çocuğum çalışmaları yapmak istemedi zorla yaptırdım
Çocuğum çalışmaları yaptırırken çatışma ve iletişim sorunları yaşadım
Çocuğum konuyu anlamadı ben tekrar anlattım
Çocuğum konuyu anlamadı tekrar videolardan izlettim
Çocuğuma çalışma yaptıramadım
Çocuğuma çalışma yaptırmaya gerek duymadım
Toplam

F
84
67
53
47
41
7
3
302

%
27,8
22,2
17,5
15,6
13,6
2,3
1
100,0

Tablo 6-13 incelendiğinde 3 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 302 velinin
%27,8’inin çocuğunun konuyu hemen anladığı sorun yaşamadığı, %22,2’sinin çocuğunun
çalışmaları yapmak istemediği zorla yaptırdığı, %17,5’inin çatışma ve iletişim sorunları yaşadığı,
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%15,6’sının çocuğunun konuyu anlamadığı konuyu tekrar anlattığı, %13,6’sının video izlettiği,
%2,3’ünün çalışma yaptıramadığı ve %1’inin çalışma yaptırmaya gerek duymadığı görülmektedir.
Katılımcı Velilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde En Çok Nasıl Vakit Geçirdiklerine İlişkin
Bulgular
Araştırmanın “Uzaktan eğitimde en çok nasıl vakit geçirdiniz? sorusuna alınan cevaplar Tablo
6-14’te belirtilmiştir.
Tablo 6-14. “Uzaktan eğitimde en çok nasıl vakit geçirdiniz? sorusuna alınan cevaplar
F
148
37
31
43
22
23
304

Test çözme veya ödev yapma
Mutfak ve ev işlerini birlikte yapma
Film, tv izleme
Ev içi eğitici etkinlikler
Kitap okuma
Diğer
Toplam

%
48,7
12,2
10,2
14,1
7,2
7,6
100,0

Tablo 6-14 incelendiğinde 1 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 304 velinin
%48,7’sinin test çözme veya ödev yapma, %12,2’sinin mutfak ve ev işlerini birlikte yapma,
%10,2’sinin film TV izleme %14,1’inin ev içi eğitici etkinlikler, %7,2’sinin kitap okuma ve
%7,6’sının diğer etkinliklerle vakit geçirdikleri görülmektedir.
Katılımcı Velilerinin Uzaktan Eğitimin Yüz Yüze Eğitim Yerini doldurup Dolduramadığına
Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın “Sizce uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini doldurabildi mi?” sorusuna
alınan cevaplar Tablo 6-15’te belirtilmiştir.
Tablo 6-15. “Sizce uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini doldurabildi mi? sorusuna alınan
cevaplar
Hayır
Kısmen
Evet
Toplam

F
181
113
10
304

%
59,5
37,2
3,3
100,0

Tablo 6-15 incelendiğinde 1 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 304 velinin
%59,5’inin uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını, %37,2’sinin kısmen tuttuğunu
ve %3,3’ünün tutmadığını düşündüğü görülmektedir.
Katılımcı Velilerin Pandemi Sürecine İlişkin Düşüncelerine Yönelik Bulgular
Araştırmanın “Pandemi süreci size göre nasıldı? sorusuna alınan cevaplar Tablo 6-16’da
belirtilmiştir.
Tablo 6-16. “Pandemi süreci size göre nasıldı? sorusuna alınan cevaplar
Bizim için çok iyiydi ailece kaliteli vakit geçirdik
Kısmen iyiydi evde çocuğumun ödev takibi yordu
Kötü geçti çocuğum eğitimden uzaklaştı
Çocuğum telefon tablete alıştı
Evde çatışma yaşanmasına sebep oldu
Diğer
Toplam

F
58
101
74
57
4
14
303

%
19,1
33,3
24,4
17,2
1,3
4,6
100,0

Tablo 6-16 incelendiğinde 2 velinin bu soruyu cevaplamadığı; soruyu cevaplayan 303 velinin
%19,1’inin sürecin kendileri için çok iyi olduğu ailece kaliteli vakit geçirdikleri, %33,3’ü için
kısmen iyi evde çocuğunun ödev takibinin yorduğu, %24,4’ünün kötü çocuğunun eğitimden
uzaklaştığını düşündüğü, %17,2’sinin çocuğunun telefon tablete alıştığını düşündüğü ve
%1,3’ünün evde çatışmalar yaşadığı görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Ölçme aracına verilen cevaplar analiz edildiğinde katılımcı ilkokul velilerinin;
• Çoğunun öğretmen ile whatsapp üzerinden, daha azının facebook-instagram vb.
üzerinden, telefon görüşmesi ile iletişim kurduğu, çok azının iletişim kuramadığı,
• Çoğunun öğretmenin gönderdiği çalışmaların yararlı ve yeterli olduğunu, daha azının
kısmen yararlı ve yeterli olduğunu ve çok azının yararlı ve yeterli olmadığını düşündüğü,
• Çoğunun EBA Tv yayınının kısmen yeterli ve etkili olduğunu, daha azının yeterli ve etkili
olmadığını düşündüğü ve en azının EBA Tv yayınının yeterli ve etkili olduğunu düşündüğü,
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• Çoğunun EBA sitesindeki ders anlatımları, testler ve içeriklerin kısmen yararlı ve yeterli
olduğunu, daha azının yararlı ve yeterli olmadığını düşündüğü ve en azının yararlı ve
yeterli olduğunu düşündüğü,
• Çoğunun öğretmenin verdiği çalışmaların yapılıp yapılmadığını “Ödevin fotoğrafını
isteyerek”, daha azının “Görüntülü görüşme yaparak” ve “Öğrencisini arayarak” en etkili
takip edebileceğini ve en azının takip etmesine gerek olmadığını düşündüğü,
• Çoğunun uzaktan eğitimden dolayı 1.dönem notları ve/veya değerlendirilmesinin
2.dönem için geçerli olmasının doğru, daha azının sene sonu değerlendirme yapılmasının,
EBA puanları ile değerlendirme yapılmasının ve en azının hiçbir not verilmemesinin doğru
olduğunu düşündüğü,
• Çoğunun canlı derslerin yararlı olduğunu, daha azının kısmen yararlı olduğunu, sınıflarının
canlı dersi olmadığını ve canlı derse katılamadıklarını, en azının canlı derslerin hiç yararlı
olmadığını düşündüğü,
• Canlı derslerle ilgili çoğunun katılma sorunu, daha azının internet sorunu ile ses ve
görüntü sorunu, diğer (zaman/mekan/canlı ders olmaması) sorunları ve en azının akıllı
telefon tablet bilgisayar olmaması sorunu yaşadığı,
• Çoğunun canlı dersin saati ve günlerinin uygun, daha azının kısmen uygun ve en azının
uygun olmadığını düşündüğü,
• Çoğunun EBA içeriklerinin yoğunluktan dolayı zaman dilimlerine ayrılmasının iyi ve
kendileri için uygun olduğunu, daha azının iyi ama kendileri için uygun olmadığını ve en
azının iyi olmadığını düşündüğü
• Çoğunun EBA Tv programının yazın da devam etmesinin kısmen yararlı ve etkili olacağını,
daha azının yararlı ve etili olmayacağını düşündüğü, en azının EBA Tv programının yazın
da devam etmesinin yararlı ve etkili olacağını düşündüğü,
• Çoğunun çocuğunun bu süreçte konuyu hemen anladığı sorun yaşamadığı, daha azının
çocuğunun çalışmaları yapmak istemediği zorla yaptırdığı, çatışma ve iletişim sorunları
yaşadığı, çocuğunun konuyu anlamadığı konuyu tekrar anlattığı, video izlettiği, en azının
çalışma yaptıramadığı ve çalışma yaptırmaya gerek duymadığı,
• Çoğunun vakitlerini test çözme veya ödev yapma, daha azının mutfak ve ev işlerini
birlikte yapma, film tv izleme, ev içi eğitici etkinlikler yapma, en azının kitap okuma ile
geçirdikleri,
• Çoğunun uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını, daha azının kısmen
tuttuğunu ve en azının tuttuğunu düşündüğü,
• Çoğunun pandemi sürecinin kısmen iyi evde çocuğunun ödev takibinin yorduğu, daha
azının kötü-çocuğunun eğitimden uzaklaştığını düşündüğü, sürecin kendileri için çok iyi
olduğu ailece kaliteli vakit geçirdikleri, çocuğunun telefon tablete alıştığını düşündüğü
ve en azının evde çatışmalar yaşadığı sonuçları tespit edilmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde hazırlıksız yakalanan ilkokullarda uzaktan eğitim uygulamalarına
velilerin uyum sağlaması noktasında çeşitli sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Gilani (2020),
Covid-19 pandemisinin tüm dünyada yeni bir eğitim sistemi şekillendirdiğini ifade etmiştir.
Gilanı (2020), ülkelerde pandemi sürecini incelemiş şunları sunmuştur: Pandemiden en çok
etkilenen ülke olan Çin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin herhangi bir yerden oturum açmalarını
sağlamak için yeni bir bulut tabanlı, çevrimiçi öğrenme ve yayın platformu geliştirdiğini; Hong
Kong'da, 60 eğitim kuruluşu, yayıncı, medya ve eğlence endüstrisi profesyonelinden oluşan bir
konsorsiyum, evde kalan öğrencilere ücretsiz videolar, kitap bölümleri, değerlendirme araçları
ve danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere 900 eğitim varlığı sağlamak için bir araya
geldiğini; çoğu okulun, öğretime devam etmek için aralıksız çözümler bulmakta, ancak
öğrenmenin kalitesinin büyük ölçüde dijital erişim seviyesine ve kalitesine bağlı olduğunu tespit
etmiştir. Uğur (2020) ise Covid-19 ile gelen dönüşümü ele aldığı çalışmasında gelecekçilerin
yüzyılın ortasına yakın gerçekleşeceğini öngördüğü bilgisayar bazlı yaşamın pandemiyle birlikte
yüzyılın ilk çeyreği içinde başladığına dikkat çekerek, yeni düzende söz sahibi olacak ülkelerin
bilgiye hakim ve onu geliştirip uyarlayabilen, teknolojik yapılara entegre edip kullanabilen
ülkeler olacağını ifade etmiştir. Bu bağlamda pandemi sürecinde, velilerin dijital araçlara sahip
olma ve bunları kullanma becerileri de eğitimde kaliteye ve başarıya etki edebilecek faktörler
arasında sayılabilir.
Kırmızıgül (2020), pandemiyle birlikte gelen süreci ele aldığı çalışmasında, pandeminin
eğitim ve öğretim sürecinin mecburen işleyişini farklılaştırmak zorunda kaldığını, bu
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farklılıkların süreçteki tüm paydaşları etkileyerek uyum sağlamaya yönlendirdiğini ifade
etmiştir. Demir-Öztürk, Kuru ve Demir-Yıldız (2020), pandemi sürecinde anne ve çocuklarının
pandemi algısı üzerine yaptıkları çalışmanın sonucunda çocukların, okuldan uzak kaldıkları
süreçte okul yaşantısını özlediklerini ve annelerin, okulun çocukların hayatındaki önemini ve
gerekliliğini anladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Yılmaz, Mutlu ve Doğanay’ın (2020), veli algısına
göre uzaktan eğitimin niteliği çalışması, velilerin neredeyse tamamının yüz yüze eğitimi uzaktan
eğitimden daha kıymetli bulduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada velilerin büyük bir
çoğunluğu öğretmenler ve idare ile irtibatlarının devam ettiğini ve öğrencilerin uzaktan eğitim
sürecine katıldığını belirtmiştir. Ayrıca velilerin yarısına yakını öğrencilerin sürece bilgisayar
kullanarak katılabildiğini, büyük çoğunluğu ev internetinden ve/veya cep telefonu
paketlerinden uzaktan eğitime katıldıklarını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan velilerin
yaklaşık üçte biri uzaktan eğitim süresince bağlantı sorunu yaşadıklarını paylaşırken katılımcı
velilerin bakanlıkça yürütülen uzaktan eğitim sürecinden memnun olmadıklarını dile getirmiştir.
Bakanlıkça belirlenip ve öğretmenlerce ilgili zaman aralığında verilen EBA canlı ders uygulama
saatleri görüş bildiren velilerin bir kısmı tarafından uygun bulunmamıştır. Bu durum eldeki
çalışmada katılımcı velilerin uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını
düşündükleri bulgusuyla, EBA platformuna erişim ile ilgili yaşanan sorunlarla, internet ve
bağlantı sorunlarıyla ve EBA saatlerinden memnun olmama, canlı derslerde sorunlar yaşama
bulguları ile örtüşmektedir.
Can (2020), pandemi sürecinde ülkemizde yapılan açık ve uzaktan eğitim konulu
çalışmasında sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesi için sistemsel altyapının güncellenmesi, hedef
kitlenin uygulamalara rahatlıkla ve emniyetle ulaşabilmesi, içeriğin zenginleştirilmesi,
eğitimsel açıdan etkili hale getirilmesinin şart olduğunu belirtmiştir. Eldeki çalışmada velilerin
canlı derslerde yaşadıkları ses, görüntü veya çeşitli nedenlerden katılama sorunu bu çalışma
bulgularını desteklemektedir.
Sintema (2020), Covid-19'un öğrencilerin kendi alanlarındaki genel performansları üzerindeki
etkileri hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla cep telefonu üzerinden yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapmış ve Covid-19 salgını ile okulların zamansız kapanmasından dolayı, ortaokul
öğrencilerinin söz konusu yılın ulusal sınavlarında geçiş yüzdesinde bir düşüş olabileceğini
belirtmiştir. Sintema’ya (2020) göre, Covid-19 salgını ile eğitimin tüm kademelerinde bir
dönüşüm olmaya başlamış ve bu süreçte temel eğitim için yeni bir kavram olan uzaktan eğitim
uygulaması öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin çeşitli sorunlar yaşamasında neden
olmuştur. Eldeki çalışmada velilerin sürece ilişkin yaşadıkları sorunlar bu ifadeleri
desteklemektedir.
Özyürek, Bedge, Yavuz ve Özkan’ın (2016) üniversiteyi uzaktan eğitimle sürdüren
öğrencilerle yaptıkları çalışmada, öğrencilerin ders takibine engel olan en önemli sebebin
internet bağlantısının kesilmesi olduğunu; öğrencilerin çevrimiçi ders işlenişini kısmen yeterli
bulmakta olduğu ve katılımın sağlaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşündükleri
tespit edilmiştir. Bu bulgu eldeki çalışmadaki EBA sitesine erişim sorunu, canlı derslere
bağlanma ve internet sorunu, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağı bulguları
ile örtüşmektedir.
Her ne kadar öğrenciler uzaktan istediği şekilde eğitim olanaklarından okula gitmeden kolay
bir şekilde yararlanıyor olsa da aslında yüz yüze etkileşimden, grup çalışması, sınıf içi etkinlik
ve sorumluluklardan uzak kalmakta sosyal gelişimden uzak bir eğitim süreci içinde öğrenim
hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda kalite sürecinde ve teknolojik gelişmelerde yaşanan
sıkıntılar öğrenci ve kurumun karşı karşıya kalmasına sebep olan önemli sorunlardandır (Çığlık
ve Bayrak, 2015, s.91). Yüksek-Usta ve Gökcan (2020) Covid-19 hakkında anne ve çocuklarının
bakış açısını inceledikleri araştırmalarında çocukların tamamına yakınının virüsün bulaşmasını
engellemek için yapılması gerekenleri bildikleri, gelecek günler için ümit besledikleri ve süreç
ile ilgili sahip oldukları bilgilerin büyük bir kısmını iletişim araçlarından edindiklerini yine de
sormak istedikleri sorular olursa anne ve/veya babalarına danıştıkları sonucuna ulaşmıştır. Yine
bu araştırmaya katılan annelerin bazıları çocuklarının teknolojik cihazlarla çok fazla vakit
geçirdiğini, tedirginlik gözlemlediklerini, yeme ve uyku düzenlerinde bozulmalar olduğunu ifade
etmiştir. Bu bulgu velilerin çocuklarına konuyu kavratmak için tekrarlar yapması, video
izleterek öğrenmeyi sağlamaya çalışması ve ders çalıştırırken çatışmalar yaşaması, pandemi
sürecinin az da olsa evde çatışmaya sebep olması, velilerin çocuklarının bu süreçte teknolojik
aletlere bağımlı olacağını düşünmeleri bulguları ile örtüşmektedir.
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Uzaktan eğitim teknolojiyle doğrudan ilgili olduğu için sistemle ilgili aksaklıklar herkesi
etkilemektedir. Sistemde oluşan hatalar nedeniyle öğrenciler yüklenen ders materyallerini
göremeyebilirler. İnternete bağlı bir sistem olan uzaktan eğitimde internet hızının yavaş olması,
materyallerin belirli bir formata göre sisteme yüklenebilmesi, sistemlerin kodlama kaynaklı
hatalar vermesine bağlı olarak yavaş işlemesi nedeniyle ders materyallerinin sisteme
yüklenmesinde sorunlar çıkabilmektedir (Çığlık ve Bayrak, 2015, s.93). Bu bulgu eldeki
çalışmadaki internet ve canlı derslere bağlanma sorunu ile örtüşmektedir.
Burgess ve Sievertsen (2020), küresel salgın sürecinde yüz yüze eğitimin yerine başlatılan
uzaktan eğitim uygulamasının, okulda akranlarıyla birlikte gerçekleşen yüz yüze eğitimin halefi
olamayacağının, süreç boyunca müfredata hakim ve gerekli teknolojik donanıma sahip veli ve
öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini kolaylaştırırken bu imkanlardan uzak olan öğrencilerin bu
süreçten gereği kadar fayda sağlayamamış olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuçlar eldeki
çalışmada evinde internet, akıllı telefon, bilgisayar vb. cihaz olmama, canlı derslere bağlanma
sorunu, öğrenci konuyu anlamadığında velinin öğretmek için uğraşları ve yer yer çatışmalar
yaşama bulguları ile örtüşmektedir.
İlkokul velilerinin ilk defa karşı karşıya kaldığı uzaktan eğitim sürecinde yaşanan pek çok
sorun vardır. Yüz yüze eğitimde öğretmen, sürecin ana takipçisidir. Dolayısıyla kazanımlar
üzerinde çalışılması gereken süreyi ve yapılabilecek etkinlikleri, pekiştirici çalışmaları sınıf
sinerjisinden anlayabilir. Ancak uzaktan eğitimde öğretmen, öğrenme sürecini tüm boyutlarıyla
göremeyeceğinden, velilerden öğrencilerin uzaktan eğitime katılıp verilen görevleri
tamamlamada gayretli olmaları için destek bekleyebilir. Bu beklenti bazı velilerde yetersizlik
duygusuna, strese, endişeye, çocuğuna karşı baskıcı tutumlara, çatışmaların artmasına sebep
olabilir. Uzaktan eğitim uygulamalarının, yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağı ve sürecin
uzamasıyla yüz yüze eğitim üzerine kurgulanan örgün temel eğitim sisteminin paydaşları
olumsuz etkileneceği, ders içeriklerinin öğrenilememesinin uzun vadede daha fazla sorunlara
neden olacağı da düşünülebilir.
Karşı karşıya kalınan bu sürece uyum, mevcut şartların kabullenilmesi ve iyileştirilmeye
çalışılması, tespit edilen sorunların giderilmesi ve uzaktan eğitimin gerektirdiği farklı
becerilerin kazanılmasıyla kolaylaşabilir. Dahası uzaktan eğitim süreci öğrenci, öğretmen ve
velilerin sahip olduğu teknolojik okuryazarlık düzeyini kısa zamanda ilerletmelerine de imkan
sağlayabilir. Sürecin olumlu yönleri, daha sonra örgün eğitim yapısına uyarlanarak daha farklı,
esnek, bireyselleştirilebilen eğitim modelleri ortaya çıkmasını da sağlayabilir.
Sonuç olarak bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde evde öğreten ebeveyn rolü üstlenen
ilkokul velilerinin süreci anlamaya çalışıp, öğrencilere dersleri konusunda dertsek olmaya
çalışırken çeşitli sorunlar yaşanmakta olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında aşağıda
uygulayıcılara, ilgili kurumlara ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.
• Uzaktan eğitim sürecine yönelik online veli eğitim faaliyetleri planlanabilir.
• Kitap okumanın ve okuduğunu anlamanın önemi ile ilgili velilere online eğitimler
verilebilir.
• Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara yönelik iyileştirme ve destek çalışmalar
yapılabilir.
• Okul programları hazırlanırken uzaktan eğitimi de sağlayabilecek öğrenme-öğretme
yöntemleri ve müfredatı geliştirilebilir.
• Öğrencilerin internet, dijital araç sorunlarına yönelik yetkililer destek çalışmalar
yapabilir.
• Farklı sınıf seviyelerinde velilerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve
çözümlerine ilişkin görüşleri incelenebilir.
• Pandemi döneminde yaşanabilecek farklı sorunlar üzerine araştırmalar tasarlanabilir.
• Pandemi sürecinde ilkokul öğrencilerinin sosyal/duyuşsal sorunları üzerine çalışmalar
planlanabilir.
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Giriş
Kaynaklar Yunus Emre’nin XIII. Yüzyılın son yarısı ile XIV. Yüzyılın başlarında yaşadığını kabul
etmektedirler (Köprülü, 1976, s. 261-285; Timurtaş, 1980, s. 1; Genç, 2008, s. 183; Mengi, 1995,
s. 63; Banarlı, 2004, s. 325-330; Pekolcay, 1981, s. 116-122; Gölpınarlı, 1971, s. 7-42; Tatçı,
1998, s. 1-53). Tarihî hayatı hakkında çok az şey bildiğimiz Yunus Emre, değişik menkıbelerle
halka mâlolmuş ölmez şahsiyetlerden biridir. Bilindiği gibi XIII. yüzyıl Selçuklu devletinin içine
düştüğü zor şartlar sebebiyle halk fakirleşmiş, hayat zorlaşmış, bu durum da insanların geleceğe
ilişkin kaygılarını arttırmıştı. Artan kaygılarla birlikte azalan umutların, halkın yaşama sevincini
bitirip, hayatla bağlarını zayıflattığı söylenebilir (Sümer, 1971, s. 248-258). Bunun için Yunus
Emre’nin şiirinde dönemin özellikleri ile çağın özellikleri yan yana yer almıştır (Karakoç, 1977,
s. 32) Yunus Emre’nin böyle bir ortamda halka hayatın gerçekliğini göstererek, karanlık ve
karamsarlığa düşen insanlara bir umut, bir ışık sunduğu söylenebilir. Kara günlerinde kendilerine
ışık olan Yunus Emre’yi halk ölümünden sonra da unutmamıştır. O’nu dâimâ yanında ve
yakınında görmek isteyen halk, Yunus Emre’ye duyduğu sevgi ve saygının bir sonucu olarak
ülkenin değişik yerlerinde pek çok medfen veya makamı Yunus’a ait olarak kabul etmiştir (Genç,
2008, s. 183; Gölpınarlı, 1971, s. 30).
Yunus Emre XIII. yy. Anadolu sahası Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Yunus
Emre’nin tarihî hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Halk muhayyilesinin
zenginleştirdiği menkıbevî hayatının tarihi hayatının yerine geçtiği söylenebilir. Yunus Emre’nin
tarihî hayatına ilişkin ilk ve çok önemli bilgileri Fuat Köprülü vermiştir. Bu konuda yapılan çeşitli
ilmî çalışmalar onun hayatı hakkındaki bilinmeyenleri az da olsa aydınlatmıştır. Doğum tarihi ve
doğum yeri konusunda çok çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.
Yunus Emre’nin nerede doğduğu kesin olarak belirlenememekle beraber, onun İç Anadolu ile
Batı Anadolu arasında yaşamış olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca Sivrihisar'ın Sarıköy'ü, Bolu veya
Karaman (Lârende) onun doğum yeri olarak gösterilen yerler olmuştur. Fuat Köprülü, Yunus'un
yaşadığı yer olarak Sivrihisar civarında yahut Bolu'nun Sakarya suyu civarındaki köylerden
birisinin olduğunu ve orada yetişmiş olabileceğini kabul etmektedir.
Yunus Emre’nin eğitimi konusunda şiirlerinden hareketle iki görüş vardır: Bir kısım
araştırmacılar onun ümmî olduğu fikrini benimserken; bir kısmı da Yunus’un iyi bir ilim tahsil
ettiğini kabul etmişlerdir. Genelde kabul edilen yaygın görüş de bu yöndedir. Ümmî olduğu
görüşü çeşitli rivayetlere ve şiirlerindeki ifadelerine dayandırılır. Ümmî olmadığı yönündeki
kabul ise ancak şiirlerinden çıkarılabilen kanaatlerle desteklenmektedir. Yunus için eldeki
belgeler onu ümmî saymamızı gerektiriyor diyen Fuad Köprülü; Yunus’un eline kalem almamış
bir ümmî olmasını da kabul edemez. “Çünkü tam manasıyla ümmî bir derviş ufak tefek nefesler
ilahiler yazsa bile Yunus Divanının başındaki beş yüz beyiti aşan Risaletü’n-Nushiyye gibi uzun
bir mesnevi parçasını yazması mümkün olmazdı” demektedir.
Yöntem
Yapılan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Şeyhi’nin
Harname eserindeki metaforik üslup bağlamında içerdiği değerleri tespit etmek amaçlanmıştır.
Çünkü burada amaç, belirli bir duruma ilişkin derinlemesine araştırma yapmak ve sonuçlar
ortaya çıkarmaktır. Bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb. ) bütüncül
bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri
üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 83). Bu çalışmada bir durum tespiti
yapıldığından bu desen kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi,
araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
incelenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 217). Veri kaynağı olarak Yunus Emre’nin
Risaletü’n-Nushiyye adlı eseri ele alınmıştır.
Verilerin Toplanması
Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye adlı eseri, MEB tarafından kabul edilen Kök Değerler
açısından incelenip analiz edilerek eserde tespit edilen değerler ve Eğitsel ögeler doküman
analizi yöntemi kullanılarak iki araştırmacı tarafından incelenerek yorumlanmıştır. Her bir
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araştırmacının ayrı ayrı tespit ettikleri değerler ve eğitsel ögeler üzerine yapılan analizler
birlikte değerlendirilerek sentezlenmiştir.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak incelenmiştir. Bu yaklaşıma
göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür
analizde amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde ortaya koymaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 256). Bu bağlamda elde edilen veriler sistematik ve açık bir
biçimde betimlenmiş, yorumlanmış ve neden-sonuç çerçevesinde sonuçlar elde edilmiştir.
Bulgular
Türk edebiyatı tarihinde dînî, ahlâkî-didaktik karakterli eserlerin başlangıcını on birinci
yüzyıla kadar götürmek mümkündür. İslamiyet sonrası gelenek ve kültür değişimi yaşayan sosyokültürel hayat, Yusuf Has Hacib tarafından ele alınmıştır. Türk edebiyatının ilk eseri Kutadgu
Bilig’in adı ve yazılma amacını Yusuf Has Hacip:
Kitâb atı urdum kutadğu bilig,
Kutadsu okığlıka tutsu elig
“Kitabın adını Kutadgu bilig koydum; okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin.” diyerek
ortaya koymuştur. Türk edebiyatında genellikle mesnevî formu ile yazılan Kutadgu Bilig
sonrasında başlayan süreçte Edib Ahmed Yüknekî ‘Atabetü’l-Hakâyık, Hoca Ahmed Yesevî
Hikmetlerini topladığı Divân-ı Hikmet ile insanı eğiterek toplum içerisinde mutlu yaşamasına
yardım edecek öğütlerini içeren eserlerini vermişlerdir. Bu tür eserler edebiyatta Farsça
adlandırma ile pendname, Arapça adlandırma ile nasihatname olarak adlandırılmıştır.
Nasihatnâmeler (pendnâmeler) genelde ahlâkî - didaktik eserlerdir. Teorik söylemden
ziyade pratikte davranışa ahlâkın uygulamasına önem vermişlerdir. Toplumsal davranış kalıpları
ve değerler eğitimi yanında gelenek ve töre ahlâkı içinde yapılması veya yapılmaması gereken
davranışları da konu alan öğüt verici kitapların hemen her yüzyılda değişen sosyo-kültürel
şartlar doğrultusunda yeniden yazılması için emek harcamışlardır. Anadolu sahası Türk
edebiyatında ilk nasihatnâme örnekleri XIII. yüzyılda Yûnus Emre’nin Risâletü’n-nushiyye’si ile
görülmeye başlar. Genel nitelikleri itibariyle pendnameler, sosyo-kültürel zemini islama
dayanan toplumsal hayatın etik ve davranış formlarını yeni kuşaklara kavratmak benimsetmek
ve içselleştirip davranışa dönüştürmelerini sağlamak için yazılmış didaktik eserlerdir.
Eğlendirerek öğretme yaklaşımını benimsemiş bu tür eserler hemen her kesim ve her yaş
gurubundan insanın ilgisini çekmiştir. Zamanın imbiğinden süzülmüş yaşam tecrübesine dayalı
bu öğütler kişiler için mutlu yaşamanın ip uçlarını vermiştir.
Risaletü’n-Nushiyye adından da anlaşıldığı üzere pendname karakterinde bir nasihat
kitabıdır. Pendname ve veya nasihatname adıyla bilinen bu tür kitaplar toplumlarda dürüst ve
ahlâklı bireyleri yetiştirmeyi hedefler. Ortak değerler çerçevesinde süregelen bir toplumun
devamlılığı noktasında yeni nesiller meydana getirebilmek için öğüt verici değişik türde eserlere
ihtiyaç olup bu tür eserlere her kültürde rastlanır. Genellikle din eksenli toplumlarda semavî
dinlerin ve ahlâk felsefecilerinin ortaya koyduğu ilkeler bu tür eserlerin yazılmasına zemin
hazırlamıştır.
Risaletü’n-Nushiyye klâsik bir mesnevi formundadır. Ancak eserin genelde mesnevilerde
gördüğümüz tevhid, na’at dört sahabenin övgüsü gibi ilk bölümlerin ihmal edilerek asıl konuya
geçilmiştir. Eser sultan metaforu kullanılarak yaratılış süreciyle insanı ele alarak başlamıştır.
Yaşamın temeli olan “anasır-ı erba’a” insanın yaratılış süreciyle irdelenmiştir. Yunus Emre
toprak, su, hava ve ateşten oluşan dört temel yaşam ögesinin insandaki etki ve yansımalarını
soyut bir felsefi yaklaşım yerine somut örneklerle insanlara kavratma yolunu benimsemiştir.
Dört temel unsurun bileşeni olan insanda dört unsurdan gelen özellikler yansır. Bu özelliklerin
bir bölümü rahmani olup olumlu bir bölümü de insana ve çevresine zarar verecek nitelikteki
şeytani özelliklerdir.
“Birî rahmânidir can hazretinden
Birî şeytânidir garez yatından” (Gölpınarlı 2011 s.5)
Bu unsurlar aynı insan üzerinde var ve birbiriyle çatışır olduğundan, kendisiyle barışık,
çevresiyle uyumlu davranışlar sergileyen “eğitilmiş, iyi ve erdemli” birey olabilmek için eğitime
ihtiyaç vardır. Bu eğitim sürecini kişi kendi kendine yaşayabilir veya dışardan destek alarak da
yapılabilir. Eğitimin süresini ise kişinin kapasite ve algı kabiliyetinin belirlediği bilinen bir
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gerçektir. Yunus Emre için bu “eğitilmiş, iyi ve erdemli” insan olma sürecinin kırk yıl olduğunu
malumdur. Yunus Emre’ye göre insanın dört temel unsurdan aldığı ve özünde yansıttığı
özellikler şunlardır:
Toprak: Sabır, güzel huy, tevekkül, yücelik.
Toprağ ile bile geldi dört sıfat
Sabr u iyi hû tevekkül mekrütmet
Su: Temizlik, cömertlik, lütuf, visal
Suyıla geldî bile dört dürlü hâl
Ol sefâdur hem sehâ lûtf u visâl
Hava: Yalan, riya, sabırsızlık, nefs
Yel ile geldi bile bil dört heves
Oldurur kizb û riyâ tizlik nefes
Ateş: Şehvet, kibir, açgözlülük, haset
Od ile geldi bile dört dürlü ded
Şehvet û kibr û tama’ birle hased
Bu dört temel ögenin oluşturduğu insan, bir canlı olarak şu dört özelliğe sahiptir: Utanma,
ahlak, üstünlük ve birlik.
Cân ile geldi bile uş dört hısâl
İzzet û vahdet hayâ adâb-ı hâl
Risaletü’n-Nushiyye insan yaşam ve kişiyi oluşturan temel kavram ve kısa tanıtımların
arkasından destan olarak adlandırdığı yedi bölüm halinde ele aldığı asıl bölümlere geçer. Bu
bölümler şunlardır:
a-) Aklın Tarifi,
b-) Akıl ve Ruh Destanı
c-) Kibir Destanı
d-) Öfke ve Gazap Destanı
e-) Sabır Destanı
f-) Haset ve Cimrilik Destanı
g-) İftira ve Gıybet Destanı
a-) Akıl Nedir? Aklın Tarifi:
Bu bölüm eserde nesir olarak ele alınıp açıklanmıştır. Risaletü’n-Nushiyye’de akıl padişah
metaforuyla irdelenmiştir. Yunus Emre şiirlerindeki sade mütevazi, samimi bir insan kimliğinden
farklı olarak bu eserinde bilge, filozof ve edebi dil kullanan bir kişilik olarak görülür. Yunus
Emre, zoru kolayca söyleme noktasında bir sehl-i mümteni ustası şair olarak verdiği somut
örneklerle soyut bir kavram olan aklı halka anlatmada zorlanmamıştır. Allah lafzını her şeye
hakim olan ve ferman sahibi bir padişah metaforuyla yansıtır. İyi ve kötünün ayırt edilmesinde
aklın rolü büyüktür. Bu bağlamda; “Akıl üç türlüdür: Biri akl-ı ma’âştır, dünya hayatının dirlik
ve düzenini bildirir. Biri akl-ı ma’âdtır âhiret ahvalini bildirir. Birisi de akl-ı küllîdir, yüce
Allah’ın marifetini bildirir. Yunus Emre’ye göre Padişah'ın hidayet nurundan olan iman üç
türlüdür: Biri ilme’l-yakîn, biri ayne’l-yakîn, biri de Hakkelyakîndir. İlme’l-yakîn olan imanın
yeri akıl, ayne’l-yakîn olan imanın yeri gönül ve Hakke’l-yakîn olan imanın yeri de candır. Canla
gelen iman canla gider. Kişi davranışlarını iyilik ve kötülük, sonucu itibariyle de iyiliğin
ödüllendirilmesi, kötülüğün cezalandırılması şeklinde kabul eder. Bu bağlamda iyiliğin ödülü
olarak Cennet, Padişah'ın kerem ışığından, kötülüğün karşılığı olarak düşünülen cehennem de
adalet ışığındandır. Toprak, padişahın nurunun; su, hayatının; rüzgâr, heybetinin; ateş de
öfkesinin ışığındandır. Anasır-ı erba’a’yı özellik ve yansıması itibariyle iyilik-kötülük
karşıtlığında ele alan Yunus, toprakla suyun yerinin cennet, ateşle rüzgârın yerinin de cehennem
olduğu görüşündedir.
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b-) Akıl ve Ruh Destanı:
Risaletü’n-Nushiyye’de bu bölüm manzum olarak işlenmiştir. Mensur bölümlerde kullanılan
dil ve üsluba göre daha sade ve anlaşılır bir dil kullanmuştır. Şiirlerinde soyut kavramları
anlatmada kullandığı somutlaştırma yöntemi bu bölümde de görülmektedir. Mevlânâ
Celâleddin’in mesnevisine başlarken kullandığı “dinle” uyarısı bu bölümün başında da bir
seslenme hitabı olarak kullanılmıştır.
“Gel imdî dinle sözü şerh edeyın
Biri bîrin onu sana diyeyim”
(Gel şimdi tek tek söyliyeyim, açıklıyayım sözün özünü de dinle,)
Kişi davranışlarının kontrolünde ego etkilidir. Nefis de diyebileceğimiz bu olgu kontrol altına
alınmazsa sadece sahibini mutsuz etmekle kalmaz diğer insanları da olumsuz etkiler. İnsanı her
an harekete geçirmeye hazır bağımsız bir güdü olarak davranan ego/nefis sahibinin yüzünü kara
çıkarır.
Dokuz bindir bu nefsin haşerâtı
Müdâm eyerlidir bunlârın âtı
Nişanları bu kim yüzleri kara
Bu nifrîn-ü şikâyet kanda vâra
Sakıngıl kim bulardan olmayâsın
Ki nefs dîvânına yâzılmayâsın
(Dokuz bin neferdir, (Zararlı) nefs haşeratı,dokuz bin(tane) olup bunlar her an ( hareket
edecek şekilde)
Atları eyerlidir. (Bu zararlıları) İyi tanı, bunlar kara yüzlüdür,
Bunlardan nefret ve şikâyet(le) nereye kadar (varabilirsin?) Aman ha aman, bunlardan uzak
dur!
(Nefsine uyarak kötü davranışların yazıldığı) nefs defterine kusur yazılmasın.
Toplumsal hayatta birlikte ve mutlu yaşamanın temel ilkelerinden birisi paylaşımcı olmaktır.
Paylaşımcılığı engelleyen önemli etkenlerden birisi bencilliktir. Bireysel, toplumsal, ulusal ve
evrensel boyutlarda egoist davranışlar kişiyi yalnızlığa iter. Yunus Emre verdiği öğütle nefse
düşkünlüğün olumsuz etki ve sonuçlarını hikaye anlatım tekniği içerisinde somut örneklerle
gözler önüne sermiştir.
c-) Kibir-Kanaat-Tevazu Destanı:
Sözlüklerde kendini herkesten üstün tutma, büyüklenme, gurur, “büyüklük” anlamına gelen
kibir (kibr), tevazuun karşıtı olarak “kişinin kendini diğer insanlardan üstün görmesi ve bu
duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması” anlamlarına gelir. Aynı kökten gelen
tekebbür, kişide bulunan kibir duygusunun eyleme dönüşmesi olarak kabul edilir.
Eserinin bu bölümünde Yunus Emre, “dinleyen” düşünen soran ve sorgulayan insanlara aklın
mantıklı cevaplarını aktarır. Yunus’a göre kibir/tekebbür yalan ve sahte bir algıdır. Yunus:
Özünden gayrı kimseyi beğenmez
Yüce yerde durur âşâğa inmez
Nice tahta binenler yîde düştü
Nice benim diyene sînek üştü
Sana uğratma kibrin endişesin
Uyarsan kibre ıraga düşesin
“(Kibirli insan) kendinden başka kimseyi beğenmez, kendisini yüksek yerde tutar aşağıya
(kendisini konumlandırdığı yerden halkın seviyesine) inmez. (Yaşamlarının sonunda kendisini
yukarıda gören) Nice tahta çıkan padişahlar yere düştü, (Yaşamlarının sonunda öldüklerinde)
nice “ben” diyene sinek üşüştü! Kibir endişesini kendinden uzak tut! Kibre uyarsan uzağa
düşersin.” Görüldüğü üzere Platonist ahlakçı felsefeye yakın ve yatkın olan Yunus Emre, Aristo
mantığı çerçevesinde diyaloglar ile düşüncelerini kanıtlama yolunu benimsemiştir.
Buradaki eğitsel öge eşitliktir. Kişiyi diğer insanlardan ayıran kibir üzerine öğüdü:
Sakıngıl olmagıl kibr île yoldaş
Kibir kandayısa ânınla savaş
Kogıl kibri vefâ sâna ne kıla
Vay ol gün kim suret nakşı yıkıla
Suret yıkılmadan kibri yıkagör
Bu düşvarlık makaamından çıkagör
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“sakın kibirle yoldaş olmayasın, Kibir nerede ise onunla mücadele et. Kibir ve ihtiras ne yazık
ki insana öldükten sonra fayda vermez. Bedenin toprağa düşmeden kibri yık ve zorluklar
evreninden kurtul.!”
d-) Öfke ve Gazap Destanı:
Bilge insanlar öfke için kişinin kendisini yakan ateştir derler. İnsanı tüketen en zararlı
davranıştır. Öfke, elde edilemeyen nesne ve isteklere, sonucu kabul edilmeyen durum ve
karşılanmayan beklentilere verilen ani beklenmedik ve kontrolsüz tepkiler olarak ifade
edilebilir. Öfke, çoğu zaman birlikte yaşama durumunda olan kişiler arasında istenmedik
sonuçlara sebep olur Öfke ve kontrol edilemeyen ani tepkiler ve bunun arkasından gelen anlık
tepki ve refleksler insanların en çok pişmanlık duydukları davranışlardır. Yunus Emre,
“öfke/gazap” gibi soyut bir konuyu halkın anlayabileceği somut anlatıma dönüştürerek
vermiştir.
“Boşu derler bana key bahadurım
Düzenlik bozmağa her (dem) kadirım
Nereye kim varam ot bitmez onda
Çü nakd oldu kime derd yetmez anda
İşidenler benim kaçar sözümden
Ki ben de korkarım uş kend’ özümden
(Bana öfke derler ve her yerde düzen bozmaya hazır bir bahadırım. Nereye basarsam orda
ot bitmez,Her nereye varsam, orda dert bitmez. İşitenler benim sözümden kaçar, (o kadar ki)
ben bile kendi özümden korkarım.)
“Geçirdin ömrünü sen boşu ile
Heman zulmetdesin işbu huy ile
Eğer senden boşu gitmeye kala
Azrâil ol damardan cânın ala”
(Ömrünü öfke ve gazapla geçiren, bu huyu yüzünden karanlıktadır.
Öfken gitmez de kalırsa iyi bil ki Azrail (o kişinin) canını o öfke damardan alır.
Yunus Emre’ye göre öfke eğitilerek kontrol altına alınması gereken bir davranıştır. Kontrol
altına alınamayan öfke, kişinin ölümüne sebep olacak kadar tehlikelidir.
Öfke, yanlış ve hatalı kişi davranışlarında görülen pişmanlıkların da asıl sebebidir.
“Divanda söylenür ne buncadır gün
Şikâyet boşudandur sözde her gün
Sabır hani boşu kekince olmuş
Düzeng ile safâ andak bozulmuş
Ayıdın sabra kim tez tutsun anı
Harâb etti il û şehri diyârı”
(Bunca zamandır (Günlük işlerin değerlendirilip konuşulduğu) divanda günlerdir söylenen
öfkeden gelen yüzlerce şikayettir. Öfkeyi gelince hemen dirlik düzenlik bozulmuş. Öfke (yi
kontrol eden) sabır nerede? (Akıl) buyurur: Öfke (beden) şehrini harap etti. Sabır hemen öfkeyi
tutsun.)
Kişinin kendisiyle barışık ve çevresiyle uyumlu yaşamasına en büyük sebep sahip olduğu sabır
duygusudur.
“Şunun kim dünyede sabr ola yârı
Safa vu zevk olur her lahza kârı
Fidâ cânım sanâ ey sabr iyesi
Ki sabr oldu benim cânım gıdası”
(Dünyada yâri sabır olan kişinin (en büyük) kârı, her anının zevk ve sefa içinde olmasıdır. Ey
sabır sahibi insan, benim canımın gıdası sabırdır ve can sana feda olsun.)
e-) Sabır Destanı:
Sözlüklerde “istem dışı ani tepkilerden kaçınmak, engellemek, hapsetmek; güçlü ve dirençli
olmak” gibi anlamlara gelen sabr kelimesinin bir etik terimi olarak “üzüntü, başa gelen sıkıntı
ve belâlar karşısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanetli
bekleme süresi” gibi mânalara kullanılmaktadır. Yunus Emre’ye göre sabır, mal mülk servetle
elde edilemeyecek bir kazanımdır. Toplumsal hayatın huzurlu ve mutlu olmasında bireylerin
sabırlı olmalarına ihtiyaç vardır. Sabırsız insan gerginlik stresli ve huzursuzluk yaşarken; sabırlı
insanın kendisi mutlu çevresi huzurlu yaşar.
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“Sabır ahvâlini dinle diyeyin
Sabır al ver kamu bu dünye mâlin
Anunçün sabrdur atayî devlet
Ki sabr eyler kamu müfsidleri mat
Sabır kandayısa iylikdir işi
Mûdâm âzâd ider yâd u bilisi
Sabırlu devleti dâim olısar
Nasîbi sabr olanlar uluyısar”
((Ey kişi) sana sabrı anlatayım dinle, (sabır çok kıymetli bir özellik olup) herkes sabır elde
etmek için servetini verdi. Sabrın işi her yerde iyilik olup (kötülük çıkarmak isteyen) tüm
bozguncuları mat eder ki mutluluğun ihsanıdır. Sabrın iyilikten başka bir işi olmayıp tanıdığını
da yabancıyı da azad eder. Sabırlının devleti sürekli ve nasibi fazla olur.)
“Gözet sabrı ki tâ sen kân bulâsın
Sabır bekler isen mercan bulasın
Sabırsız kişilerin dirliği hâm
Ki sabr ile iyi olur ser–encâm
Öğüt gerek ise sabr ile iş et
Uzâyın derisen sabır ile bit
Ne sarp iş olsa sabr onu bitirir
Kamu yerde saâdetler getirir”
((her zaman) Sabrı gözet, sabrı gözetirsen kıymetli olur mânâ bulursun, Sabırsız insanların
hayatı sıkıntılı (olurken) sabırla işler iyiye gider. Nasihat gerekiyorsa sabır dinle, sağlıklı kalayım
dersen sabırlı olma yolunu tut. Sabır her işi bitirir ve seni büyük bir mutluluğa götürür.
f-) Haset ve Cimrilik Destanı:
Hased kelimesi sözlüklerde, başkasının sahip olduğu mal, mülk eşya gibi şeyleri veya sosyal
statüyü çekememek bunların kendisinin olması veya başka kişilerin de bu imkânlardan mahrum
kalması yönündeki istek ve niyet ve bunun için yapılan hareket ve takınılan tavrı ifade eder. Bu
duygu taşıyanı yiyip bitiren huzursuz ve mutsuz eden bir huydur. Yunus Emre bireysel ve sosyal
hayatın mutluluğu için bu duygudan kurtulmanın gerekliliğini öğütler. Haset psikolojisini sehl-i
mümteni ustası bir şair olarak canlı ve güçlü betimlemelerle söze döker:
Hasud bir kişidir dâim o rencûr
Vücûdu sağ iken renc ile makhûr
Mazarrattan niçeme kim o kaçar
Eved tohmunu bitmez yere saçar
Ne iş kim işleye kendüye ziyan
Kim ola kend’üzüne öyle kıyan
Şeker yer ise dadı-dalı yokdur
Ki tatlu dirliği ile hâli yokdur
Hasud eli onunçün ermez işe
Kime kim kuyu kazsa kendû düşe”
(Haset (duygusuna sahip insan her daim psikolojik) hastadır. (Dışardan bakınca) Teni
sağlamdır, (ancak içi kıskançlık hastalığından) içi dertle inler. Kendi ziyanından kendisi kaçar,
şer tohumunu çorak yere saçar. Yaptığı her iş kendisine ziyan, var mıdır kendisine böyle kıyan?
Hep şeker yese bile (ağzının) tadı yoktur, Tatlı dirlik içinde adı yoktur. Hasetçinin eli ermez bir
işe, kime kuyu kazarsa kendi düşer.”
“Şu kim yoldâşına hıyânet eyler
Kime yoldâş olursa la’net eyler
Sanâ yoldâş olânı sen bilirsen
Seni kurtarasın doğru gelirsen
Doğurluk besleyene bahl ermez
Hased hod kibrdir hiç onu görmez
Hasûdun kanda(sa) belli bazarı
Anın gitmez olur hiç gönlü dârı
Anın çûn dirliği n’îdem içinde
Olur bin kez helâk bir dem içinde
Bil on îki ay anın şadlığı yok
Yese ger yemese kaygu ile tok”
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(Kim (konuşup görüştüğü beraber hareket ettiği) arkadaşın hıyanet ederse, her yerde lanet
olsun. Kişi gerçek yoldaşının kim olduğunu bilirse, doğruyu bulup kendisini kurtarır. Doğruluk
ehli cimrilik etmez, haset eden kişi kibrinden bu (cimriliğini) görmez. Hasetçinin her yerde
pazarı (ederi) belli olup, hased kişinin hiçbir zaman gönül darlığı bitip gitmez. O sebepten
(dolayı) hayatı gam içinde olup her an bin defa helak olur. Yıl on iki ay hasedin mutluluğu
yoktur, (yemek) yese de yemese de kaygıyla toktur.)
“Kimin kim kendisiyle kadri yoktur
İki gözleri kördür vârı yoktur
Bahil olmuştu ilm ü hüner ıssı
Esirgedi özün ol nazar ıssı
(Kim ki kendi özünü bilmez, onun gözleri görmez çünkü kördür. Cimri kişi ilim irfan ve hüner
sahibi olsa nazar sahibi (onu görmez) ondan sakınır.
g-) İftira ve Gıybet Destanı:
İftira, sözlüklerde yalan söylemek, uydurmak, olmayan bir şeyi gerçek algısı yaratmak için
konuşmak anlamlarında kullanılır. Gıybet ise kişilerin bulunmadıkları ortamlarda onların
duyduklarında hoşlarına gitmeyecek şekilde yalan ve iftiralarda bulunmak, kötü sözlerle anmak
manalarına kullanılır. Birlikte yaşama durumunda olan insanlar arasında bu türden bir davranış
ve iletişimin bulunması hoş bir durum değildir. Kişilerin ve toplumun huzurlu ve mutlu yaşaması
için bu tür huy ve davranışlardan eğitim yoluyla kurtulmak gerekir. Gerek aile gerekse eğitim
kurumlarımızda bu davranışın zararlarını ortaya koyan bilgiler verir genç bireylerimizi eğitiriz.
Yunus Emre de bu iki duygudan kurtulmayan insanın hem kendisinin hem de çevresinin mutlu
olmayacağını söyler:
“Eğerçi işlenir bûhtan u zaybet
Ser-encâm oldular bunlar melâmet
Ki gıybet cân ile kadimi değil
Ki gıybet kandasa âdemi değil
Çü gıybet mertebesi küfre girür
Nasibi neyise ol ânı alur
Aklın varsa gıybeti bırak ey yâr,
Gıybetten geçenin haznesi dolar.”
(Hemen her gün kin ve gıybet yapılırsa bu gıybet yapanlar sonunda kınanan insanlar olur. Bu
yüzden gıybet iyi hayırlı (bir iş), gıybet eden de iyi bir adam değildir. Gıybet, gıybet edeni küfre
götürür, (elde ettiği iyi ve güzel şeyleri) nasibini gıybet götürür. Ağzında sürekli gıybet olan kişi
sorgusuz sualsiz her yerde mat olup yenilir. Ey dost aklın varsa bu gıybeti bırak, gıybeti bırakanın
değeri artar.)
Sonuç ve Öneriler
Risaletü’n-Nushiyye Anadolu sahası nasihatname türü eserlerin ilk örneği olarak bilinir.
Pendname adıyla da bilinen bu tür kitaplar toplumlarda bireyleri eğiterek dürüst ve ahlâklı
kişiler yetiştirmeyi hedefler. Genellikle din eksenli toplumlarda semavî dinlerin ve ahlâk
felsefecilerinin ortaya koyduğu ilkeler bu tür eserlerin yazılmasına zemin hazırlamıştır.
Risâletü’n-Nushiyye’de Kutadgu Bilig’de görülen tiyatral ve metaforik üslup özellikleri
görülmektedir. Yunus Emre her çağda: “Mutlu insan, mutlu toplum” için gerekli olan
kazanımların eğitimle kazandırılabileceğine inanmıştır. Akıl insanlara sorumluluk yükleyen bir
uzuvdur. İnsanların toplum içinde iyi ve uyumlu bireyler olmaları istendik davranışlara sahip
olurlarken, istenmedik davranışlardan da kurtulmalarına bağlıdır. Kişilerde bulunan huy ve
davranışların genetik sebepleri olsa da olumsuz davranışlar eğitimle iyiye evrilebilir. Kişiyi ve
çevresini mutsuz eden kibir, öfke, gazap, haset, cimrilik iftira gibi olumsuz davranışlardan kişi
eğitimle kurtulmalıdır. Eğitim zaman alan bir süreç olduğu için bu süreçte kişinin en çok ihtiyaç
duyacağı sabırdır. Yunus Emre iyi insan olmanın yol ve yöntemlerini bazen monolog bazen
diyalog ve sorularla ele alarak konunun kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Böylece soyutu kolay
basit ve rahatça anlaşılabilir şekilde ifade etme yöntemi tercih ederek eserde teşhis ve
istiareden yararlanmış kavramları konuşturmuştur. Yunus, sehl-i mümteni sanatını en iyi
uygulayan şairlerden biri olarak bu eserinde soyut kavramları somutlaştırarak alegorik bir hikâye
formunda anlatmıştır.
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Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler…

Giriş
Bilgi ve teknolojinin uyumu ile şekillenen günümüz dünyasında çağın gerisinde kalmamak
için her bireyin çeşitli becerilere sahip olması beklenmektedir. 21. yüzyıl becerileri olarak
nitelendirilen bu becerilerin en önemlilerinin; yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iş birliği
yapabilme, yansıtıcı ve yanal düşünebilme ve problem çözme olduğu dile getirilmektedir (Uluyol
ve Eryılmaz, 2015). Bu bağlamda geleceğin öğretmenleri olacak ve gelecek nesli şekillendirecek
olan günümüz öğretmen adaylarının da problemlere farklı açılardan bakabilen ve yenilikçi
düşünebilen bireyler olması beklenmektedir. Bu nedenle öncelikle öğretmenlerin bu becerilerle
ne derece donanmış olduklarının ortaya çıkarılması ve gerekli ise bu becerilerin geliştirilmesi
için çeşitli etkinliklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
21. yüzyıl becerilerinden biri olarak gösterilen yanal düşünme, pek çok araştırmacı tarafında
irdelenmiş ve kavramın farklı yönleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. De Bono (1999)
yanal düşünmeyi bir problem etrafında düşünmek olarak tanımlarken Onargan ve arkadaşları
(2004) ise yanal düşünmeyi probleme farklı açılardan bakmak olarak tanımlamaktadır. Semerci
(2016)’ye göre yanal düşünme ise problemin çözümünde alternatif yollar denemek, çözüm için
farklı bakış açıları geliştirmek ve olasılık dışı yaklaşımları da dikkate almaktır. İlgili alanyazın
çalışmaları incelendiğinde yanal düşünme eğilimlerinin değerlendirildiği daha fazla sayıda
çalışmaya ihtiyaç olduğu dile getirilmektedir (Karagöz, 2019; Lawrence ve Xavier, 2013;
Semerci, 2017; Yıldız ve Yılmaz, 2020). İlgili alanyazın araştırmalarında da dile getirilen ve
geleceğin neslini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerinin
belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu çalışmanın
genel amacı öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç
doğrultusunda araştırmada şu alt amaçlar cevaplanmaya çalışılmıştır:
a. Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri cinsiyet değişkenine göre farklılık
göstermekte midir?
b. Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri İnternet kullanım sıklığı değişkenine göre
farklılık göstermekte midir?
c. Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri ailenin sosyo-ekonomik düzeyi
değişkenine göre farklılık göstermekte midir?
d. Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri öğrenim görülen bölüm değişkenine göre
farklılık göstermekte midir?
e. Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri anne eğitim düzeyi değişkenine göre
farklılık göstermekte midir?
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma, betimsel bir araştırma olup ilişkisel tarama modeli kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Karasar’ (2005, s.81) göre ilişkisel tarama modelinde; iki veya daha çok
sayıdaki değişken arasında var olan değişim ve/veya bu değişimin derecesini belirlemek
amaçlanır. Cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, İnternet kullanım sıklığı, anne eğitim düzeyi ve
ailenin sosyo-ekonomik düzeyi değişkenleri ile yanal düşünme eğilimleri arasında farklılaşma
olup olmadığını belirlemek amacıyla karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın örneklemini 2019–2020 öğretim yılının Güz döneminde, Marmara
Bölgesi’ndeki bir üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinin üçüncü ve dördüncü
sınıflarında öğrenim gören 386 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 276’sı
(%71.5) kadın ve 110’u (%28.5) erkektir. Öğretmen adaylarının 42’si (%10.2) Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde, 64’ü (16.6%) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
bölümünde, 46’sı (%11.9) Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde, 85’i (%22.0) Temel Eğitim
bölümünde, 77’si (%19.9) Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümünde ve 72’si (%18.7) de
Yabancı Dil Eğitimi bölümünde öğrenim görmektedir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri, Yanal Düşünme Eğilimi Ölçeği (YADE) ile toplanmıştır. Araştırmada ayrıca
çalışma grubuna ilişkin demografik bilgilerin edinilmesi amacıyla kişisel bilgiler formu
kullanılmıştır.
Yanal Düşünme Eğilimi Ölçeği (YADE): Bu çalışmada öğrencilerin yanal düşünme eğilimlerini
belirlemek için Semerci (2016) tarafından geliştirilen tek boyutlu ve dokuz maddeden oluşan
“Hiç katılmıyorum” dan “Tamamen katılıyorum” a doğru derecelendirilen 5 Likert tipli bir ölçek
kullanılmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=.814 olarak belirlenen ölçeğin güvenirlik
katsayısı eldeki araştırmada α=.79 olarak saptanmıştır. Araştırmada yanal düşünme eğilimi
ölçeğinden alınan puanların yorumlanmasında Tablo 8-1’de sunulan değerlerden yararlanılmıştır
(Semerci, 2016).
Tablo 8-1. Yanal Düşünme Eğilimi Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi
Derece
Yanal Düşünme Eğilimi
Çok yüksek
4.20 - 5.00
Yüksek
3.40 - 4.19
Orta
2.60 - 3.39
Düşük
1.81 - 2.59
Çok düşük
1.00 - 1.80

Kişisel Bilgiler Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgiler formunda cinsiyet,
İnternet kullanım sıklığı, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, öğrenim görülen bölüm ve anne eğitim
düzeyi gibi bazı demografik bilgilerin belirlenmeye çalışıldığı bir grup soru yer almaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, araştırma öncesinde öğrencilere öncelikle
araştırma konusu ve veri toplama araçları hakkında bilgi verilmiş, ardından araştırmaya
katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu hatırlatılarak öğrencilerin ölçekleri yanıtlamaları
sağlanmıştır. Ölçekler yaklaşık 20 dakikalık sürede yanıtlanmıştır. Verilerin analizinden önce
veri girişinin doğruluğu ve değişkenlerin dağılımın normalliğe uygunluğu test edilmiştir. Bu
amaçla katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanların uç değerler olup olmadığını belirlemek
amacıyla uzaklık değerleri hesaplanmış ve 5 öğrencinin verilerinin uç değerler taşıdıkları
belirlenmiştir. Ayrıca veri toplama araçlarını uygun bir şekilde doldurmayan 7 öğrencinin
verileri de analiz dışında bırakılarak araştırma örneklemi 386 öğrenciden oluşmuştur. Normal
dağılım gösterdiği tespit edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla betimsel istatistikler, ttesti, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) testlerinden yararlanılmıştır. Alt gruplar arsındaki
farklılığın tespiti için ise LSD testinden yararlanılmıştır.
Bulgular
3.1. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıları
Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerine yönelik algılarına ilişkin puan ortalaması
(𝑋̅=3.91) olarak belirlenmiştir. Bu bulgu öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerine
yönelik kendilerini “yüksek” düzeyde yeterli algıladıklarını işret etmektedir.
Tablo 8-2. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algılarına İlişkin Ortalamaları
̅
̅/m
Min
Mak
Değişken
N
m
Ss
𝐗
𝐗
Yanal Düşünme Eğilimi
386
9
35.22
3.91
6.49
17
45

Not: m=madde sayısı
3.2. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algılarının Demografik
Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmen adaylarının, yanal düşünme eğilimi ölçeğinde elde ettikleri puan ortalaması ile
cinsiyet değişkeni arasındaki farkın anlamlı olmadı ortaya Tablo 8-3’te görülmektedir (t(384)= 0.35, p>.05).
Tablo 8-3. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Cinsiyet Değişkenine
Göre t-Testi Sonuçları
̅
Değişken
Grup
N
Ss
sd
t
p
𝐗
Erkek 110 35.40 6.58 384 -0.35
.728
Yanal Düşünme Eğilimi
Kadın 276 35.14 6.46
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Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimi ölçeğinden elde ettikleri puan ortalaması ile
İnternet kulanım sıklığı değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmadığı Tablo 8-4’te
görülmektedir (F(4-381)=0.42, p>.05).
Tablo 8-4. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların İnternet Kullanım
Sıklığı Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası
71.43
4
17.86
0.42
.793
Yanal Düşünme Eğilimi
Gruplariçi
16136.29
381
42.35
Toplam
16207.72
385

Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimi ölçeğinden elde ettikleri puan ortalaması ile
ailenin sosyo-ekonomik düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmadığı Tablo 8-5’te
görülmektedir (F(3-382)=0.23, p>.05).
Tablo 8-5. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Ailenin Sosyoekonomik Düzeyi Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası
28.77
3
9.59
0.23
.878
Yanal Düşünme Eğilimi
Gruplariçi
16178.95
382
42.35
Toplam
16207.72
385

Tablo 8-6’da, öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimi ölçeğinde elde ettikleri puan
ortalaması ile öğrenim görülen bölüm değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunduğu
görülmektedir (F(5-380)=2.51, p<.05). Bölüm değişkeni için hesaplanan η 2 değeri .03’dir. Buna
göre yanal düşünme eğilimi ölçeği puanlarında gözlenen varyansın %3’ünün bölüm değişkenine
bağlı olduğu söylenebilir.
Tablo 8-6. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Öğrenim Görülen
Bölüm Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Anlamlı
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası
517.85
5
103.57
2.51
.030
1-4, 1-6, 5Yanal
Düşünme
Gruplariçi
15689.87
380
41.29
2, 5-3, 5-4,
Eğilimi
Toplam
16207.72
385
5-6
1: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2: Yabancı Dil Eğitimi
3: Temel Eğitim
4: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
5: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
6: Güzel Sanatlar Eğitimi
Not: İlk sunulan ortalama puan ikinciden anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır.

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan LSD testinin sonuçlarına
göre, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (𝑋̅=37.09) ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi (𝑋̅=36.86) bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının puan ortalamasının diğer
birçok bölümde öğrenim gören öğretmen adaylarının puan ortalamasından daha yüksek olduğu
ortaya çıkmıştır. En düşük ortalamanın ise (𝑋̅=33.91) Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde öğrenim
göre öğretmen adaylarının ait olduğu belirlenmiştir.
Tablo 8-7’de, öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimi ölçeğinden elde ettikleri puan
ortalaması ile anne eğitim düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir
(F(3-382)= 2.69, p<.05). Bölüm değişkeni için hesaplanan η2 değeri .02’dir. Buna göre yanal
düşünme eğilimi ölçeği puanlarında gözlenen varyansın %2’sinin anne eğitim düzeyi değişkenine
bağlı olduğu söylenebilir.
Tablo 8-7. Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerine Yönelik Algıların Anne Eğitim Düzeyi
Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Anlamlı Fark
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası
335.62
3
111.88
2.69 .046
4-1, 4-2
Yanal Düşünme Eğilimi
Gruplariçi
15872.10 382
41.55
Toplam
16207.72 385
1: İlkokul
2: Ortaokul
3: Lise
4: Lisans ve üstü
Not: İlk sunulan ortalama puan ikinciden anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır.

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan LSD testinin sonuçlarına
göre, annesi lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimi
puan ortalaması (𝑋̅=36.81) annesi ilkokul (𝑋̅=34.33) ve annesi ortaokul (𝑋̅=34.60) eğitimi
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düzeyine sahip öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimi puan ortalamasından anlamlı
şekilde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenlere açısından
değerlendirildiği bu araştırmada, öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri bağlamında
kendilerini yüksek düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu öğretmen
adaylarının, karşılaştıkları herhangi bir duruma ilişkin yaratıcı ve yeni yaklaşımlarda bulunma,
durumu veya sorunu derinlemesine ve tüm boyutları ile değerlendirebilme bağlamında
kendilerini yeterli gördükleri şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın bu bulgusu alanyazında
gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları ile de benzerlik göstermektedir (Semerci, 2017; Yıldız
ve Yılmaz, 2020). Öte yandan Lawrence ve Xavier (2013) tarafından gerçekleştirilen bir diğer
araştırmada ise öğretmen adaylarının orta düzeyde yanal düşünme eğilimi gösterdikleri
belirlenmiştir. Alanyazın araştırmalarının sonuçları arasındaki bu farklılığın daha iyi
anlaşılabilmesi adına nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Araştırmanın bir diğer bulgusu öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimleri ile cinsiyet
değişkeni arasındaki farkın anlamlı olmadığını ortaya koymaktadır. Gerçekleştirilen alanyazın
incelemesinde araştırmada ortaya çıkan bu bulgu ile benzerlik gösteren araştırma sonuçlarına
rastlanmaktadır (Karagöz, 2019; Lawrence ve Xavier, 2013; Semerci, 2017; Semerci, Semerci
ve Yılmaz, 2016; Yıldız ve Yılmaz, 2020).
Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerinin günlük İnternet kullanım sıklığı
bağlamında anlamlı bir farklılığa yol açmadığı bulgusu araştırmanın bir diğer bulgusudur. Elde
edilen bu bulgu İnternet kullanımı sıklığının yanal düşünme eğilimi üzerinde bir etkisinin
olmadığını ortaya koymaktadır. Araştırmanın bu bulgusu ile benzerlik gösteren çalışma
sonuçlarına rastlamak mümkündür (Karagöz, 2019). Öte yandan Gencel (2018) tarafından sınıf
öğretmen adayları ile gerçekleştirilen ve öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerinin
değerlendirildiği bir çalışmada ise İnterneti daha sık kullanan öğretmen adaylarının yanal
düşünme eğilimleri daha yüksek bulunmuştur. Alanyazın araştırmaları arasındaki farklılığın
örneklemlerin demografik özeliklerinin farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Öğretmen adaylarının ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyinin adayın yanal düşünme eğilimine
herhangi bir etkisinin olmadığı bulgusu araştırmanın bir diğer bulgusudur. Gerçekleştirilen
alanyazın incelemesinde bu bulguyu destekler veya bu bulgu ile çelişen bir araştırma sonucuna
rastlanmamıştır. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin bir problem durumunun veya sorunun
çözümü amacıyla gerekli olan inceleme ve bilgiye erişim bağlamında bireye önemli imkanlar
sağladığı aşikardır. Bu bağlamda elde edilen bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi için ailenin sosyoekonomik düzeyinin yanal düşünme eğilimi üzerindeki etkisinin değerlendirildiği kapsamlı
araştırmalara ihtiyaç vardır.
Öğretmen adaylarının yanal düşünme eğilimlerinin öğrenim görülen bölüm bağlamında
anlamlı bir farklılığa yol açtığı belirlenmiştir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının puan
ortalamaları diğer bölümlerde öğrenim gören adayların puan ortalamalarından anlamlı şekilde
yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu bulguyu destekler nitelikte araştırma sonuçlarına
rastlanmaktadır (Lawrence ve Xavier, 2013; Semerci, 2017). Bu farkın ortaya çıkmasında sayısal
ağırlıklı bölümler olan bu adı geçen bölümlerin matematiksel düşünme yetilerinin diğer
bölümlerden pozitif yönde ayrışmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın bir diğer bulgusu ise anne eğitim düzeyinin öğretmen adayının yanal düşünme
eğilimine bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Annesi lisans ve üstü eğitim düzeyinde olan
adayların yanal düşünme eğilimleri diğer adayların eğilimlerinden daha yüksek çıkmıştır. İlgili
alanyazın çalışmalarında bu bulgunun değerlendirilmediği belirlenmiştir. Bu nedenle elde edilen
bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi ve sonucun genelleştirilebilmesi adına ilgili değişkenin
değerlendirildiği nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
İlgili alanyazında yanal düşünme eğilimine ilişkin çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu
bağlamda öncelikle yanal düşünme eğiliminin değerlendirildiği daha fazla sayıda nitelikli
çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bölüm bazlı farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi için
lisans düzeyindeki müfredata ilgili eğilimi artırabilecek nitelikte ders ya da etkinliklerin
eklenmesine ihtiyaç vardır. Öte yandan araştırmada ortaya çıkan ve anne eğitim düzeyinin yanal
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düşünme eğilimi üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi adına kapsamlı ve bütüncül
çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Kaynakça
De Bono, E. (1999). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (Çev. E.Tuzcular). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gencel, İ. E. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının yanal düşünme eğilimleri. 8. Uluslararası
Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye.
Karagöz, B. (2019). An evaluation of pre-service Turkish teachers’ lateral thinking dispositions
with regard to different variables. European Journal of Education Studies, 5(1), 156–165.
doi:10.5281/zenodo.2542955
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (15. Bas.). Ankara:
Nobel Yayınevi.
Lawrence, A. A., & Xavier, S. A. (2013). Lateral thinking of prospective teachers. Light HouseJournal of Educational Reflection,1(1), 28–32.
Onargan, T., Cöcen, İ., Akar, A., Tatar Ç., Köktürk, U., Mordoğan, H., & Batar, T. (2004). Maden
mühendisliği eğitiminde probleme dayalı öğretim (PDÖ) için yapılanma modeli. I. Ulusal
Mühendislik Kongresi, İzmir, Türkiye.
Semerci, Ç. (2016). Developing A Lateral Thinking Disposition (LATD) Scale: A validity and
reliability study. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 358–371.
Semerci, N. (2017). Pedagogical formation students' dispositions toward lateral thinking. Bartın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 336–345.
Semerci, Ç., Semerci, N., ve Yılmaz, E. (2016). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme ile
yanal düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiler. 3rd International Eurasian Educational
Research Congress, Muğla, Turkey.
Uluyol, Ç., ve Eryılmaz, S. (2015). 21. yüzyıl becerileri işığında Fatih Projesi değerlendirmesi.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.
Yıldız, K. ve Yılmaz, B. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme ve yanal düşünme
eğilimleri arasındaki ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
20(1), 335–353.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

86

9. BÖLÜM
Metaforik Üslup ve Değerler Eğitimi
Açısından Şeyhi’nin Harname Adlı
Mesnevisine Bir Yaklaşım
Doç. Dr. Ömer İNCE, D. Sıla KARA

Giriş
Yöntem
Bulgular
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Kaynakça

Metaforik Üslup ve Değerler Eğitimi Açısından Şeyhi’nin Harname Adlı…

Giriş
Edebî eserler şairin ve toplumun estetik zevkini yansıttığı gibi aynı zamanda yazıldıkları
dönemin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik şartları, toplumsal sancıları yansıtan birer belge
niteliğindedir. Bu bağlamda her sanatçı yaşadığı dönemin toplumsal ve bireysel gerçekliklerine
ayna tutan bir şahsiyettir. Edebi eserlere yansıyan bu gerçeklikler hem toplumu daha iyi
anlamak hem de sanatçıyı daha yakından tanımak için önemlidir.
XV. yüzyılda yaşamış olan Şeyhî ve Harname’si Türk edebiyatının önemli sanatçı ve
eserlerindendir. Germiyan’ın ileri gelen Türkmen ailelerinden olan XV. asır şâiri Şeyhî (ö.?),
Germiyan Beyliği’nin başkenti Kütahya’da dünyaya gelir. Asıl adı Yusuf Sinaneddin ya da Yusuf
Sinan, mahlası ise Şeyhî’dir. Kaynaklarda Şeyhî’nin ilim tahsiline memleketi Kütahya’da
başladığı, şair Ahmedî başta olmak üzere devrin tanınmış âlimlerinden ders aldığı, daha sonra
İran’a gidip orada edebiyat, tıp ve tasavvuf tahsil ettiği bildirilmektedir. I. Murad, Yıldırım
Bayezid, Germiyan Beyi Çelebi Süleyman, Çelebi Mehmed ve II. Murad devirlerinde yaşamıştır.
Kaynaklarda doğum tarihi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte 1371-76 yılları arasında
doğduğu, 1431 yılı civarında altmış yaşlarında öldüğü sanılan Şeyhî’nin mezarının ise
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Çifte Pınar Köyü yakınında bulunduğu bildirilir (İsenKurnaz 1990: 11-21).
Edebî eserleri birbirlerinden ayıran ve onlara değer katan konuları değildir. Sanatçının
eserininde ne söylediğinden çok, nasıl söylediği ön plandadır. Sanat eserinin nasıl söylendiği
hususu olan üslup, sanatçının estetik zevk düzeyi kadar bireysel kapasite ve yeteneğini de öne
çıkaran bir değer ölçüsüdür. Sanatçıları ve sanat eserlerini birbirinden ayıran ve zamana karşı
dayanıklı kılan üslup özellikleridir. Edebî eserlerde çeşitli üsluplar tercih edilmiştir. Toplumsal
beğeni açısından ilgi gören üsluplardan bazıları mizah, hiciv, ironi ve metaforik üsluptur.
Eski Yunancadaki meta (üzerinde) ve phrein (taşımak, aktarmak) kelimelerinin bir araya
gelmesiyle oluşan metafor (metaphore); dilin imkanlarını genişleten, değişen ve derinleşen
duygu durumlarını anlatan, bunları kelimelere yükleyerek ona taşıtan anlam birlikleridir.
Metaforun tarihsel sürecine baktığımızda Platon ve Aristotales’e kadar uzanmaktadır. Platon
metaforu “mimesis”1 bağlamında ele alırken, metaforu ve türevlerini yanıltıcı, dolayısıyla
zararlı yapılar olarak değerlendirmektedir (Brittan, 2003’den Akt. Uçan Eke,2019:239).
Platon’un öğrencisi olan Aristotales ise metaforun faydalı olduğunu düşünmektedir.
Aristoteles’e göre şiir sanatında, “katharsis” yoluyla duygusal arınma gerçekleşmekte ve
metaforlar yardımıyla “sanatça güzelleştirilmiş bir dil” ortaya çıkmaktadır (Aristoteles,
2002’den Akt. Uçan Eke, 2019: 239). Başka bir deyişle, Platon’da heyecanın rasyonel düşünceye
zarar verdiği görüşü hâkimken, Aristoteles’te heyecanın kaynağının araştırılması arzu edilir bir
durumdur, nitekim heyecana neden olan sebebin tespiti, farklı duygular arasında ayrım
yapmaya ve tasnife imkân sağlar (Cebeci, 2013, s. 15-16).
Dönemler ilerledikçe metafor kavramının anlamı, ona yüklenen anlamlarda değiştirilip
geliştirilmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde gelişen bilim ve teknoloji edebiyat alanını da etkilemiş
metafor kavramının daha sistematik bir şekilde ele alınması sağlanmıştır. Örneğin İ. Kant’a göre
metafor sentez ve şema kavramlarını kullanır.
Toplumların buna bağlı olarak okulların bilişsel hedeﬂerinin yanında vatansever olmak,
saygılı olmak, dürüst olmak ve adil olmak gibi birçok duyuşsal hedeﬁ vardır. Beane (1990)
duyuşsal eğitimin sosyal ilişkiler ve kişisel çıkarların bütünleşmesiyle ilgili bilgi, beceri ve
değerleri içerdiğini belirtir. Ona göre benlik algısı, değerler, ahlak, etik, inançlar, sosyal
eğilimler, takdir duyguları, beklentiler ve tutumlar duyuşsal eğitim içindedir (Akt. Bacanlı,
2005). Okullarda verilen eğitimlerin yani eğitim öğretim programlarının dışında öğrencileri birey
olma konusunda kişiliklerine atılan temeller bu değerlerden seçilmektedir. Değerlere geniş bir
açıyla bakıldığında aslında kültürümüzde bulunan her şeyle örtüştüğü ve toplumun yazılı
olmayan kurallarının bir bütünü olduğu görülmektedir.
1900’lerin başından itibaren ahlak eğitiminin amaç ve yöntemleri konusunda çalışmalar
yapılmaktadır. Bu dönem öncesinde de okullarda öğrencinin akademik başarısını artırmak ve
vatandaşlık bilincini geliştirmek amacıyla ahlak eğitimi üzerinde durulmuştur. Değer ve ahlak
eğitimi İkinci Dünya Savaşı sonrası geleneksel yöntemlerle devam etmiştir (Kirschenbaum,
1995’ten Aktaran Akbaş, 2008: 11).
1 1 Sanat faaliyetlerinde dış dünyanın temsiline yönelik temel bir ilke oluşturan “mimemis” kavramı, Platon tarafından “taklit” anlamıyla ve
“anlatı” kavramıyla karşıtlık içinde tanımlanır.
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XV. yüzyılın önemli şairlerinden olan Şeyhi hiciv türünün önemli bir eseri olan Eşek Hikayesi
olarak da bilinen Harname’yi kaleme almıştır. Harname dönemin aksaklıklarını, Şeyhî’nin
bireysel ve toplumsal eleştiri, eleştirel soru ve sorgulamalarını bir eşek üzerinden okuyucuya
aktarmıştır. 126 beyitlik bu mesnevi aruzun “feilâtün mefâilün feilün” kalıbıyla yazılmıştır.
Yöntem
Yapılan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Şeyhi’nin
Harname adlı eserindeki metaforik üslup bağlamında içerdiği değerleri tespit etmek
amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı, belirli bir duruma ilişkin derinlemesine araştırma yapmak
ve sonuçları ortaya çıkarmaktır. Bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler
vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl
etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 83). Bu çalışmada bir durum
tespiti yapıldığından bu desen kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi,
araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
incelenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 217). Veri kaynağı olarak Şeyhi’nin Harname
adlı eseri ele alınmıştır. Faruk Timurtaş’ın (1981) Şeyhi’nin Harname’si kaynağı olarak
kullanılmıştır. Bu eser Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarında belirlediği
değerler ele alınarak hangi metaforlar yardımıyla anlatıldığı incelenmiştir. İncelenen değerler
şu şekilde sıralanabilir:
Saygı, sorumluluk, dürüstlük, adil olma, cesaret, liderlik, sevgi, çalışkanlık, vatan sevgisi
Verilerin Toplanması
Şeyhi’nin Harname adlı eseri MEB tarafından belirlenmiş değerler doğrultusunda hangi
metaforlar yardımıyla açıklandığı doküman analizi kullanılarak iki araştırmacı tarafından
incelenmiş, var olan değerler ve metaforlar tespit edilmiş, yorumlanmıştır. Her bir
araştırmacının tespitleri karşılaştırılmış ve ortak bir noktada buluşulmuştur.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak incelenmiştir. Bu yaklaşıma
göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür
analizde amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde ortaya koymaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 256). Bu bağlamda elde edilen veriler sistematik ve açık bir
biçimde betimlenmiş, yorumlanmış ve neden-sonuç çerçevesinde sonuçlar elde edilmiştir.
Harname adlı eser iki araştırmacı tarafından önceden belirlenen değerler doğrultusunda
incelenmiştir. İlgili değerlerin bu eserde nasıl ve ne oranda yer aldığı tespit edilmiştir.
Bulgular
(Bu bölümde kullanılan beyitler ve açıklamaları Faruk Timurtaş (1981) tarafından hazırlanan
Şeyhi’nin Harnamesi’nden alınmıştır.)
1. Saygı
Mübdi’-i kâ’inât ü fa’iz-i cûd
Ki vücudından oldı her mevcûd (M. 3)
(Kainatı yoktan ve örneksiz olarak yaratan ve cömertliği taşkın olan Allah’ın varlığı
sâyesinde, mevcudat meydana gelmiştir)
Allah’ın cömertliğini tasvir ederken kullanılan taşkın metaforu aşırılığı anlatmaktadır.
Burada O’nun cömertliğine duyulan saygı söz konusudur.
Ahmed’i kıldı kamudan muhtar
Efdal-ür-rüsl ü ekrem-ül-ebrar (M. 8)
(Ahmed’i (Hz. Peygamber) bütün mahlukattan seçkin, peygamberlerin en üstünü, iyi
kimselerin en ulusu)
Peygamberimizin özelliklerini sayarak bütün mahlukattan daha seçkin olduğunu tüm
peygamberlerin en ulusu olduğunu söyleyerek onu yüceltmekte ve ona saygısını ifade
etmektedir.
Kademi yir yüzini ideli pak
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Fark-ı eflaki tozca görmez hâk (M.18)
(Ayağı yeryüzünü o kadar temizlemiş ve şereflendirmiş ki, toprak feleklerin tepesini toz
değerinde görmez)
Toprak feleklerin tepesini toz değerinde görmez diyerek onun bastığı yerleri şereflendirmiş
ve feleği değersizleştirip kendisine verilen saygıyı dile getirmiştir.
Ol ulu katına bu miskîn har
Vardı yüz sürdi didi iy server (M. 68)
(Zavallı eşek, o büyüğün huzuruna gitti, yüzünü yere sürdü, dedi ki ey ulu kimse)
Yüzünü yere sürdü derken ona gösterdiği saygının boyutunu anlamlandırmaktadır.
Sen eşekler içinde kâmilsin
Âkıl ü şeyh ü ehl ü fazılsın (M.69)
(Sen eşekler içinde olgun, akıllı, şeyn, kabiliyetli ve faziletli birisin)
Onu diğer eşeklerden farklı tutarak onu yüceltiyor. Ona saygı gösterdiğini gösteriyor.
Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecell
Müşkilüm var keremden itgil hall (M.73)
(Sen şüphesiz en büyük filozof, bilge olan eşeksin. Müşkilim var, lütfedip hallet)
Diğer eşeklerden onu üstün tutarak ona olan saygısını gösteriyor
2. Sevgi
Ömri yir turdugınca ka’im ola
Bahtı gök döndügince da’im ola (M. 28)
(Ömrü yer durdukça dursun, bahtı gök döndüğü müddetçe sürüp gitsin)
Dünya döndükçe yer durdukça ömrü daim olsun her daim yaşasın.
Nergis urındı tac-ı zerrini
Geydi süsen libaçe-i çini (M. 30)
(Nergis başına altın taç, susam çiçeği Çin ipekli kumaşından elbise giydi.)
Türk edebiyatında özelikle divan edebiyatında nergis çiçeğinin önemli bir yeri vardır Şekli,
yapısı ve zarif görünüşüyle Türk şiirlerinde sevgilinin gözü anlamında kullanılır. Buradaki
kullanımıyla nergis gibi zarif gözlerinin oluşturduğu başına ona layık olan taç takması ve elbise
giydiğini söylemektedir.
Birgün ıssı ider himâyet ana
Ya’ni kim gösterür inayet ana (M. 48)
(Bir gün sahibi onu himaye etti, yani lütuf ve iyilik gösterdi)
Himaye etmek korumak anlamında kullanılmıştır. Sevdiğimiz kişileri himaye eder ve onlara
iyilik ederiz.
Nesebündür mesel hatîblere
Nefesün hoş gelür edîblere (M. 72)
(Nesebin hatiplere meseldir. Nefesin ediplere hoş gelir)
Nefesinin kokusu onlara hoş gelmiş. Senin nesebin yani soyun onların hatiplerinin
meselesidir.
3. Sorumluluk
Toldurup yir ü gögi ‘ibretden
Enbiya viribidi kudretten (M.6)
(Yer ve göğü ibret alınacak şeylerle doldurup; doğru yolları göstersinler, düzgünlük ve
bozukluğun ne olduğunu bildirsinler diye kudretiyle peygamberler göndermiştir)
İnsanlığa doğru yolu göstermek için peygamberler gönderilmesi onların bazı
sorumluluklarının olduğunu anlatmaktadır.
Dün ü gün arpa buğday işlerler
Anı otlayup anı dişlerler (M. 84)
(Gece gündüz arpa ve buğday yetişmesi için emek verirler; onu otlayıp onu dişlerler)
Öküzlerin sorumlulukları buğday yetişmesini sağlamaktır.
Bizüm ulu işimüz odundur
Od uran içümüze o dûndur (M. 87)
(Bizim ise, büyük işimiz odun taşımaktır. İçimizi yakan da o aşağılık, değersiz şeydir)
Eşeklerin sorumluluğu ise odun taşımaktır.
4. Dürüstlük
Şeref-i enbiya vü hayr-i enam
Güher-i asfiya vü tac-ı kiram (M. 9)
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(Nebilerin şerefi halkın en hayırlısı, gönlü temiz kimselerin incisi, büyük zatların baş tacı
kıldı)
Gönlü temiz kimselerin incisi söylemiyle gönlüne yalan bulunmaya dürüst kimselerden
bahsetmektedir.
Devlet oldıysa halka fahr-i güzin
Fahr idinür adını devlet ü din (M. 19)
(Devlet halk için seçkin bir övünçtür. Fakat din ve devlet onun adıyla övünür)
Devletler her durumda haklına karşı dürüst davranmakla yükümlüdür.
5. Adil Olma
Ya’ni ol husrev-i Sikender-der
Şah-ı adil-dil ü muzaffer-fer (M.15)
(Yani o kapısı İskender’in kapısı gibi (herkesin müraaatgahı) Olan hükümdar, o adil kalpli
ve zafer aydınlığı, süsü içinde olan padişah)
Adil kalpli padişah deyimiyle padişahın yaptıklarını onaylamaktadır.
Çıkdı Çin ü Hıtaya avaze
K’açdı Rum içre ‘adli dervaze (M.34)
(Adaleti Anadolu’da büyük kapı açtı diye, onun şöhreti Çin ve Hata ülkelerine erişti)
6. Cesaret
Dem-i ruhi vü ruh-ı ademdür
Alem-i can ü can-ı alemdür (M. 17)
(Ruhun nefesi ademin ruhu, canın alemi ve alemin canıdır)
Devletinden kamu zemin ü zaman
Toldı şadi vü buldı emn ü eman (M. 29)
(Onun devletinin devrinde zemin ve zaman sevinç doldu, korkusuzluk ve emniyet buldu)
7. Liderlik
Dem-i ruhi vü ruh-ı ademdür
Alem-i can ü can-ı alemdür (M. 17)
(Ruhun nefesi ademin ruhu, canın alemi ve alemin canıdır)
Devlet oldıysa halka fahr-i güzin
Fahr idinür adını devlet ü din (M. 19)
(Devlet halk için seçkin bir övünçtür. Fakat din ve devlet onun adıyla övünür)
Devletler her durumda haklına karşı dürüst davranmakla yükümlüdür.
8. Çalışkanlık
Çün bular oldu ol azîze sebep
Virdi ol izzeti bulara Çalab (M. 85)
(Bunlar o aziz ni’metin ekmeğin meydana gelmesine sebep oldukları için, Tanrı onlara bu
şeref ve değerliliği verdi)
Bizüm ulu işimüz odundur
Od uran içümüze o dûndur (M. 87)
(Bizim ise büyük işimiz odun taşımaktır. İçimizi yakan da o aşağılık değersiz şeydir)
9.İstenmeyen Davranışlar /Değerler
Ele alınan mesnevide karşımıza çıkan olumsuz davranış ve değer olarak kıskançlık ön
plandadır.
Zevk içinde cihân velî ŞEYHî
Yatur uş minnet ü belâda dahı (M.17)
(Cihan zevk içinde fakat Şeyhi işte sıkıntı ve bela içinde yatar)
Bunlarun başlarına tâc neden
Bize fakr ü ihtiyâc neden (M.59)
(Bunların başlarında taç neden. Bizim bu yoksulluk ve ihtiyaç içinde olmamız nedendir?)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmamızda Harname’de sıkça rastlanan değerler tespit edilmiştir. Bu değerler saygı
sevgi sorumluluk adil olmak dürüstlük cesaret liderlik ve çalışkanlıktır. Eser, ağırlıklı olarak
metaforik üslup bağlamında bu değerleri içermektedir. Eser MEB’in kabul ettiği değerler
yanında Şeyhî’nin yaşadığı dönemin geçerli değerlerini de kapsamaktadır. Bunlara örnek olarak
kıskançlık, kendini hor görme gibi örnekler mevcuttur. Özellikle insan benliğinin bir yansıması
olan kıskançlık eserin tamamında etkindir. Eser bir bütün olarak ele alındığında öğüt verici
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özelliği ön plandadır. Bir eşeğin macerası anlatılıp onun yaşadıklarından hareketle toplumun
bozuk düzenine bir eleştiri niteliğinde olan Harname’nin, yazıldığı dönemden bugüne ilgi
görmesinin ve sevilerek okunmasının bir klâsikleşen bir eser olmasında metaforik üslubunun da
etkisi olduğu düşünülmelidir.
Alandaki eserler değerler eğitimi açısından incelendiğinde en çok ortaya çıkan değerlerin
sevgi ve saygı olduğu görülmektedir. Bunlardan bahseden Güven (2014) Türk Efsanelerinin
Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi ve Deveci, Belet ve Türe (2013) Dede Korkut
Hikayelerinde Yer Alan Değerler isimli eserlerde en sık rastlanan değerlerin sevgi ve saygı olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada da en çok işlenen değerler sevgi ve saygıdır. Bu yönleriyle
çalışmamızın sonuçları diğer çalışmalarla örtüşmektedir. Metaforik üslup çalışmalarına
bakıldığında değerler eğitimiyle birlikte ele alınan çalışmalar alanda yok diyecek kadar azdır.
Metaforik üslubun bireysel beğeniler açısından çocukların söz varlığına katkıda bulunabileceği
ve dilbilgisi öğretiminde ve söz sanatları konusunun kavratılmasında yararlanılabileceği
değerlendirilmiştir. Atasözleri ve deyimlerde sıkça rastladığımız metaforik üslup, değerler
eğitimi açısından da önemli ve zengin sosyo-kültürel kaynaklarımızdandır. Metaforik üslup
konusunda alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Türk edebiyatının temel öne
çıkan eserlerinde bu araştırmalar arttırılmalı ve alan yazına katkı sağlanmalıdır. Metinlerin
öğrenci seviyelerine göre sadeleştirilerek ders kitaplarında yer almaları sağlanmalıdır.
Böylelikle Türk kültürü yanında Türk düşüncesinin gelişme süreci de nesilden nesile aktarım
alanı bulacaktır. Son olarak eserde işlenen değerler yönüyle bu metnin sadeleştirilerek Türkçe
eğitiminde kullanılması, öğrencilere Türkçe dersinin temel becerilerini kazandırma açısından
olumlu bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
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Lisansüstü Çalışmalarda İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Ait…

Giriş
Matematiğin, eğitim hayatında olduğu kadar günlük hayatta da birçok alanında işimize
yarayan beceriler kazandırdığı söylenebilir. Matematik eğitimi, günlük yaşamda sıkça
kullandığımız hesaplama becerilerini bizlere kazandırmaktan da öte bir görev üstlenmekte,
gündelik hayatın da değişimiyle birlikte karmaşıklaşıp bu süreçte bizlere önemli beceriler
kazandıran bir alan olmaktadır (Umay, 2003: 235). Matematik, günümüzdeki gelişmelerle
birlikte toplamda, bireysel olarak, teknolojik alanlarda ve pek çok alanda vazgeçilmez bir alan
haline gelmiştir (Çite, 2016: 2). Bunların da etkisiyle matematik becerisini kazandırmak ve aynı
zamanda bu beceriyi aktif bir şekilde bireylere kullandırmak eğitim sistemlerinin ortak hedefleri
arasında gösterilebilir (Güven ve Özçelik, 2017: 696). Matematik dersi öğretim programında,
öğrencilerin gelişimlerinde, günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, bilimsel akıl
yürütebilen, sosyal becerilerini kazanmış ve aynı zamanda bunları etkin bir şekilde kullanabilen
bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır (MEB, 2018).
Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte, birey üzerinde daha çok durulmakta ve kavram öğretimi
temel alınmaktadır (Adıgüzel, Şimşir, Çubukluöz, Gökkurt Özdemir, 2018:58). Matematik
programlarında ilkokul matematiğine ait kavramlar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri de yer
almaktadır (Önal ve Aydın, 2018: 2). Bireyde var olan bilgilerin yanına yeni bilgilerin de
eklenmesi ve matematik eğitimindeki bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kavram
yanılgıları üzerine çalışılma gerekliliği doğurmuştur (Moralı, Köroğlu ve Çelik, 2004: 163).
Kavram yanılgıları bireyin yanlış anlamasından dolayı kaynaklanan yanlış yorumlamalar
şeklinde ifade edilebilir (Önal ve Aydın, 2018: 3). Aynı zamanda uzman kişilerin hemfikir
oldukları bilgilerin kabul edilmesi yerine farklı bilgilerin kabulü olarak da tanımlanabilir
(Demirören, 2019: 11). Bireylerin bilgileri kendilerine göre doğru kabul ettikleri bilgiler de
kavram yanılgısıdır (Gürbüz ve Çavuş Erdem, 2015: 362). Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere
kavram yanılgıları bireylerin kendince yorumladıkları bilgiler ve bu süreçte ortaya çıkan yanlış
anlamlandırmalar olarak da ifade edilebilir.
Kavram yanılgıları çocukların dünyalarında yer edindiği sürece değiştirmekte oldukça
zorlanacakları ve günlük hayatlarına da dahil olmalarıyla birlikte bu yanılgıları yok etmek de
oldukça zor bir hal almaya başlar (Şahin ve Korkmaz, 2019: 172). Öğrencilerin yaşadıkları bu
zorlu süreci ve kavram yanılgılarını öğretime dahil etmek oldukça önem arz eden bir süreç
olmaktadır (Bingölbali ve Özmantar, 2015: 27). Bundan dolayı da ilköğretimin ilk zamanlarından
itibaren öğrenciler izlenmeli ve bu aşamalarda yaşanan zorluklar belirlenip bunların giderilmesi
için çalışmalar yürütülmelidir (Akkaya ve Durmuş, 2010: 7).
Bu çalışmada ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili lisansüstü çalışmalar
tematim olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ilkokul matematik dersine ait kavram
yanılgılarıyla ilgili incelenen lisansüstü çalışmalarla ilgili ve bu alanda araştırma yapmak isteyen
kişilere ışık tutacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ilkokul matematik dersi kavram yanılgıları ile ilgili yapılmış
olan lisansüstü çalışmaların analizini yapmaktadır. Araştırmanın problemi “Türkiye’de yapılmış
olan ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili lisansüstü çalışmaların tematik
özellikleri nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Bu problem doğrultusunda, aşağıdaki alt problemlere
cevap aranmaktadır:
1. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların
yıllara göre dağılımları nasıldır?
2. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların
tez türüne göre (yüksek lisans-doktora) dağılımları nasıldır?
3. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaları
kullanılan araştırma yöntemleri (nitel, nicel, karma) ile ilgili dağılımları nasıldır?
4. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların
evren/örneklem/ çalışma grubu dağılımları nasıldır?
5. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların
veri toplama araçları ile ilgili dağılımları nasıldır?
6. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların
öğrenme alanı/konularla ilgili dağılımları nasıldır?
7. Yapılan lisansüstü çalışma sonuçlarına göre ilkokul öğrencilerinin matematik dersine ait
kavram yanılgıları nelerdir?
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Yöntem
Bu bölümde araştırma deseni, çalışma alanı, verilerin toplanması ve verilerin analizi
açıklanmıştır.
Araştırma Deseni
Bu araştırmada, Türkiye’deki ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili
yapılan lisansüstü çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında araştırmadaki veriler
doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılacak olan olguları ve
onlarla ilgili bilgileri içerek yazılı olan materyallerin analizlerini kapsamaktadır (Turgut, 2014:
239).
Çalışma Alanı
Araştırmanın amacı doğrultusunda lisansüstü çalışmaların araştırma süreci içerisinde
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinin veri tabanında “Kavram Yanılgı”,
“Kavram Yanılgıları”, “Matematik Dersi” söz öbekleri şeklinde araması yapılmıştır. Literatür
taraması sonucunda ilkokul matematik dersi kavram yanılgılarıyla ilgili lisansüstü çalışmalara
“Kavram Yanılgı” taraması sonucunda 389, “Kavram Yanılgıları” taraması sonucunda 382,
“Matematik Dersi” taraması sonucunda 474 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar üzerinde
yapılan incelemeler doğrultusunda 7 lisansüstü çalışma ele alınmıştır. Araştırmada ele alınan
çalışmalarda örneklemi ilkokul ve ortaokul olan lisansüstü çalışmalardan sadece 4.sınıf sonuçları
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemiyle ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 10-1’de gösterilmektedir.
Tablo 10-1. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın Örneklemi
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

f
5
2
7

%
71,42
28,57
100

Tablo 10-1’deki veriler incelendiğinde ilkokul matematik dersi kavram yanılgılarıyla ilgili
yapılan lisansüstü çalışmaların 5’i (71,42) yüksek lisans, 2’si (28,57) doktora düzeyinde olmak
üzere toplam 7 çalışma olduğu görülmektedir.
Verilerin Toplanması
Örnekleme alınan 7 lisansüstü çalışma Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmi
sitesinin veri tabanından indirilip tez türü, yıl, amaç, kullanılan araştırma yöntemi,
evren/örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları, öğrenme alanı/konu ve ilkokul
matematik dersine ait kavram yanılgılarının neler olduğuyla ilgili dağılımları ayrıntılı olarak
incelenmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, kurallara dayalı
kodlamaların yapıldığı, metinde yer alan sözcüklerin küçük içeriklere ayrılarak özetlendiği
tekrarlanabilir bir tekniktir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2019:
259). Elde edilen veriler araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Uzman görüşü alınarak
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular frekans (f) ve yüzde (%) olarak tablolar halinde
sunulmuştur.
Bulgular
Bu bölümde Türkiye’deki ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan
lisansüstü çalışmaların sekiz alt problem doğrultusunda frekans dağılımlarına ilişkin bulgular yer
almaktadır.
Araştırmanın ilk alt problemi lisansüstü çalışmaların yıllara göre dağılımlarıyla ilgilidir. Bu
doğrultuda “İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü
çalışmaların yıllara göre dağılımları nasıldır?” Tablo 10-2’de gösterilmiştir.
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Tablo 10-2. Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımları
2010
2012
2015
2016
2017
2018
Toplam

Kodlar
T1
T2
T3
T4,T5
T6
T7

F
1
1
1
2
1
1
7

%
14,28
14,28
14,28
28,57
14,28
14,28
100,0

Tablo 10-2’deki veriler incelendiğinde Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmi
sitesinin veri tabanından ulaşılan lisansüstü çalışmaların 2010 ile 2018 yılları arasında
hazırlanmış olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak 2016 yılında (T4, T5 olmak
üzere %28,57 oranında) yapıldığına ulaşılmıştır. Lisansüstü çalışmalarda yıllara göre herhangi
bir artma veya azalma görülmemiştir.
Araştırmanın ikinci alt problemi, “İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine
yapılan lisansüstü çalışmaların tez türüne göre (yüksek lisans-doktora) dağılımları nasıldır?”
şeklindedir. Bu alt problem doğrultusunda incelenen lisansüstü çalışmaların tez türüne göre
(yüksek lisans/doktora) dağılımları Tablo 10-3’te gösterilmiştir.
Tablo 10-3. Lisansüstü Çalışmaların Tez Türüne Göre Dağılımı
Lisansüstü Çalışmaların Tez Türüne Göre Dağılımı
Kodlar
Yüksek Lisans
T1, T2, T3, T4, T5
Doktora
T6, T7
Toplam

f
5
2
7

%
71,42
28,57
100,0

Tablo 10-3’teki veriler incelendiğinde lisansüstü çalışmaların 5’inin (T1, T2, T3, T4, T5 olmak
üzere %71,42 oranında) yüksek lisans, 2’sinin (T6, T7 olmak üzere %28,57 oranında) doktora
düzeyinde toplam 7 çalışma olduğuna ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırma sonucunda yüksek lisans
düzeyinde daha fazla lisansüstü çalışmaların yapıldığı, doktora düzeyindeki çalışmaların daha
az olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın üçüncü alt problemi, “İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine
yapılan lisansüstü çalışmaları kullanılan araştırma yöntemleri (nitel, nicel, karma) ile ilgili
dağılımları nasıldır?” şeklindedir. Bu alt problem doğrultusunda incelenen lisansüstü
çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerine (Nitel, Nicel, Karma) göre dağılımları Tablo 104’te gösterilmiştir.
Tablo 10-4. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
Kullanılan Araştırma Yöntemi
Kodlar
f
%
Nitel Yöntem
T1, T2, T6
3
42,85
Nicel Yöntem
T3
1
14,28
Karma Yöntem
T4, T5, T7
3
42,85
Toplam
7
100,0

Tablo 10-4’teki veriler incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin matematik dersine ilişkin
kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan 7 lisansüstü çalışmanın 3’ünde (T1, T2, T6 olmak üzere %42,85
oranında) nitel yöntem, 1’inde (T3 olmak üzere %14,28 oranında) nicel yöntem, 3’ünde (T4, T5,
T7 olmak üzere %42,85 oranında) karma yöntem kullanıldığı görülmüştür. Yapılan detaylı incele
sonucunda ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili lisansüstü çalışmalarda nicel
yöntemin çok fazla tercih edilmediği göze çarpmaktadır.
Araştırmanın dördüncü alt problemi “İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları
üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların evren/örneklem/ çalışma grubu dağılımları nasıldır?”
şeklindedir.
Bu
alt
problem
doğrultusunda
incelenen
lisansüstü
çalışmaların
evren/örneklem/çalışma grubuna göre dağılımları Tablo 10-5’te gösterilmiştir.
Tablo 10-5. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Evren/Örneklem/Çalışma Grubu
Evren/Örneklem/Çalışma Grubu
Kodlar
4. sınıf
T3, T4, T7
1.ve 2.sınıf birlikte
T6
1., 2. ve 3. sınıf birlikte
T2
4. ve 5. sınıf birlikte
T5
4., 5., 6., 7. ve 8.sınıf birlikte
T1
Toplam

Göre Dağılımı
F
%
3
42,85
1
14,28
1
14,28
1
14,28
1
14,28
7
100,0
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Tablo 10-5’teki veriler incelendiğinde ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla
ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların evren/örneklem/çalışma grubu incelendiğinde %42,85’i
4.sınıf öğrencileriyle, %14,28’i 1.ve 2.sınıf öğrencileriyle, %14,28’i 1., 2.ve 3.sınıf
öğrencileriyle, %14,28’i 4.ve 5.sınıf öğrencileriyle, %14,28’i 4-8.sınıf öğrencileriyle yapıldığı
görülmüştür. Lisansüstü çalışmalarda ilkokul matematik dersine yönelik kavram yanılgılarıyla
ilgili yapılan araştırmalarda daha çok 4.sınıf öğrencilerinin tercih edildiği tespit edilmiştir.
Araştırmanın beşinci alt problemi “İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine
yapılan lisansüstü çalışmaların veri toplama araçları ile ilgili dağılımları nasıldır?” şeklindedir.
Bu alt problem doğrultusunda incelenen lisansüstü çalışmaların veri toplama araçlarına göre
dağılımları Tablo 10-6’da gösterilmiştir.
Tablo 10-6. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı
Veri Toplama Araçları
Kodlar
f
Başarı Testi
T1, T3, T4, T5, T7
5
Doküman İncelemesi
T2, T4, T6
3
Görüşme
T1, T2, T5, T6
4
Gözlem
T7
1

Tablo 10-6’daki veriler incelendiğinde yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama aracı
olarak en fazla tercih edilenin başarı testleri olduğu görülmüştür. Araştırmacılar veri toplama
aracı olarak gözlemi çok fazla tercih etmedikleri söylenebilir. Aynı zamanda çoğu araştırmacının
yapmış oldukları çalışmalarda birden fazla veri toplama aracı tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Araştırmanın altıncı alt problemi “İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine
yapılan lisansüstü çalışmaların öğrenme alanı/konularla ilgili dağılımları nasıldır?” şeklindedir.
Bu alt problem doğrultusunda incelenen lisansüstü çalışmaların öğrenme alanı/konularına göre
dağılımları Şekil 10-1’de gösterilmiştir.
sayılar (2) (T4, T5)

Sayılar ve işlemler

dört işlem (2) (T2, T6)

kesirler (1) (T3, T4)
İlkokul Matematik
Dersi Öğrenme
Alanları

Geometri
geometri (1) (T7)
Ölçme

Veri işleme

Şekil 10-1. İncelenen Lisansüstü Çalışmaların Öğrenme Alanı/Konulara Göre Dağılımı

Şekil 10-1’deki veriler incelendiğinde ilkokul matematik dersi kavram yanılgılarıyla ilgili
yapılan lisansüstü çalışmalarda ele alınan öğrenme alanı/konularda daha çok sayılar ve işlemler
öğrenme alanının tercih edildiği görülmektedir. Özellikle bu çalışma kapsamında incelenen
lisansüstü çalışmaların hiçbirinde ölçme ve veri işleme öğrenme alanlarına rastlanılmamıştır.
Aynı zamanda bu çalışmada incelenen 7 lisansüstü çalışmanın bir tanesinde yer alan öğrenme
alanı ile araştırmanın kapsamına dahil olan sınıf düzeyi arasındaki uyuşmazlıktan dolayı bu alt
probleme dahil edilmeyerek 6 lisansüstü çalışmanın bulgularına yer verilmiştir.
Araştırmanın yedinci alt problemi “Yapılan lisansüstü çalışma sonuçlarına göre ilkokul
öğrencilerinin matematik dersine ait kavram yanılgıları nelerdir?” şeklindedir. Bu alt problem
doğrultusunda şu bulgulara ulaşılmıştır:
İlkokul öğrencilerinin matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili Sayılar ve işlemler
öğrenme alanı, Geometri öğrenme alanı, Ölçme öğrenme alanı ve Veri işleme öğrenme alanıyla
ilgili çalışmalara rastlanılmıştır.
Sayılar ve işlemler öğrenme alanında, “4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve
basamaklarını belirlemede” “örüntüyü sayılarla ilişkilendirme ve eksik olan bölümü
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tamamlama” “kesirlerin farklı gösterimleri” “pay ve payda odaklı düşünme” “büyük sayıdan
küçük sayıyı çıkarma” “toplama işleminin kurallarını çıkartma, çarpma ve bölme işleminde de
kullanmaları” gibi kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir.
Geometri öğrenme alanında ise “karenin aynı zamanda bir dikdörtgen olduğunu
kavrayamama” “geometrik şeklin yönü değiştiğinde geometrik şekli tanıyamama” “daire
kavramı ile çember kavramının birbirine karıştırılması” gibi kavram yanılgılarının olduğu
belirlenmiştir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinde yer alan, Türkiye’de
ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların tematik
incelenmesi ve bu alandaki eğilimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplam 7
lisansüstü çalışma kullanılmış olup bu çalışmaların tez türü, yıl, amaç, kullanılan araştırma
yöntemi, evren/örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları, öğrenme alanı/konu ve ilkokul
matematik dersine ait kavram yanılgılarının neler olduğuyla ilgili dağılımları belirlenmiştir.
İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların 5’inin
(%71,42) yüksek lisans düzeyinde 2’sinin (%28,57) doktora düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde yapıldığı, doktora düzeyindeki
çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla
ilgili makale çalışmalarına rastlanırken ilkokul matematik dersindeki kavram yanılgılarıyla ilgili
lisansüstü çalışmalara bu kadar az rastlanılması ve özellikle doktora düzeyindeki çalışmaların
bu kadar az olması Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Doktora Programlarının ülkemizde daha az
olmasından kaynaklı olabileceği düşünülebilir. Benzer şekilde Adıgüzel, Şimşir, Çubukluöz ve
Gökkurt Özdemir (2018), çalışmasında da matematik eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin
sayısının daha fazla olduğunu tespit etmiştir. Işık (2015), çalışmasında Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
alanında yapılan lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğunu,
doktora düzeyinde ise daha az çalışmaların hazırlandığını tespit etmiştir.
İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların 20102018 yılları arasında yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak 2016 yılında
(T4, T5 olmak üzere %28,57 oranında) yapıldığına ulaşılmıştır. Lisansüstü çalışmalarda yıllara
göre herhangi bir artma veya azalma görülmemiştir. Bu çalışmaların yıllara göre dağılımlarının
ve sayılarının azlığı ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili yeterli düzeyde
lisansüstü çalışmaların yapılmadığını göstermektedir. Literatür taraması sonucunda Adıgüzel,
Şimşir, Çubukluöz ve Gökkurt Özdemir (2018) yapmış oldukları çalışmada da matematik
eğitimindeki kavram yanılgılarına yönelik yapılan tezlerinin 2007-2017 yılları arasında olduğunu
ve ağırlıklı olarak 2010, 2013, 2016 yıllarında yapıldığını tespit etmişlerdir. Yapılan çalışma ile
araştırma sonuçları benzerlikler göstermektedir.
İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların
%42,85’inin nitel yöntem, %42,85’inin karma yöntem, %14,28’inin ise nicel yöntem kullandığı
belirlenmiştir. Veriler detaylı incelendiğinde nitel ve karma yöntemlerin daha çok yüksek lisans
tezlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada yüksek lisans tezlerinde nicel yöntemin
fazla kullanılmadığı, doktora tezlerinde ise hiç kullanılmadığı söylenebilir. Nitel araştırmalarda
özellikle doğal ortamlarda meydana gelen olay, olgu veya davranışlar üzerine odaklanılır ve
bunlar üzerine yoğunlaşarak süreç devam ettirilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz
ve Demirel, 2019: 252). Bundan dolayı nicel yönteme göre nitel yöntemin daha fazla
kullanılmasında yapılan çalışmalarda daha yoğun irdelemelerin yapılabileceği söylenebilir.
Yapılan literatür taraması sonucuna göre Adıgüzel, Şimşir, Çubukluöz ve Gökkurt Özdemir
(2018) yapmış oldukları çalışmada matematik eğitimi kavram yanılgılarıyla ilgili tezlerde daha
çok nicel yöntemin kullanıldığını dile getirmiştir. Aynı zamanda Çiltaş, Güler ve Sözbilir (2012)
de yapmış oldukları çalışmada Türkiye’de matematik eğitimi üzerine yapılan makaleleri
incelediğinde bu çalışmaların %59,60’ının nicel yöntemlerin kullanıldığını tespit etmişlerdir. Bu
çalışma ile yapılan diğer çalışmalar kullanılan araştırma yöntemleri noktasında benzerlik
göstermemektedir.
Bu çalışmada ele alınan lisansüstü tezleri evren/örneklem/çalışma grubu açısından
incelediğimizde lisansüstü çalışmalarda özellikle 4.sınıf öğrencileriyle çalışıldığı görülmüştür.
Bu sonuca bağlı olarak lisansüstü çalışmaların diğer kademelerde daha az olduğu söylenebilir.
İlkokul matematik dersi kavram yanılgılarına yönelik öğrencilerle yapılan lisansüstü çalışmaların
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sayıca çok fazla olmamasına rağmen bu yönde sınıf öğretmenleriyle yapılan lisansüstü
çalışmaların da sayıca az olması dikkat çeken önemli bir sonuçtur. Çünkü kavram öğretiminde
öğretmenlerin etkisi oldukça fazladır (Ayana, 2018: 3) ve ilköğretimin ilk zamanlarından
itibaren öğrencilerin izlenip bu aşamalarda yaşadıkları zorluklar belirlenerek giderilmesi
üzerine çalışmaların yürütülmesi (Akkaya ve Durmuş, 2010: 7) bu alanda sınıf öğretmenleriyle
yapılacak lisansüstü çalışmalarla bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülebilir.
İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgıları üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarda
kullanılan veri toplama araçlarının en fazla tercih edileninin başarı testleri olduğu
belirlenmiştir. Aynı zamanda araştırmacıların veri toplama aracı olarak çoğunlukla birden fazla
veri toplama aracı tercih ettikleri görülmüştür. Ciltaş, Güler ve Sözbilir (2012) Türkiye’de
matematik eğitimi üzerine yapılan makaleleri inceledikleri çalışmalarında veri toplama aracı
olarak en çok anket ve başarı testlerinin kullanıldığını tespit etmişlerdir. Yapılan bu çalışma ile
diğer çalışmalar benzer özellikler göstermektedir.
İlkokul matematik dersi kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan lisansüstü çalışmalarda ele alınan
öğrenme alanı/konularda en çok Sayılar ve işlemler öğrenme alanının tercih edildiği tespit
edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ele alınan çalışmalarda ilkokul matematik dersine ait
öğrenme alanlarında Ölçme ve Veri işleme öğrenme alanlarıyla ilgili ise hiç çalışmaya
rastlanılmamıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda da ilkokul matematik dersine ait kavram
yanılgılarıyla ilgili yapılan makale inceleme çalışmalarında Türkdoğan, Güler, Bülbül ve
Danişman, (2015) veri işleme öğrenme alanında yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanılmadığı
görülmüştür. Aynı şekilde Adıgüzel, Şimşir, Çubukluöz ve Gökkurt Özdemir (2018) yapmış olduğu
çalışmada da ilkokul kademesinde Ölçme ve Veri işleme öğrenme alanlarına sınırlı sayıda
rastlanıldığı sonucuna ulaşmıştır. Yapılan bu çalışma, literatürdeki diğer çalışma sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir.
İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarının neler olduğuyla ilgili sonuçlara
baktığımızda yapılan bu çalışma sonucunda öğrencilerde sayılar, dört işlem becerileri, kesirler,
geometrik şekiller vb. konularda çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduğuna ulaşılmıştır. İlkokul
matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili lisansüstü çalışmalarda literatürde diğer
öğrenme alanlarındaki kavram yanılgılarının da incelenmesi üzerine çalışmaların yürütülmesi
gerektiği düşünülmektedir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak aşağıda yer alan öneriler geliştirilmiştir:
1. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinde var olan
kavram yanılgıları ve bunları giderme adına lisansüstü çalışmaların arttırılması,
2. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili lisansüstü çalışmalarda doktora
çalışmalarının arttırılması,
3. İlkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla ilgili lisansüstü çalışmalarda Ölçme ve
Veri işleme öğrenme alanlarında da çalışmaların yapılması önerilmiştir.
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