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AZERBAYCAN EĞİTİM SİSTEMİNE TARİHİ BAKIŞ 

 

Gönül SABIR
1 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr., İlknur MAYA
2 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

ÖZET 

Eğitim sistemine tarihsel yaklaşmak, bu günkü eğitim sisteminin köklerini araştırmak söz konusu olan 

ülkelerin  bu günkü eğitim sistemine ışık tutmaktadır. Azerbaycan’da da eğitim asırlar boyunca  bulunduğu 

bölgede  değişik şekillerde varlığını sürdürmüştür. Neredeyse her dönemde önemini korumuş olan eğitim 

özellikle İslam sonrasında, Çarlık Rusya'sı ve Sovyetler döneminde en gelişmiş dönemlerini yaşamıştır. 

Dolayısıyla bu dönemler araştırılarak eğitimin geçtiği tarihsel basamaklar önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın  

eğitim sisteminin bu günkü durumu  hakkında bilgi verilmekle beraber, eski sistemdeki eğitim olgusunun 

algılanışı ve bu alandaki politikaların özellikleri, genel eğilimleri ile yeni dönemdeki küresel eğilimler ışığında 

eğitimdeki reformlara değinmek söz konusu mevzunun ana fikrini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, 

Sovyetler ve bağımsızlık sonrası dönemde ülkede mevcut olan ekonomik rejim ve ilgili politikalar eğitim 

alanında gerçekleştirilen  politikalarla bağlantılıdır.  Azerbaycan  tarihinde eğitim her zaman çok  önemli 

olmuştur. Yüzyıllar önce Azerbaycan Eğitim tarihine katkıda bulunan büyük düşünürler yasaklara rağmen hep 

halkı bilinçlendirmek için çabalamışlar. Onların sayesinde kadınlar da eğitim hayatına atılmış ve bu sayede 

toplum ileri çekilmeye çalışılmış. Ülkenin zaman-zaman işgalci durumuyla yüzleşmesi eğitimi doğal olarak kötü 

etkileşmiş. Yeniden eğitimle ilgili  adımlar atılarak insanları bilgilendirmeyi hedef seçen düşünürler her zaman 

Azerbaycan topraklarında yetişmiştir. Okur-yazarlık oranı yüksek olmuş ve yüksek olmakta devam etmektedir.  

Kadın ve erkek okuryazarlığı arasında yüksek oranda fark  olmamasının önemli sebeplerinden biri bilhassa 

Sovyet Döneminde uygulanan eğitim sistemi ile alakalıdır. Modern koşullarda Azerbaycan uluslararası eğitime 

önem vermektedir. Yurtdışından öğrenci almaya önem vermekle beraber, yurtdışına da öğrenci gönderen ülkede 

eğitimi geliştirmek hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan; Eğitim; Tarih 

ABSTRACT 

The current educational system of the countries in question can be better understood by approaching the 

education system historically and looking into the foundations of today's educational system. Education has been 

practiced in Azerbaijan for hundreds of years, and it has done so in a variety of different ways. Education has 

remained significant throughout history, particularly after the rise of Islam, during the Tsarist period in Russia, 

and especially during the Soviet period in Russia. These were the periods in which education flourished the 

most. As a result, it is necessary to conduct research into these time periods using historical methods. This thesis 

explores the current state of education in Azerbaijan and demonstrates its central idea through an examination of 

the historical perspective on education, the defining features of educational policy, and the educational reforms 

implemented in response to contemporary global developments. In addition, educational policies were linked to 

economic and other related approaches during the post-Soviet and post-independence periods. Education has 

consistently played a significant role throughout Azerbaijan's entire history. Despite the repressions that were in 

place many centuries ago, the great thinkers who made important contributions to the history of education in 

Azerbaijan attempted to raise the level of consciousness of the general population. They were responsible for 

women receiving an education, which was a step in the right direction for the progression of society as a whole. 

The education system of country suffered as a result of the sporadic conflicts with different occupying forces. 

Azerbaijan has always been a breeding ground for progressive thinkers who seek to educate the public through 
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practical means. The percentage of literate people has always been very high. The Soviet-era educational system 

is often cited as a major contributor to the relatively small gender gap in literacy levels. Azerbaijan puts a focus 

on acquiring an international education in the present day. It gives top priority to both welcoming international 

students and improving education in the country through sending students abroad. 

Keywords: Azerbaijan; Education; History 

 

GİRİŞ 

Eski bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip olan Azerbaycan, coğrafi olarak Türk-İslam 

dünyasının merkezinde yer almaktadır ve bu ülkenin sakinleri eski çağlardan beri yazma ve okuma 

kültürüne sahiptir. 9. yüzyıldan itibaren Azerbaycanlı bilim adamları Aristoteles, Platon, Hipokrat, 

Galen, Öklid, Charaka, Sushruta ve daha bir çok Yunan ve Hint bilim adamının eserlerini tanıma 

fırsatı bulmuştur. Bütün bunlar, 9. yüzyılda Azerbaycan biliminde rönesans aşamasının başlamasına 

neden olduğu görülmektedir (Merdanov,2011). 

Eski Kütüphane. 

Gencevi: Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı,  

Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı.               

Anlayıb düşünək hər şeyi gərək. 

Hər sirri açmaqda hünər göstərək. 
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Yerləri, göyləri öyrənək bir-bir, 

Qalmasın bizimçün açılmaz bir sirr.  

 (Gencevi, 1188) 

(Şiirin türkce çevirisi: Dünyayı iyi incelemeye çalış, İnsanı, bitkiyi, taşı, hayvanı.Her şeyi 

anlamamız ve düşünmemiz gerekiyor.Her sırrı çözme becerimiz olduğunu gösterelim.Yeri ve göğü tek 

tek inceleyelim,Bizim için hiçbir çözülemez bir sır  kalmamalıdır).Klasiklerin de şiirlerinden ilme 

verdiği değerin büyük olduğu görülmektedir. 

YÖNTEM  

 Araştırmada Nitel Araştırma tarama modeli kullanılmış olup, araştırılması hedeflenen olgu 

veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin  analizini kapsayan doküman  incelemesi 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışma verilerini toplamak için kütüphane kitaplarından, online kitap ve 

makalelerden, tez, dergi  gibi basılı bilimsel kaynaklardan  yararlanılmıştır. Uluslararası internet 

sitelerine ve yabancı literatürdeki kaynaklara başvurulmuştur.  Araştırmanın önemi kütüphane ve 

arşivlerden yararlanarak görünmeyen tarihi bilgileri ortaya çıkarmak, yeni bilgiler araştırılarak 

Azerbaycan  tarihinde eğitimin her zaman çok  önemli olduğunu  ve bunun uzun tarihe dayandığı 

ortaya koymaktır. 

BULGULAR 

XV-XVI Yüzyıllarda Azerbaycan’da Eğitim: Şehir medeniyetinin inkişafı ile bağlı olarak 

feodal cemiyeti tarafından aristokrasi dünyevi mazmunlu eserlere büyük merak gösterildi. Azerbaycan 

dili devlet diline çevrildi; Eserler Azerbaycan dilinde yazılmaya başlanıldı. 18. yüzyılda, yabancı 

işgalcilerin sürekli baskınları ve aralıksız feodal çatışmaları sonucunda Azerbaycan'da okul ve eğitim 

çalışmalarında  bir durgunluk yaşanıldı.   

Azerbaycan’da Çarlık Döneminde Eğitim Sistemi: "Gülistan" (1813) ve "Türkmençay" 

(1828) anlaşmalarına göre Azerbaycan’ın iki kısma ayrıldığı, Kuzey Azerbaycan’ın Rusya'ya, Güney 

Azerbaycan’ın da İran'a dahil edildiği görülmektedir. Kuzey Azerbaycan İslam-Türk dünyasında 

yaşanan süreçlerden uzaklaştırıldı. Doğu ülkeleriyle asırlık ilişkiler koparıldı. Rus-Avrupa bilimsel ve 

kültürel düşüncesi, Azerbaycan'ın doğulu kültürel ve sosyal düşüncesini üsteledi. Çarlık, 

Azerbaycan'da Ruslaştırma politikasını iki yönde uyguladı; idarelerde ulema, molla ve efendileri resmi 

görevlere atamak, onları hizmetçi yapmak; Azerbaycanlı çocukları Rus okullarında eğitmek ve onları 

Rus doğasına sahip "öğretmen" olarak yetiştirmek. 19-cu yüzyıldan modern Azerbaycan'ın eğitim 

sisteminin temelleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında, 20. yüzyılın başlarında hızlanan modern okulların 

açılmasıyla atıldı. Azerbaycan'da geleneksel eğitim yöntemlerinin biterek  modern eğitim anlayışına 

geçildi.  Bu dönemde; Yöntem-modern anlayışı ile yeni ve modern eğitim kurumları açıldı. Modern 

eğitim kurumları hedefliyordu: Yeni tip okullar açmak; İnsanları eğitim ve kültüre yönlendirmek; Yeni 

eğitim kurumlarına uygun ders kitapları yazmak; Okul donanımı sağlamak ; Anadilde eğitim 

vermektir (Merdanov, 2011). 
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“Bütün işlerimle beraber fikrim‐zikrim halkımı mutluluğa eriştirmektir. Buna göre gece 

gündüz elleşirem. Maksada çatmak üçün çoklu mekteb açmak lazımdır. Çoklu kitab, mecmua ve 

gazete çıkarıp, her yere, uzak köylere de gönderilmelidir. ”  Tağıyev. 

 

Kızlar okulu (1901) 

 

Tağıyev eğitimli bir kızın eğitimli bir anne olacağına ve çocuklarına daha fazla fırsat 

yaratacağına ve onları gelecek hayata daha iyi hazırlayacağına inanıyordu. Kız lisesi, Çar'ın 

milyonlarca Müslüman uyruğuna ev sahipliği yapan Rus İmparatorluğu'nda türünün ilk örneği 

olacaktı.  1893 yılında okul ve medreselere yönetim kurallarında biraz değişiklik oldu. Öyle ki, bu 

kanuna göre Azerbaycan'da  faaliyet gösteren tüm okul ve medreseler genel idari organlara dahil 

edildi. Bu kanundan sonra okul ve medreseler  valilerin idaresine verildi (Merdanov, 2011). 

XIX yüzyılın sonları - XX yüzyılın başlarında Azerbaycan'da laik eğitimin gelişiminin 

oluşumu için tarihsel ön koşullar gelişmiştir: Bölgenin hızlı ekonomik kalkınmasında, öncelikle petrol 

üretimi ve eğitimli  personel ihtiyacında keskin bir artışa neden olan uygun altyapı ortaya çıktı; Eğitim 

kurumları zorunlu hale geldi; Ulusal okullar ağının oluşturulmasına izin veren istikrarlı bir sosyo-

politik durum oluştu (1905'e kadar); Sosyo-kültürel gelişmedeki yeni eğilimlerde laik eğitim örgütsel 

biçimlerinin araştırıldı; 19. yüzyılın son çeyreğinde Gaspıralı İsmail Bey’in klasik okul ve medrese 

eğitimini reforme ederek tanzim ettiği “Usul-i cedid” yönetiminin etkisi ile hız kazanan 

Azerbaycan’daki eğitim sistemi meyvelerini vermeye başlar ve İslâmdan kopmadan modern bilim 

ilkelerine uyarak izlediği eğitim sistemi ile Azerbaycan nüfusu o devir Türk Dünyasının modern 

eğitimde en ileri giden Türk ülkesi olduğu görülmektedir (Əhmədov, 2006). 

Kafkas eğitim bölgesinde görev yapan Azerbaycan aydınları ve Rus öğretmenler arasında okul 

eğitiminin organizasyonu ve içeriği sorunlarının tartışılmasında bazı yaklaşımlar ortaya çıkar: nüfusa 

kendi ana dillerinde temel bilgiler sağlama görevlerinin önceliğinin tanınması;  okulun ulusal kimliğini 

korumanın önemini savunmak; sosyal refah kaynağı olarak eğitime karşı tutum   eğitimin dini 

temellerini ve ulusal geleneklerini korurken insan kaynaklarını daha da iyi sağlamak için genel eğitimi 

genişletme ihtiyacı (Rusça eğitim veren ve Kuran'ı inceleyen laik ulusal ve devlet okulları) - bir grup 



XV. International Congress of Educational Research / 1 - 3 September 2022 - Kosova 

5 

"Batılı";  eğitimde temel görevler olarak eğitimsel ve etik görevlerin dikkate alınması; laik genel 

eğitim konularını (mektebler) tanıtarak geleneksel din eğitiminin önceliğini   korumak - bir grup 

"gelenekselciler";  kadınlar için ilk ve orta öğretim ihtiyacının tanınması; ulusal okullar için öğretmen 

eğitiminin özelliklerinin onaylanmasıdır (Çamalan, 2011). 

20. yüzyılın başında  Azerbaycan'da laik okul eğitiminin gelişme sürecinde bazı özellikler 

ortaya çıktı: 80'lerde İslam din okulları sayıca ilk sıralarda, rasyonel okullar daha azdı. Rus devlet 

okullarında Azerbaycanlılar neredeyse yoktu. Rus hükümeti, Azerbaycanlı aydınları her türden ilk ve 

orta dereceli okulların yoğun gelişimi için çekti. Orta öğretimi eğitim kurumlarının, öğrenci sayısı 

önemli ölçüde arttı; Eğitim…kurumlarında Kuran…öğretimi..ve geleneksel davranış normlarının 

yetiştirilmesi korunuyordu; Azerbaycan'da modern eğitim reformu için, laik temellerin ve dini 

geleneklerin birliğini korumak da dikkate alınıyordu. Doğu kültürünün ulusal kimliği, gelenekleri ve 

bilgeliği, Avrupa rasyonalist eğilimleri ve Rusya ile kültürel etkileşim için odaklanıldı; Eğitimin 

örgütsel ve asli görevlerini çözmede halkın gücünü birleştirmek de önemli hal aldı (Мамедова, 2008). 

1915 yılında Azerbaycan topraklarında, 23 bini Azerbaycanlı olmak üzere 73,6 bin çocuğun 

okuduğu 15’ i ortaokul  olmak üzere her türden 976 okul vardı. 28 Nisan 1920'de XI Kızıl Ordu 

tarafından Azerbaycan işgal edildi. Ulusal hükümet devrildi. Azerbaycan'da Sovyet iktidarı kurulur 

kurulmaz cumhuriyette halk eğitim sistemi sosyalizm ideolojisi temelinde örgütlenmiş halde 

yapılmaya başlanıldı. 10 Mayıs 1920'de Azerbaycan SSC-de yeni bir Sovyet okulu yaratma konusunda 

bir kararname çıkarıldı. Bu kararnamede, yeni Sovyet okulu yaratma alanında bazı ana yönler 

tanımlanmıştır: eski ilk ve orta dereceli okulların politeknik okulları ile değiştirilmesi; yeni Sovyet 

okulunun iki seviyesi - beş yıllık 1. seviye (I-V. sınıflar) ve dört yıllık II seviyesinden oluşan 

organizasyon (VI-IX sınıfları) yapımı;  ana dilinde eğitim; her iki düzeyde de zorunlu eğitim; herkes 

için ücretsiz eğitim; Yakın gelecekte öğrencilere yiyecek ve devlet tarafından kıyafet sağlanması; laik 

emek okulu; kız ve erkek çocukların ortak eğitimi; ücretsiz eğitim; eğitimde hak eşitliği (Merdanov, 

2011). 

Azerbaycan’da Umum Tahsil Mektepleri-  Okuryazarlık: Azerbaycan’da Umum Tahsil 

Mektepleri olarak adlandırılan genel eğitim; İlkokul; Ortaokul; Lise  olarak üç basamaktan 

oluşmaktadır. Azerbaycan nüfusunun eğitim durumu tarihsel süreç içerisinde çok fazla değişime 

uğramıştır. Ülke nüfusunun eğitim durumu özellikle Sovyet döneminden günümüze kadar geçen 

sürede büyük…değişime… uğramıştır. Örneğin, 1926…yılında…ülke nüfusunun yaklaşık .%30’u 

.okur yazarken, 1970…yılında…bu. oranı…%99’a..ulaşmıştır. Okuryazar nüfusun, bitirilen son 

öğrenim kurumları…içerisinde…en…büyük…payı…liseyi…bitirenler…oluşturmaktadır…Liseyi 

bitirenlerin % 39.8’lik oranına karşın, ortaokulu bitirenler % 13, ilkokulu bitirenler % 12.8, 

üniversiteyi bitirenlerse % 17.7’lik (erkek nüfusun % 19.5, kadın nüfusun…ise%16) bir oran 

içermektedir. Nitekim son yıllarda liseyi bitirenlerin oranı azalmakta, buna karşın yüksekokul ve 

üniversiteyi bitirenlerin oranları artmaktadır .Azerbaycan’da son olarak yapılan nüfus sayımına göre 6 

ve daha yukarıyaştaki nüfus içerisinde okuma-yazma bilenlerin % 98.2 (erkeklerin % 98.6’ı,kadınların 

ise % 97.7’i) gibi oldukça yüksek bir değer oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca erkek nüfusun % 

1.36’sı, kadın nüfusun ise % 2.22’si okuma-yazma bilmemektedir. Nitekim kadın ve erkek nüfus 

arasındaki okuma-yazma oranında önemli bir farklılık yoktur. Bilhassa bu durum Sovyet dönemi’nde 

uygulanan eğitim sistemi ile alakalıdır (Seferov, 2005) , (Akkuş, 2005). 
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20.’ci Yüzyıldan Günümüze Kadar Olan Süreçte Eğitim: 20. yüzyılın başlarında 

Azerbaycan'da kızlar ev dışında okuyamıyorlardı. Ancak, çok az entelektüel aile, kızlarını ev dışında 

eğitime dahil etme eğilimindeydi. Büyük aydınlar, ünlü yazarları ve tanınmış şahsiyetleri Ahundov, 

Chamanzaminli, Hagverdiyev, Ağayev, Memmedguluzade, Ahundzade, Shikhlinskaya, Tağıyev, 

Sabir, Hacıbeyov, Jabbarli, Nemanzadeh ve diğerleri, Azerbaycan'da kadınların eğitimini sosyal 

yasaklardan kurtarmak için yorulmadan çalıştılar" (Polonski, 1848).  Azerbaycan kadını (Yaklaşık 

30-40 yıl sonra, tarihsel ölçekte  kısa bir zaman diliminde, Sovyet politikası (kolektivizasyon, eğitim 

reformları, sanayileşme, kentsel nüfus artışı, aile, kadın ve evlilik alanında kabul edilen yasalar ve 

kamu kampanyaları) ve İkinci Dünya Savaşı'nın koşulları altında toplumdaki iş bölümü değişimi, 

toplumsal cinsiyet ilişkilerinde ciddi değişiklikler getirdi. Bu süreç, kadının toplumdaki rolünü artırdı 

ve bir dizi yazılı olmayan kanunun ortadan kaldırılması ve değiştirilmesi için koşullar yarattı: 

Kadınların eğitimi toplumda normal bir şey olarak kabul edilmeye başlandı. Uzmanlık alanına göre 

2012'de halihazırda üniversitede okuyanların %47'si Azerbaycan'ın eğitim kurumlarında (13'ü kızdı, 

eğitim alanında çalışanların mutlak çoğunluğu (%68) kadındı. 2000 yılı istatistiklerine göre bilim 

alanındaki farklılıklar şu şekildedir:  Akademisyen erkek sayısı 36 kişi, kadın sayısı 1 kişi; akademinin 

muhabir üyelerinden 57'si erkek, 3'ü kadın; bilimler doktoru 1375 erkek, 175 kadın; fen bilimleri adayı 

5875'i erkek, 2625'i kadındır. Yükseköğretim ve araştırma kurumlarında kadınlar teknik ve bilimsel 

alanlardan çok sözel ve edebi yaratıcı alanlarda çalışmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğunu kadınlar 

oluşturduğundan, kadın öğretmen sayısı erkeklerden fazladır. 2011 yılı sonunda sağlık ve sosyal 

hizmetler sektöründe kadın ve erkek yüzde 22,4'lük paya sahip. Azerbaycan Ulusal İnsani Gelişme 

Raporu için 2005 yılında yapılan anketin sonuçlarına göre %77,6, ankete katılanların çoğunluğu 

hekimliği kadınlar için en uygun mesleklerden biri olarak görmektedir. Ancak genel sağlık sisteminde 

azınlık olan erkek çalışanlar yönetim pozisyonlarında çoğunluktaydı. Azerbaycan'da 2012'de kadınlar 

işgücünün %48,4'ünü oluşturuyor. 2016 yılında kadınların ortalama maaşı 243,6 AZN olup, erkeklerin 

aylık ortalama maaşının  sadece %46,9'u kadardır. Kadınlar ayrıca eğitim (kadınların %71,7'si), sağlık 

ve sosyal hizmetler (2012'de %78,1) gibi düşük ücretli işlerde çalışmaktadır  (Şeydayeva, 2021).  

SSCB MIC'nin Yüksekokullarda ve Teknik Enstitülerde Eğitim Programları ve Çalışma 

Rejimi: 19 Eylül 1932 tarihli kararı yüksek okullarda, öğretimde, bilimsel-yöntemli uzmanlık 

alanlarında eğitimin kalitesini artırmak işlerin iyileştirilmesine ivme kazandırdı. Bilimsel-pedagojik 

personelin kararda lisansüstü çalışmaları yoluyla tek tip hazırlık kuralları belirlendi. Karara göre, 

sadece yükseköğretim eğitimli kişiler kabul edilebilir ve liseden iyi notlarla mezun olanlar tercih 

edilir. 30'ların başında Azerbaycan'da Yükseköğretim sisteminin bir "deney" alanına dönüşmesi 

sonucunda çok sayıda küçük yüksek öğretim kurumu kurulmuştur. Cumhuriyet'te yüksek okul sayısı 

19'a yükseldi. Öğrenci sayısı 10.600 kişiye ulaştı. Öğrencilerin yüzde 70'i işçi ve köylü (muzdur) 

çocuklarıydı. 20'li yıllarda Azerbaycan'da faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları; Azerbaycan 

Devlet Üniversitesi; Azerbaycan Devlet…Konservatuarı; Azerbaycan…Politeknik…Enstitüsü; 

Yüksek…Pedagoji Enstitüsü; Azerbaycan Ziraat Enstitüsü Haziran 1956'da, SSCB hükümeti "1 Ekim 

1956'dan itibaren orta ve yüksek öğretim kurumlarında ücretin kaldırılacağıyla ilgili yasa kabul edildi 

Bu şimdiye dek var olan eğitim bakımından çok önemli bir adım olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Azerbaycan'da eğitimin bugünkü gelişimi sadece ülke içinde değil, uluslararası düzeyde de 

değerlendirilmelidir. Çünkü Azerbaycan'ın diğer ülkelerle yakın iş birliği içinde olduğu alanlardan biri 
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de eğitim alanıdır. Eğitimde uluslararası işbirliği kapsıyor: 1. Ülkeler arasındaki anlaşmalara dayalı 

ortak önlemlerin uygulanması; 2. Eğitim alanında uluslararası program ve projelerin uygulanması; 3. 

Devlet hattı ile eğitim alanında işbirliğine ilişkin ikili anlaşmalara dayalı olarak Azerbaycan 

vatandaşlarına tahsis edilen burslar pahasına yurtdışında yürütülen eğitim; 4. Azerbaycanlı 

öğrencilerin onaylı Devlet Programına esasen yurtdışında eğitimi; 5. Azerbaycan'ın yüksek 

okullarında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi; 6. Eğitim kurumları arasındaki doğrudan ilişkiler, 

öğrenci ve öğretmen değişimi ve diğer yönlerin inkişafı (Qurbanlı, 2010).   
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ÖZET 

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren bilim insanları liderlik konusunda birçok çalışma yapmış ancak 

alışılmış liderlik anlayışının dışına çıkılamamıştır. Globalleşen dünyada gelişen iletişim, bilgi teknolojisi 

belirsizliklere sebep olup ön görülemeyen farklı sorunlara neden olabildiğinden, kaotik ortamlar ve karmaşık 

yapılar oluşturmuştur. Bu oluşumlar mekanik bir liderliğin dışında varlığını sürdürebilecek bir liderlik modeline 

ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. 

Bu kaotik süreçleri yönetebilmek, değişim ve dönüşüm süreçlerine adapte olmak lider konumundaki 

kişilerin günümüz çağına uyum sağlayıp, çağının gerektirdiği bilgiye, tecrübeye ve liderlik özelliklerine sahip 

olmasını zorunlu kılmaktadır. Kuantum liderlik, belirsizlik durumunu örgüt ortamında anlamış, kabul etmiş ve 

planlarını ona göre yapan liderlik yaklaşımıdır. Bu durum, kuantum liderliğe daha nesnel bir tanımlama 

getirmeyi zorlaştırmaktadır. Çünkü diğer liderlik yaklaşımlarında olduğu gibi kuantum liderlik için bir kalıp 

oluşturmak ya da bazı özelliklerini ifade etmek zor hale gelmektedir. Kuantum liderlik yaklaşımı, liderliği 

belirsiz, kestirilemeyen ve tanımsız “nondeterministik” bir gerçeklik olarak kabul etmektedir. Klasik fizik 

ilkelerine dayalı olarak ortaya konulan liderlik yaklaşımları, liderin özelliklerinden doğan, nedensellikle 

açıklanan, kişisel güce bağlı olan, sürekli bir özelliktir. Kuantum kuramına dayalı liderlikte, lider-üye 

etkileşiminden doğan, nedensellikle tahmin edilmesi mümkün olmayan, etkisi kişiler arasındaki etkileşimlere 

bağlı, kesikli bir özelliktir. Yeni bilim olarak da adlandırılan kuantum mekaniği birçok alanda olduğu gibi örgüt 

ve yönetim alanında da etkili olmuştur. Araştırmacılar kuantum fiziğinin temel varsayımlarından yola çıkarak 

örgütsel yapı ve işleyişe ilişkin yeni modeller tasarlamış, kuantum örgüt, kuantum davranış, kuantum yapı ve 

nihayet yönetim alanında kuantum liderlik kavramları ortaya çıkmıştır. 

Bu araştırmada değişim hızının her geçen gün arttığı,  beraberinde getirdiği belirsizlik ve kaos 

ortamlarında ihtiyaç duyulan kuantum liderlik anlayışını kavramsal açıdan incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada, 

nitel araştırma yöntemi olan belge taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada karmaşıklık, kaos ve kuantum 

kuramları kavramsal olarak incelenmiş ve liderlik anlayışına etkileri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kuantum, Liderlik, Kuantum Liderlik, Liderlik Türleri 

QUANTUM LEADERSHIP IN THE LITERATURE 

ABSTRACT 

Since the nineteenth century, scientists have conducted several research on leadership, but the usual 

understanding of leadership has not been left out. Developing communication in the globalizing world has 

created chaotic environments and complex structures, as information technology can cause uncertainties and 

different improbable problems. These formations have led to the need for a leadership paradigm can survive 

apart from a mechanical leadership. 

Being able to manage these chaotic processes and adapting to the processes of change and 

transformation necessitates people in leadership positions to adapt to the present age and have the knowledge, 
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experience and leadership qualities required by the age. Quantum leadership is a leadership approach that 

understands and accepts the ambiguity situation in the organizational environment and makes its plans 

accordingly. This makes it difficult to give a more objective definition to quantum leadership. Because, as in 

other leadership approaches, it becomes difficult to establish a pattern for quantum leadership or to express some 

of its characteristics. Quantum leadership approach admits leadership as an uncertain, unpredictable and 

undefined “nondeterministic” reality. Leadership approaches, based on classical physics principles, are a 

continuous feature that arises from the characteristics of the leader, is explained by causality, and depends on 

personal power. In leadership based on quantum theory, it is a discontinuous feature that arises from the leader-

member interaction, cannot be predicted with causality, and its effect depends on interactions between people. 

Quantum mechanics, also called the new science, has been effective in the field of organization and 

management, as in many areas. Researchers have designed new models of organizational structure and 

functioning based on the basic assumptions of quantum physics, and quantum leadership concepts have emerged 

in the field of quantum organization, quantum behaviour, quantum structure and finally management. 

In this research, it is aimed to conceptually examine the understanding of quantum leadership, which is 

needed in an environment of uncertainty and chaos, where the rate of change is increasing day by day. In the 

study, document scanning method, which is a qualitative research method, was used. In the study, complexity, 

chaos and quantum theories were analysed conceptually and their effects on leadership understanding were 

emphasized. 

Keywords: Quantum, Leadership, Quantum Leadership, Types of Leadership 

 

GİRİŞ 

On dokuzuncu yüzyılın başlarında globalleşen dünyada gelişen iletişim, bilgi teknolojisi 

belirsizliklere sebep olup ön görülemeyen farklı sorunlara neden olabildiğinden, kaotik ortamlar ve 

karmaşık yapılar oluşturduğu görülmüştür. Bu durum birçok bilim alanında oluğu gibi yönetim 

alanında da yeni bakış açısı katmıştır (Kekinkılıç Kara, 2013). Hassas ve kırılgan yapıda olan örgütler 

yaşanan toplumsal değişimler belirsizlik durumlarına neden olabilmektedir. Bu değişimler yönetim ve 

liderlik konularına farklı bakış açılarını beraberinde getirmiştir. Yeni liderlik yaklaşımları görülmeye 

başlanmıştır (Konan & Mermer, 2021). Günümüz yönetim anlayışında, örgütler dinamik sistemler 

olarak işlev gören karmaşık yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Örgütlerin en temel öğesinin 

insan faktörü olması, insan öğesinin de örgüt amaçlarına katkısını arttırabilmek adına beklentilerinin 

karşılanması gerekliliği örgütlerde etkin bir yönetim yapısını ve liderliği zorunlu kılmaktadır (Kosa, 

2020). Liderlik, belirlenemeyen ve kontrol edilemeyen bir yapı olduğundan belirleme ve kontrol 

çalışmaları liderliği tanımlamada ve anlamada yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Liderlik (Maya, 

2014)’ e göre  “değerleri eyleme, vizyonları gerçekliğe, engelleri yeniliklere, ayrılıkları dayanışmaya 

ve riskleri ödüllere” dönüştürme merkezi olarak görülmektedir. Liderlerin kaos ve belirsizlik anlarında 

gösterecekleri reaksiyon ile normal koşullarda göstermiş oldukları reaksiyonun farklı olacağı beklenen 

bir durumdur. Fakat liderlerin kaotik anlarda, öncesinde ve sonrasında liderlik açısından geniş 

görüşlülük sahibi olması, örgütsel değişime hızlı ayak uydurması, belirsizlik ve kaos ortamları ile 

mücadele etme gibi yeteneklere sahip olması beklenmektedir. Liderlerin yeteneklerini en iyi şekilde 

ortaya koyabilmesi için eğitim almaları büyük önem taşımaktadır (Maya, 2014). Bu oluşumlar 

mekanik bir liderliğin dışında varlığını sürdürebilecek bir liderlik modeline olan ihtiyacın gün geçtikte 

artmasına neden olmuştur. Kuantum liderlik de, bu ihtiyacın ve yönelimlerin doğal bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır (Erçetin, Çevik, & Çelik, 2018).  
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Dilbilimsel olarak kuantum sözcüğü ‘’bir şeyin miktarı’’ anlamına gelmektedir. Fiziksel 

aktivitelerin mekanik sürecini belirtmek için kullanılan kuantum kavramı 19. ve 20. yy.’da fizik 

alanında devrim niteliğinde yaşanan gelişmeler ile beraber hayatımıza girmiş olup diğer bilim dallarını 

da etkisi altına almıştır (Erçetin, Çevik, & Çelik, 2018). Bilim dünyasında yeni olan kuantum fiziği, 

evrenin yasaları ve çalışma düzeni ile ilgili sahip olduğumuz bilgiler büyük değişimler geçirerek yeni 

anlayışlar ortaya çıkmıştır. Maddenin en küçük yapı taşı olarak bilinen ve içine girilemeyen kesin 

sınırları olduğu öne sürülen atomun, aslında atomaltı parçacıkları olduğu ve dünyanın belki de sadece 

başlangıcı olabileceği teorisi sorgulanmaya başlanmıştır (Üzüm & Uçkun, 2013). Enerjinin aslında 

sürekli olarak bir hareket ivmesinde olmadığı, zamansız, öngörülemeyen, kestirilemeyen sıçramalar 

yaptığı ortaya koyulmuştur (Turan & Erçetin, 2017). Fizik alanında kullanımı dışında 20.yy 

başlarından itibaren öğrenme, öğretme ve liderlik gibi faklı bilim dallarında kullanıldığı görülmüştür 

(Erçetin, Çevik, & Çelik, 2018). Kuantum sözcüğü fizik alanında belirsizlik, olasılık, kaos 

kavramlarını tanımlamak için kullanılmış olup bu kavram zaman ile yönetim ve liderlik düşüncesini 

de etkilemiş ve ortaya ‘’kuantum liderlik’’ modeli ortaya atılmıştır. Liderlik ve fizik arasında bağlantı 

kurmak başlarda zor olsa da liderlik ve fiziğin ortak bir noktada buluştuğu; fizik dünyanın çalışma 

mekanizmasına dayanan enerji, hareket ve madde durumlarını açıklarken, liderlik ise insan odaklı olup 

insan enerjisini harekete geçiren ve eyleme dönüştüren bir güç olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle 

liderlik insan fiziğinin bir uygulaması olarak düşünülebilir (Turan & Erçetin, 2017). 

YÖNTEM 

 

 Bu araştırma tarama modelindedir. Çalışma bilimsel araştırma tekniklerinden nitel araştırma 

tekniği kullanılarak literatür tarama yöntemi modelindedir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi olan 

belge taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kuantum liderlik yöneticilerinin sahip 

oldukları yetenekler ve kuantum liderlik yaklaşımının özelliklerinin belirlenmesi için araştırma verileri 

belgesel tarama yöntemi ile toplanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz 

edilmiştir.  Araştırma verileri, liderlik, kuantum ve kuantum liderlik yoluyla daha önceden yapılan tez, 

makale, bildiri, kitap ve internet kaynaklarından oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, literatürde 

kuantum ve liderlik terimlerinin tarihsel süreci araştırılmış, terimler incelenmiş ve tanımlamaları 

hakkında bilgi verilmiştir. Kuantum ve liderlik kavramlarının ortak birleşiminden doğan ‘’kuantum 

liderlik’’ modeli üzerinde durulmuştur. 

BULGULAR  

Günümüz toplumlarında örgütler karmaşık yapılar olup dinamik sistemler olarak işlem 

görmektedirler. En temel öğesi insan olan örgütlerin amaçlarına katkısını arttırabilmek için ortak 

çalışma, üye işbirliği gerekliliği yönetimde liderlik gerekliliğini zorunlu kılmaktadır (Çelik & Erçetin, 

2021). Örgütler üyelerin iş hayatında verimliliğini arttırabilmek için ortak bir amaç doğrultusunda 

hareket etmeyi hedeflemesi gerekmektedir. Örgütlerin hızlı ve keskin değişimler içinde olduğumuz 

yirmi birinci yüzyıl da yaşanan bu karmaşık sistemde yetersiz kaldığı görülmektedir. Örgütlerin; 

yaşanan bu değişimlere esneklik göstermesi, değişimlere ayak uydurması ve yeniliklere her zaman 

hazır olması beklenmektedir. Beklenen bu roller yönetim ve liderlik konularına farklı bakış açılarını 

beraberinde getirmiş ve yeni liderlik yaklaşımları ortaya çıkmaya başlamıştır (Kekinkılıç Kara, 2013). 
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Kuantum kavramı başlarda bir teoriden ibaret olsa da aslında fizik alanında bir sistemin keşfi 

olarak görülmekte ve birçok problemin klasik fizik tarafından açıklanamayacağı durumlarda 

kullanılmıştır. Ayrıca mutlak bilginin geçerli olmadığı, koşulların değişken olduğu olgusunu savunur. 

Geçmişten gelen kalıplaşmış bilgilerimizin, kuantum kavramının hayatımıza girmesi ile yeniden 

şekillendiği ve şartlara göre değişkenlik gösterebileceği vurgulanmaktadır. Kuantum kavramı bize 

fiziğin temelinde olasılıkları, belirsizlikleri ve karmaşıklıkları tanıtmıştır. Bu kavram zaman ile 

yönetim ve liderlik düşüncesini de etkilemiş ve ortaya ‘’Kuantum liderlik’’ modeli ortaya çıkmıştır. 

Kuantum liderlik, örgütlerin misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda üyelerle etkili iletişim kurma, 

üyeleri ortak hedef doğrultusunda toplama ve tüm bireylerin örgütteki işleyişte etkin rol almasını 

sağlamak gibi görevler üstlendirmektedir. Kuantum liderler kaosun ve belirsizliğin olduğu ortamlarda 

kuantum bilinci ve ön sezgisel doğru yönetim anlayışı ile çalışmak durumunda olduğundan sürekli 

öğrenmeyi destekleyici bir yapıda olmaları gerekmektedir (Turan & Erçetin, 2017).  

 Bu yeni liderlik biçimi için aşağıdaki özellikler sıralanabilir; 

1. Liderliğin kestirilemez bir olgu olduğu. 

2. Süreç odaklı olup değişkenlik gösterebilme. 

3. Fırsatları ancak ekip uyumu ve etkileşim yaratma ile yakalanabilme 

4. Bireyselliğin olmadığı, tüm ekip üyeleri aktif rol oynadığı. 

5. Olasılıklar üzerine çalışabilmesi. 

6. Çevreyi ve bireyi birbirinden ayırmadan anlamaya çalışabilmesi. 

7. Sürekli öğrenmeyi destekleyici bir yapıda olma. 

8. Kuantum bilinciyle, sezgisel doğru yönetim anlayışına sahip olma. 

9. Her bireyi lider olabilecek potansiyelde görme. 

10. Belirsizlik ve kaos ortamları ile mücadele etme gibi yeteneklere sahip olma. 

11. Birbirleriyle herhangi bir kısıtlama olmadan yatay ve dikey organizasyon yapısıyla 

iletişim kurabilme gibi özelliklere sahip olması beklenmektedir. 

SONUÇ 

Kuantum liderlik üzerine yaptığımız literatür çalışması sonucunda çok az sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır. Yurt içinde yapılan çalışmalar eğitim alanında yoğunlaşırken, yurtdışında yapılan 

çalışmalar ise hemşireler ve sahada çalışan polisler üzerinde yoğunlaşmıştır. Kuantum ve liderlik 

alanında yapılan çalışmalar sonucunda  eski ve yeni olma üzere iki anlayış ile karşılaşılmıştır.  Eski 

anlayışa göre kestirilebilir ve tahmin edilebilir olan anlayış, yerini karmaşa, kaos ve belirsizliğin 

hakim olduğu yeni anlayışa bırakmıştır. Eski anlayışa göre içinde bulunan durum net olarak bilindiği 

taktide sistemin geçmişi ve geleceği tahmin edilebilir iken yeni bilim bunun tam tersini 



XV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 1 - 3 Eylül 2022 - Kosova  

12 

savunmaktadır. Yeni bilime göre örgütler stabil ve istikrarlı ortamlardan çok kaos ve karmaşık 

ortamlarda varlıklarını devam ettirmelidirler. Örgütler kaos ve karmaşıklık durumlarına sürekli hazır 

bulunmaları için örgütleri kaosun kıyısında tutmalı ve buna uygun liderlik davranışları sergilemeleri 

gerekmektedir. Liderler için ortaya çıkan asıl zorluk, kaotik dinamiklerin arzu edilen hedeflere 

ulaşmak için nasıl kullanılacağının bilinememesidir. 

Liderler; kuantum liderlik davranışı yoluyla ekibinin yeteneklerini ortaya çıkarabilmeli, 

verimliliklerini arttırabilmeli ve rekabet avantajı sağlayabilmelidir. Örgütler yaşanan değişimlere ve 

belirsizliklere karşı her zaman hazır bulunmalı, esneklik gösterebilmeli, değişimin hızına ayak 

uydurmalı ve beklenen değişimleri gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bunun için geleceğin liderleri 

kuantum liderlik bilimini anlamalı ve bu çerçevede hareket etmelidirler. Örneğin; kıdemli liderler, 

politikalar ve prosedürler gibi örgütsel destek mekanizmaları oluşturarak alt liderlere ve çalışanlara 

yardımcı olmalıdır. Bu sistemde çok küçük değişikliklerin büyük farklar yaratabileceği gerçeği göz 

ardı edilmemelidir. 

Kuantum lider; sınır tanımadan yatay ve dikey organizasyon yapısıyla iletişim kurabilmeyi 

kabul etmeli ve her türlü belirsizliğe meydan okuyabilecek ruha sahip olmalıdır. Gücün fazlası ile 

kendini hissettirdiği günümüz organizasyonlarında yönetimsel ve liderlik açısından kuantum 

yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak giderek zorlaşmaktadır. Günümüz kaotik ve karmaşık düzenine 

başa çıkabilmeyi kolaylaştıran kuantum tam manası ile geleceğe ışık tutmaktadır. 
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KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM AÇISINDAN TÜRKÇE VE RUSÇADA SÖZ DİZİMİ 

 

Ayşe Dağ Pestil 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

ÖZET 

Dilbilim alnında, dillerin birbirleriyle olan ilişkisini, benzer ve benzer olmayan yönlerini tespit etmeyi 

amaçlayan çalışmalar karşılaştırmalı dilbilimin konusudur. Karşılaştırmalı dilbilim özellikle iki dil arasında yapı 

farklılıklarını ve benzerliklerini sistemli bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır. Türkçe ve Rusça dilleri arasında 

yapı bakımından benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Söz dizimi yapısında görülen benzerlik ve 

farklılıklar bu çalışmada incelenmiştir.   

Söz dizimi, kelime veya kelime gruplarının belli kurallara göre sıralanışı anlamına gelir. Bu sıralanış 

düzeninde ya kelime grupları oluşur ya da cümleler meydana gelir. Karahan, söz dizimi’ nin konusu  için 

“yargısız bir anlatım birimi olan kelime grupları ile yargılı bir anlatım birimi olan cümlenin yapısı, işleyişi, 

görevleri ve anlam özellikleridir” tanımını yapar (Karahan, 2015). Her dilin yapısında bu kelime dizilişlerinin 

farklı olduğu kadar benzer yönlerinin olduğu da görülmektedir. Diller arasındaki farklılıklar öğrenmeyi 

zorlaştırırken, benzerliklerin ise aynı şekilde öğrenmeyi kolaylaştırdığı bilinmektedir.  

Bu çalışmada cümlede söz dizimi konusu Türkçe ve Rusça dilleri arasında karşılaştırılarak incelenmiş, 

benzer ve benzer olmayan yönler ortaya konulmuştur. Aynı zamanda Türkçeyi yabancı dil ya da ikinci dil olarak 

öğrenen anadili Rusça olan bireylerin, bir üst düzey dil yeteneği olarak kabul edilen söz dizimi yapısını 

oluştururken ortaya koydukları bazı verilerde bu açıdan incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Söz Dizimi (Sentaks), Türkçe, Rusça, Karşılaştırmalı Dilbilim, Dil Öğretimi, 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

ABSRTACT 

In the field of linguistics, studies aiming to determine the relationship between languages and their 

similar and dissimilar aspects are the subject of comparative linguistics. Comparative linguistics is a discipline 

that systematically examines the structural differences and similarities between two languages. There are 

structural similarities and differences between Turkish and Russian languages. Similarities and differences in 

syntax structure were examined in this study 

Syntax means the ordering of words or phrases according to certain rules. In this order, either groups of 

words or sentences are formed. Karahan defines the subject of syntax as "the structure, functioning, functions 

and semantic features of the sentence, which is a non-judgmental unit of expression and a sentence that is a 

judgmental unit of expression" (Karahan, 2015). In the structure of each language, it is seen that these word 

sequences have similar aspects as well as different. It is known that while differences between languages make 

learning difficult, similarities make learning easier in the same way. 

In this study, the subject of syntax in the sentence was compared between Turkish and Russian 

languages, and similar and dissimilar aspects were revealed. At the same time, some of the data revealed by the 

native Russian speakers learning Turkish as a foreign language or a second language while creating the syntax 

structure, which is considered as a high-level language skill, has been examined in this respect. 

Key words: Syntax, Turkish Language, Russian Language, Comperative Linguistics,  
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GİRİŞ 

Dilbilim alnında, dillerin birbirleriyle olan ilişkisini, benzer ve benzer olmayan yönlerini tespit 

etmeyi amaçlayan çalışmalar karşılaştırmalı dilbilimin konusudur. Karşılaştırmalı dilbilim özellikle iki 

dil arasında yapı farklılıklarını ve benzerliklerini sistemli bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır. Diller 

arası benzerlik ve farklılıkların inceleme ve araştırması dilbilgisini oluşturan temel alanlar içinde 

yapılabileceği gibi bazen bu araştırmalar birden fazla alanın konusu içine de girebilir.  Dil bilimi dili 

farklı yönlerden incelemek için dallara ayrılır.  Dilbiliminin temel alanları; ses bilgisi (fonetik), yapı / 

şekil bilgisi (morfoloji), söz dizimi (sentaks), anlam bilgisi (semantik) olarak dört temel başlık altında 

incelenir.  

Sentaks Türkçe terim karşılığı söz dizimi olan dil biliminin önemli dallarından biridir.  Söz 

dizimi doğal dillerdeki cümle kurma ilke ve kurallarını ve bu dildeki cümlelerin esnekliğini inceleyen 

dil bilimi dalıdır. Cümlede sözcüklerin birbirleriyle olan bağlantılarını ve öğelerin cümledeki dizimi 

özelliklerini ve prensiplerini inceler. Söz dizimi (syntax) Cambridge Sözlüğü’nde : “cümle içindeki 

kelimelerin dilbilgisi açısından düzenidir” şeklinde açıklanır. 

(https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/syntax).  

Söz dizimi aynı zamanda dil felsefesinin de temel bir alanıdır. Bir tümceyi oluşturan terimlerin 

mantıksal çözümlemesi,  terimlerin bir araya gelerek bir tümce oluşturmasının sebepleri, tüm dillerin 

yapılarının temelde aynı olup olmadığı gibi soruları tartışarak hem modern mantığın oluşumuna katkı 

sağlamış hem de dilbilimin en temel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir.  

Söz dizimi; kelime veya kelime gruplarının belli kurallara göre sıralanışı anlamına gelir. Bu 

sıralanış düzeninde ya kelime grupları oluşur ya da cümleler meydana gelir. Karahan, söz dizimi’ nin 

konusu  için “yargısız bir anlatım birimi olan kelime grupları ile yargılı bir anlatım birimi olan 

cümlenin yapısı, işleyişi, görevleri ve anlam özellikleridir” tanımını yapar (Karahan, 2015). Her dilin 

yapısında bu kelime dizilişlerinin farklı olduğu kadar benzer yönlerinin olduğu da görülmektedir.  

Anlam olarak “birlikte düzenleme, dizme” anlamına gelen sentaks terimi dilbilimde, doğal 

dillerde nasıl cümle oluşturulacağına dair bir kurallar ve prensipler çalışmasıdır. Söz dizimi terimi 

herhangi bir dilin cümle yapısına hâkim olan kurallarla doğrudan ilgili olarak da kullanılır. Söz dizimi 

bir dizilişi ifade eder. Bu diziliş sadece kelimelerin cümle içindeki dizilişini değil aynı zamanda 

seslerin, morfemlerin, ve morfemlerden daha büyük grupları da içine alan her seviyede var olan bir 

dizilişi işaret eder. Söz diziminin sadece cümle seviyesini gösteren bir terim olarak kullanılması bu 

anlamda hem doğru hem de tamamlanmamış bir tanımdır. Söz dizimi terimi ayrıca mantık gibi 

matematiksel sistemlere, yapay biçimli dillere ve bilgisayar programlama dillerinin yapısına hâkim 

olan kuralları tanımlamada da kullanılır. 

Söz dizimi felsefede bir alan olarak gelişimi ağırlıklı olarak  Frege ve Russell ile 

başlayıp Wittgenstein ve Carnap ile devam etmiş, daha sonraları özellikle Chomsky ile dilbilimin en 

temel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir.  Söz diziminin ve modern mantığın kurucusu olarak 

anılan Frege, basit tümceleri özne ve yüklem olarak iki mantıksal kategoriye ayırır. Özne konumundaki 

terim bir nesneye gönderme yaparken, nesneye bir nitelik atfetmemizi sağlayan yüklem de bir 

kavrama gönderme yapar. Öznenin ve yüklemin tümce içinde söz dizimi işlevleri arasında önemli bir 
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fark bulunur: mantıksal öznenin yalnızca tek bir nesneye gönderme yapma işlevi varken, yüklem 

birbirinden farklı öznelere yüklenebilir. bu sayede çok az sayıda basit terime sahip bir dilde, çok 

sayıda, hatta bazı durumlarda sonsuz sayıda tümce üretmek mümkün hale gelir.  (Bekalp, 2019) 

Söz diziminde birçok yaklaşım öne sürülmüştür. Bunlardan bazıları 

 ulamsal dil bilgisi,  

 üretici dil bilgisi,  

 bağlayıcı dil bilgisi (cebirsel söz dizimi, kelime dil bilgisi, uygulayıcı dil bilgisi),  

 işlevsel dil bilgisi (bilişsel dil bilgisi, işlevsel dil bilgisi,  

 sistematik işlevsel dil bilgisi, 

 varsayımcı dil bilgisi temel yaklaşımlardır. 

Diller arasındaki farklılıklar öğrenmeyi zorlaştırırken, benzerlikler ise aynı şekilde öğrenmeyi 

kolaylaştırır. Söz dizimi, doğal dillerdeki cümle kurma ilke ve kurallarını ve bu dildeki cümlelerin 

esnekliğini inceleyen dil bilimi dalıdır. Bir dilin söz dizimi, sözcükleri düzenlememizi sağlayan, her 

sözcüğe bir işlev yükleyen ve bu sözcükler arasında kurulan ilişkileri gösteren bir kurallar bütünüdür.  

Tümce içindeki sözcüklerin düzeni, söz diziminin en belirgin özelliğini oluşturur.  Dilin 

yapısına göre, bu düzen ya çok önemlidir ya da değildir. Örneğin, çekim ekli bir dil olan Türkçede 

sözcüklerin düzeni çok esnek olmasına karşın Fransızcada çok katıdır, İngilizcede ise belli bazı 

öğelerin cümledeki yerleri esnektir, Rusçada öğelerin esnek olabildiği ve olamadığı cümle yapıları söz 

konusudur. Dolayısıyla  her dilin kendi iç mantığını yansıtan bir yapısı vardır. 

Rusçada kelimeler ve cümleler arasında 2 temel bağ vardır ve söz dizimi bu bağlara göre 

şekillenir;  eşit, bağımsız, homojen yapılar (dağlar ve ormanlar… zaman ve anlam bakımından eşitlik 

derecesi ifade eden bağlaçlar: ve, ayrıca, vb.) ve bağımlı ve karmaşık yapılar (bağlı cümleler, yan 

cümlecikler, tek başına anlamı yarım kalan ana cümleyi destekleyici ifade ve cümleler, eşitsizlik 

durumlarında kullanılan bağlaçlar, sonra, önce, çünkü, eğer vb…)  

Söz diziminde kullanılan terimler aynı zamanda cümlenin ögeleri dediğimiz kelimelerdir. Bu 

terimleri şu şekilde sıralayabiliriz; özne, yüklem, nesne, tümleç, bağlaçlar, zamir, cümle, geçişli fiil, 

geçişsiz fiil, isim, sıfat vd…  Bu ögelerin cümlede dizilişleri her bir dilde farklılık gösterebilir. Ben 

burada Rusça ve Türkçe olumlu cümle düzeninde görülen söz dizimi  konusu üzerine örnekler 

sunmaya çalışacağım.  

Rusça Cümlede Söz Dizimi 

Rusçada söz dizimi İsmin hal durum ekleri, kelimelerin cinsleri, bağlaçlar ve çekimlerle 

birbirini tamamlayan bir yapıddır ve esnektir. Bu esneklik dilde bağımsız kullanımların ve 

yaratıcılığın artmasını sağlar ama aynı zamanda kastedilen anlamın, örtülü bağların anlaşılmasını da 

zorlaştırır.  
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Edebi ve resmi Rusçada insanlar uzun cümleler kurmaya eğilimlidirler. Cümlede esnek söz 

dizimi, bazen birbirinden çok uzak duran farklı kelimeler arasındaki bağları ve durum eklerini 

anlamamızı ve fark etmemizi gerektirir.  Bazen anlaması çok zor uzun girift cümleler ana dili Rusça 

olanları bile zorlamaktadır.  Bu duruma Leo Tolstoy’un eserlerinden örnekler verilebilir. Savaş ve 

Barış eserinde bazen bütün bir sayfa devam eden birbirine ortaçlarla bağlı tek bir cümle örnekleri 

görülür. Tek cümlede koca bir resim tasvir edilebilecek kadar detay barındırabilir. Dolayısıyla ifade 

yetisi yüksek ve güçlü, şiir ve edebiyat için çok uygun bir dil olduğu söylenebilir.  

Rusçada Temel Olumlu Cümle Yapısı “Özne + Yüklem+ Tümleç/ Nesne “ şeklindedir. Söz 

diziminde kelime sıralaması ve cümle yapısında özgür ve kurallardan bağımsız kullanımlar 

mümkündür. Dolayısıyla Rus şiiri ve edebiyatının dil yapısından kaynaklanan güçlü bir  desteği 

olduğu söylenir.  Diğer taraftan Rusçada söz diziminin aşağıda açıklandığı şekilde ilginç özellikleri de 

vardır; 

Örneğin Rusçada; fiilsiz, sadece isimle ya da özne ile  cümle yapılabilir veya öznesiz cümle  

de yapılabilir.  

Холодно ( Kholodna ) – Hava Soğuk - cümlesinde olduğu gibi özellikle konuşma dilinde 

öznesiz cümleler kullanılabilir.  

(Tom II,1980) 

Cümlenin Öznesi en sonda olabilir;  

Özne- Yüklem -Tümleç / Nesne : Düz anlam 

Özne – nesne – yüklem :  vurgulanan nesnedir. 

Nesne – özne – yüklem :  vurgulanan öznedir. 

Nesne – yüklem – özne :  vurgulanan öznedir. 

Yüklem – nesne – özne :  şiirsel bir düzende ifade ediliş 

Yüklem – özne – nesne :  konuşma tarzına bağlı kullanım. 

Bu örneklerin dışında Rusçada tonlama ile de cümlede yapı ve anlam değişikliği söz konusu 

olabilir. Aynı cümle sadece konuşmada tonlama ile hem soru cümlesi hem de düz cümle yapılabilir.  

Tonlama cümle sonundaki işarete göre yapılır. Örneğin aynı söz dizimindeki tümcenin farklı tonlama 

ve sesletimi ile soru cümlesi mi yoksa düz cümle mi olduğunu anlamak mümkündür. Aynı şekilde 

yazılan bu tür cümlelerin türünü, cümlenin sonuna konan nokta ya da soru işareti belirler; 

Это Антон. (Eta Anton) : Bu Anton. 

Это Антон? (Eta Anton?): Bu Anton mu?   -Да, это Антон.  - Da, eta Anton.  

  Evet, bu Anton. 
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(Antonova V.E., Nakhabina M.M., Safronova M.V. 2010, s.10) 

Türkçede söz diziminin en açık özelliği cümlede asıl vermek istenen ana unsurun cümlenin 

sonunda bulunmasıdır. Rusça bu açıdan Türkçeden  ayrılmaktadır. En temel biçimde cümle; 

Rusçada : Özne - Yüklem – Tümleç / Nesne  

Türkçede : Özne - Tümleç / Nesne  - Yüklem  şeklindedir.  

Rusçada yüklem cümlede genellikte özneden sonra gelir, nesne durumundaki söz öbekleri ise 

cümlenin sonunda yer alır.  

Türkçe Örnek: 

Avcı dün ormanda aslanı öldürdü.    

Dün ormanda avcı aslanı öldürdü      

Ormanda avcı aslanı dün öldürdü.      

Aslanı ormanda dün avcı öldürdü.      

Aslanı avcı dün ormanda öldürdü.    

Batı dillerinde ise cümledeki yeri açısından en esnek öğeler zaman ve yer bildiren 

belirteçlerdir.  

Cümlede söz dizimi  Türkçe – Rusça örnekler: 

Türkçe Örnek cümleler  ve  Rusça karşılıkları 

• Avcı dün ormanda aslanı öldürdü. 

Охотник вчера в лесу убил льва. - Okhotnik vchera v lesu ubil l’va. 

•  Dün ormanda avcı aslanı öldürdü     

 Охотник вчера убил льва в лесу. - Okhotnik vchera ubil l'va v lesu.  

•  Ormanda avcı aslanı dün öldürdü.     

 Вчера в лесу охотник убил льва. - Vchera v lesu okhotnik ubil l’va. 

•  Aslanı ormanda dün avcı öldürdü.      

Вчера в лесу охотник убил льва. - Vchera v lesu okhotnik ubil l’va. 

•  Aslanı avcı dün ormanda öldürdü.     

Вчера охотник убил льва в лесу. - Vchera okhotnik ubil l'va v lesu. 
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• Кошка поймала мышь. : Koşka poymala mış. 

Kedi yakaladı fareyi.  

• Мышь поймала кошка. : Mış poymala koşka. 

Fareyi yakaladı kedi.   

• Поймала кошка мышь. : Poymala koşka mış. 

Yakaladı kedi fareyi.  

• Кошка мышь поймала. : Koşka mış poymala. 

Kedi fareyi yakaladı.  

• Мышь кошка поймала. : Mış koşka poymala. 

Fareyi kedi yakaladı.  

• Поймала мышь кошка. : Poymala mış koşka. 

Yakaladı fareyi kedi.  

Bu şekilde cümle serbest bağımsız bir yargı bildiriyorsa, cümlede öğelerin yer değiştirmesi 

anlamı değiştirmez ancak vurgulanan öğe söz dizimine göre belirlenmiş olur. 

Türkçe Cümlede Söz Dizimi 

Türkçe cümle yapısı ve cümlede söz diziminin Türk düşünce sisteminin bir aynası olduğu 

söylenebilir. Bu konuda Avcı (2012) Türkçede belirli bir diziliş yoluyla oluşan cümlelerin Türk 

düşünce sisteminin bütün özelliklerini üzerinde taşıdığının altını çizer. Türkçe cümlede en önemli olan 

unsuru en sonda söyleme özelliğine bağlı olarak yargı sondadır. Diğer bütün unsurlar yargıyı 

destekleyici olarak yargının önünde ve öncesinde yer almaktadır. Cümlede temel unsurun yüklem 

(yargı) olduğunu vurgulamak, diğerlerinin yardımcı unsur olduğunu görsel olarak da belirtmek için 

yüklem (yargı) sonda kalacak şekilde cümleler sağa yaslanarak yazılır (Avcı, 2012). 

Türkçede cümle, yüklemin yön verdiği şekilde ifadeyi ortaya koyan bir özelliğe sahiptir. 

Cümlenin içinde bulunan bütün unsurlar yüklemi tamamlayıcı özellik taşırlar ve yüklemde cümlenin 

içindeki bu tamamlayıcı unsurlarla zengin anlam içerikleri oluşturur. Yine Avcı’nın bu durum için 

belirttiği örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

Örneğin:  

Kalemin ucu iyi çıktı. İyi kalemin ucu çıktı. …yola çıktı. …ağaca çıktı. Güneş çıktı.….gözü 

çıktı. ….kolu çıktı. …yukarı çıktı. ….dama çıktı. …ava çıktı. …kirazın suyu çıktı. …işin suyu çıktı. …işi 

çıktı. …dişi çıktı. …izi çıktı. …çivisi çıktı. …boyası çıktı. …merdiven çıktı. Hastanede tedavi gören 

hasta çıktı. Bu adam hasta çıktı. Sıcak ekmek çıktı. v.s.  

(Avcı, 2012) 
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Türkçe Cümlede Söz Diziminde yargının önüne çeşitli cümle unsurları ekleyerek cümleyi, 

aynı zamanda ifadeyi ve anlamı genişletebiliriz. 

Gel! 

Gelmiş. 

Yarın buraya gelecek. 

Yurtdışında uzun süre kaldıktan sonra yurda dönen arkadaşım yarın buraya gelecek. 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen ve Ana Dili Rusça Olan Bireyler 

Türkçe ve Rusça dilleri arasında yapı bakımından benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. 

Söz dizimi yapısında görülen benzerlik ve farklılıklar bu çalışmada incelenmiştir.  

Örnek 1:  

Bazen ailesine sahip olmamalarına rağmen kendileri çok iyi hissederler 

(bazen bir aile sahibi olmasalarda kendilerini çok iyi hissederler.) - Doğrusu 

– чувствуют себя : hissetmek kendini  

   кого? что?   :  Neyi ? Kimi? 

Rusçada aynı durum söz konusu olmasına rağmen ana dilde söyleniş tarzı hedef dilde ifade 

ediş tarzına müdahale etmiş ve olumsuz dil aktarımı meydana gelmiştir 

Örnek 2:  

-dolayısıyla onların davranışları değerlendirmek istemiyorum.  

(dolayısıyla onların davranışlarını değerlendirmek istemiyorum) - Doğrusu 

(по этому их поступки оценить не хочу) 

Rusçada поступки kelimesinin yalın ve i hali aynıdır.  

- Их поступки хорошие  : Onların davranışları iyi. 

  Их поступки оценить не хочу : Onların davranışlarını değerlendirmek istemiyorum. 

Rusça karşılığında görüldüğü gibi kelimenin yalın ve -i hali aynı olmasından kaynaklı bir 

kullanım ve aktarım söz konusudur. Oysaki Türkçede bu kelimenin bu iki durumda kullanımında fark 

vardır. Kelime sıfat olduğu halde iyelik eki kullanılmaktadır.  
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Örnek 3:  

Çağdaş dünyasında rolleri değişse bile.. 

(Çağdaş dünyada rolleri değişse bile..) -  Doğrusu 

в современном мире  : Çağdaş dünyada  

     (Dağ Pestil ve Kana, 2017) 

Bu örnekte öğrencinin sıfatı addan ayırtamaması söz konusu, Türkçede sıfat tamlamaları ile 

isim tamlamalarının yapıları arasında ki farkın bilinmesi ve uygulamaların bu bilgiler ışığında 

yapılması gerekir.  

SONUÇ 

Yapı bakımından gruplanan diller arasında Türkçe eklemeli diller: Ural-Altay dil ailesinin 

Altay kolunda yer alırken, Rusça, çekimli diller: Hint-Avrupa dil ailesi Slav dilleri kolunun Doğu-Slav 

grubunda yer almaktadır. Latin alfabesini kullanan Türkçe ve Kiril alfabesini kullanan Rusça dilleri 

benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırıldığında, dilbilgisi konuları, cümle yapısı, alfabe 

sistemi, kelime dağarcığı, sıfatlar, fiiller, söz dizimi, dil yapısı: eklemeli dil- çekimli dil gibi konuları 

göz önünde bulundurmamız gerekir.  
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MUSTAFA ORAKÇI’NIN HİKÂYE KİTAPLARININ DOĞA SEVGİSİ VE ÇEVRE BİLİNCİ 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

 

Hale Yılmaz  

Burdur Mehmet Akı f Ersoy Ünı versı tesı  

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’de ilkokul seviyesinde en çok satan kitaplar arasından yazar Mustafa Orakçı’nın 

Levent İz Peşinde-2 hikâye seti seçilmiştir. Bu kitaplar okuma alışkanlığı kazandırma, tutum ve değer geliştirme 

açısından incelenmiş; kitaplarda bulunan doğa ve çevreye ait unsurlar ile bu unsurların işleniş biçimi ve 

kitapların doğa sevgisi ve çevre bilinci geliştirme yönünden çocuk okura olan katkısı incelenmiştir. 

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır.  Araştırmanın verilerini; 

Mustafa Orakçı’nın 7-12 yaşa yönelik ve yayınlanmakta olan öykülerinden “Levent İz Peşinde-2 “serisi içinde 

yer alan öykü türündeki; Çevre Koruyucusu,  Arabaların Kahramanı, Kütüphane Muhafızı, Korkusuz Kurtarıcı, 

Büyük İşler Ustası adlı öykü kitapları oluşturmaktadır. Kitaplarda doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmaya 

yönelik unsurlar belirlenmiş, çeşitli başlıklar altında gruplanmış, amaç doğrultusunda değerlendirilmiş, incelenen 

öykülerin doğa sevgisi kazandırma ve çevre bilinci geliştirmede etkisine yönelik bölümlere dikkat çekilerek 

döküman incelemesi yöntemiyle toplanan veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgularda Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde-2 hikâye setindeki beş kitap 

genel olarak incelendiğinde çevre bilinci kavramı 27 defa, doğa sevgisi kavramı 12 defa çeşitli alt başlıklar ile 

karşımıza çıkmıştır. İncelenen beş kitaptan sadece iki tane kitapta doğayla ilgili bilgilere ve çevre sorunlarına 

daha fazla yer verilmiştir.  Bu seri içinde yer alan diğer üç kitapta ise doğa sevgisi ve çevre bilinci kavramları 

yok denecek kadar azdır. İncelenen çocuk öykülerinden özellikle iki tanesi çevresel sorunlara değinmek 

amacıyla kurgulanmış çocuğun merak duygusunu canlı tutmayı başararak konudan kopmanın önüne geçerek 

doğa sevgisinin önemini vurgulamış ve okuyucunun çevre bilincini geliştirmek kapsamında neler yapabileceğini 

sezdirmiştir. Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde-2 hikâye setinde çevre bilinci kavramına daha fazla yer 

verildiği görülmüştür. Doğa sevgisi kavramına daha az değinilmiştir. Yaptığımız çalışmada, belirtilen eserler 

doğa sevgisi ve çevre bilinci açısından incelenmiş ve yeterince yer almadığı, bu eserlerin çocukta doğa sevgisi ve 

çevre bilinci oluşturmada yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mustafa Orakçı, Çevre Eğitimi, Doğa Sevgisi, İlkokul 
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GİRİŞ 

Problem Durumu 

Çocukların ellerinden düşüremediği popüler hikâye kitaplarının çocukların bilinç düzeylerine 

katkıda bulunarak çocuklarda farkındalık, kalıcı davranış değişikliği oluşturması beklenir. Bu 

çalışmada, Mustafa Orakçı’ya ait Levent İz Peşinde -2 serisindeki beş öykü kitabı; okuma alışkanlığı 

kazandırma, tutum ve değer geliştirme açısından incelenmiş; kitaplarda bulunan doğa ve çevreye ait 

unsurlar ile bu unsurların işleniş biçimi ve kitapların doğa sevgisi- çevre bilinci geliştirme yönünden 

çocuk okura olan katkısı incelenmiştir. 

Bu çalışmada Türkiye’de ilkokul seviyesinde en çok satan kitaplar arasından yazar Mustafa 

Orakçı’nın Levent İz Peşinde-2 hikâye seti seçilmiştir. Hikâye seti beş kitaptan oluşmaktadır. Mustafa 

Orakçı’nın hikâye kitaplarının doğa sevgisi ve çevre bilinci bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yaşadığımız dünyada kaynakların hızla azalması göz ardı edilecek bir durum olmadığı gibi 

sadece bir ülkeyi etkileyecek ya da zengin veya fakir insanların ayrı düşüneceği bir konu da değildir. 

Günümüzde artan çevre problemleri gündelik hayatımızı tehdit altına almaya başlamıştır. Bugün 

dünyanın geldiği noktada çevre eğitimi, artık bir ideal olmaktan çıkmış ve gelecek kuşaklara verilmesi 

gereken bir görev haline gelmiştir. İnsanlar büyük bir hızla, gelecek neslin yaşamlarını ipotek altına 

almaktadır. Bu yüzden insanın çevre konusunda doğru davranışlar kazanabilmesi, bu doğrultuda 

eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Birçok problemin temelinde olduğu gibi çevre sorunlarının 

temelinde de eğitimsizlik ve duyarsızlık yatmaktadır. İnsanlara çevre duyarlılığının kazandırılması 

çevreyle ilgili birçok sorun için çözümün başlangıcı olacaktır. 

Çocuklara yönelik edebi ürünlerin birçok gelişim alanına katkısının yanında, çevre bilinci ve 

çevresel davranışlara olan etkisi göz ardı edilmemeli, eğitim sürecine bu edebi ürünler dâhil 

edilmelidir. (Sever, 2003). Bu kapsamda çocuk ve doğa kavramları birbirleri ile etkileşim halindedir. 

Çocuğun gelişiminde doğa yadsınmaz bir öneme sahiptir. Çocukların okumayı çok fazla tercih 

ettikleri kitapların çocuklara doğa sevgisini ve çevre bilincini aşlayacak kadar yeterli olması beklenir. 

Problem Cümlesi 

“Mustafa Orakçı’nın 7-12 yaşa yönelik öykülerinin, çocuğa doğa sevgisi ve çevre bilinci 

kazandırmada rolü nedir?” 

Alt Problemler 

1. Mustafa Orakç  Levent İz Peşinde -2 “Çevre Koruyucusu” adlı eserinde Doğa Sevgisi 

ve Çevre Bilinci kavramlarına ne sıklıkla yer vermiştir? 

2. Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 “Arabaların Kahramanı” adlı eserinde Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci kavramları yer almış mıdır? 

3. Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 “Kütüphane Muhafızı” adlı eserinde Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci konularına değinilmiş midir? 
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4. Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2  “Korkusuz Kurtarıcı” adlı eseri Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci kavramları açsından zengin midir? 

5. Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2  “Büyük İşler Ustası” adlı eserinde Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci kavramlarına yer verilmiş midir? 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmanın amacı, çocuk gelişimi ve çocuk edebiyatı göz önünde bulundurularak yazar 

Mustafa Orakçı’nın hikâyelerinin doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmada rolünün incelenerek 

ortaya konmasıdır. Bu çalışmanın, çocukların kitaplara ulaşabileceği sınıf, okul ve çocuk kitaplıklarına 

seçilecek ya da öğretmenler tarafından velilere önerilerek okutulacak nitelikli çocuk kitabı seçiminde 

yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Son zamanlarda çocuk edebiyatına sayısız çocuk kitabı ile katkı 

sağlayan ve çocuklar arasında popüler olan Mustafa Orakçı’nın kaleme aldığı çocuklara yönelik 

eserlerinde doğa sevgisi ve çevre bilinci kavramlarına ne kadar yer verdiği ve çocukta doğaya karşı 

olumlu duygular geliştirmesi, çocuğun çevre bilinci kazanarak olumlu davranışlar sergilemesi 

açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın bahsedilen konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sayıltılar 

Mustafa Orakçı’nın Levent Kitapları dizisinde yer alan öykülerinin çocukta doğa sevgisi ve 

çevre bilinci geliştirmede etkili olması beklenmektedir. 

Sınırlılıklar 

“Mustafa Orakçı’nın Öykülerinin Çocukta Doğa Sevgisi ve Çevre Bilinci Geliştirme 

Açısından İncelenmesi” başlıklı bu çalışmada, Mustafa Orakçı’ya ait kitaplardan oluşan “Levent İz 

Peşinde- 2”serisi incelenmiştir.  Çalışma “Levent İz Peşinde- 2 “ serisi içinde yer alan beş öykü 

kitabını kapsamaktadır. Mustafa Orakçı’ya ait belirtilen seri dışındaki öykü kitapları çalışma 

kapsamına alınmamıştır. Çalışma kapsamındaki kitaplar yalnızca doğa sevgisi ve çevre bilinci 

geliştirme yönünden incelenmiş; eserler dil ve biçim yönünden incelenmemiştir. 

Tanımlar 

Çocuk Kitapları 

İlk çocukluk döneminden başlayarak çocukların, insan ve yaşam gerçekliğine ilişkin bireysel 

değerler oluşturmalarında, çocuk kitaplarının önemli bir işlevi vardır. Çocuk kitapları, çizgini ve dilin 

anlatım olanaklarıyla değişik karakter özelliklerini, dolayısıyla çeşitli kişilikleri canlandırır. 

Karakterlerden ve onların ilişkilerinden esinlenilerek yaratılan kurgularla; çocukların insanı, doğayı ve 

yaşamı tanımasına ilişkin bir deneyim alanı oluşturulur. (Sever, 2010) 

Çevre Bilinci 
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Çevre bilgisi çevreye ola tutum ve çevreye olan yararlı davranışlardır. Bunlar kısaca şöyle 

açıklanabilir. Çevre bilgisi: çevreye ait sorunlar, bu sorunlara aranan çözüm yolları, ekolojik alandaki 

gelişmeler ve doğa hakkındaki tüm bilgiler demektir.  

Çocuk Edebiyatı 

Çocuk edebiyatı ürünleri okul öncesi dönemden başlayarak on dört yaşa kadarki ergenlik 

dönemini de kapsayan bir yaş grubuna hitap eden, sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel açıdan zengin 

ürünlerin genel adı olarak tanımlamıştır (Sever, 2003). Çocuk edebiyatı amacını ve işlevini özgün ve 

nitelikli çocuk kitaplarıyla yerine getirir. Okuma kültürü çocuk edebiyatının temel işlevlerinden 

biridir. “Çocuk edebiyatının en temel işlevlerinden biri çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı 

kazandırmaktır… Başka bir söyleyişle, çocuklar adına üretilen yayınlar çocuk-edebiyat-sanat 

etkileşiminin kapısını aralayan etkili birer uyaran olmalıdır.” (Sever, 2008: 19). 

Çevre Eğitimi  

Çevre sözcüğünün insanlar arasında çok farklı tanımlamaları bulunmaktadır. Bu sözcüğün asıl 

anlamı evrenseldir. Toplumdan topluma ya da bireyler arasında fark bulunmamasıdır. Çevre dediğimiz 

şey genel olarak; “Yaşayan canlıları ya da canlı gruplarını ömürleri süresince etkileyen canlı ve cansız 

dış etkenlerin ve faktörlerin bütünüdür.” (Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz, 2008). Çevre eğitimi etik ve 

eylemlerle ilgilidir ve bu sadece öğrenilmesi gereken bir konu değil, bir düşünme tarzı ve bir davranış 

şeklidir (Davis, 1998). Çevre eğitimi bireyi şimdi ve gelecekte içinde yer alacağı çevre için eğitmek 

demektir. Çevre eğitimin nihai amacı bireylerde ve toplumda, çevre ile ilişkilerini çevreyi gözetecek 

şekilde yeniden düzenlemek, çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi sürecine katılmak şeklinde 

davranış değişikliği oluşturmaktır (Şengül, 2001). 

Çevre Bilinci 

Bireyin doğa ve doğa unsurlarıyla ilgili düşünce, tutum ve davranışları; doğa unsurları ile 

farkındalık ve etkileşim biçimleri; toplumsal ve doğal çevreyi algılama, hissetme, anlama ve bilme 

yetkisi; çevre ve ilişkilerini yönlendiren değerler, ahlak normları, bilgi ve algılama düzeyidir (Atasoy, 

2006: 225).  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocuk Edebiyatı 

Çocuk edebiyatı, çocuğu hikâyeye ortak olmaya davet ederek, insan olmanın ne olduğu 

hakkında çocuğu yetişkinle yüzleştirmekte ve çocukta kavram karmaşası yaratarak bir konuda 

çocuğun araştırmaya devam etmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla çocuk edebiyatı, çocuğa yaşamın 

hikâyelerine dahil etmek için fırsatlar sunmaktadır (Ersoy & Bayraktar, 2015). Bu kapsamada çocuk 

okuduğu kitap ile birlikte aklında soru işaretleri oluşmalı ve elindeki kitabı bitirdikten sonra oluşan 

soru işaretlerini çözmek için yine bu paralelde yeni kaynaklara yönelmelidir. Bu şekilde ilerleyen bir 

çocuğun doğru davranışlar sergilemesi fazla zaman almayacaktır. 
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Türü ne olursa olsun çocuk edebiyatı ürünleri ele aldıkları konular, anlatım teknikleri ve 

kahramanlar bakımından çocukların renkli ve masum dünyasını olumlu yönde geliştirmeye, onlara 

birtakım değerleri ve davranış kazandırmaya yöneliktir (Arseven 2005; Kohm, Holmes, Romeo & 

Koolidge, 2016). Günden güne yok olan doğamızı korumak için çocuklarda kalıcı davranış 

değişikliğine fırsat vermek için çocuklar arasında popüler olan kitapların doğa sevgisi ve çevre bilinci 

kazandırma noktasında destek olması önemlidir. Çocuk edebiyatı ürünlerinin temel amacı, öğretmek 

değil, çocuklara duyarlılık kazandırmak, onların güzele yönelik duygularını geliştirmektir (Uzuner 

Yurt, Şimşek, 2016, 475). 

Çocuk Kitapları 

Çocuğa yönelik kitap yazarken veya seçerken “çocuğa görelik” ilkelerine, ilgi alanlarına giren 

konuların olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü “çocuklar için okudukları kitabın konusu öncelikle 

önemlidir. Çocuklar, “Bu kitabı okursak ne olur? İyi bir hikâye mi?” diye sorarlar. Konu, anlatıdaki 

hareketin planıdır. Okura karakterlerin ne yaptığını ve onlara ne olduğunu söyler. Anlatının parçalarını 

bir arada tutan ilik gibidir ve okuyucuyu okumaya teşvik eder.” (Huck ve Kiefer, 2003: 15). Eğitim ve 

öğretim programı felsefesine de hizmet eden çocuk edebiyatı, çocuğun nitelikli okuma alışkanlığı 

kazanmasına ve okunan kitapların zihinsel işlevleri sonucunda düşünme becerilerinin gelişmesine 

katkı sağlamaktadır (Türkben, 2019). Bu bağlamda çocuklarımızın karşılaştıkları hikâyeler onların 

davranışlarına, yaşam biçimlerine, düşünmelerine yön vermektedir. Bu doğrultuda çocuk 

edebiyatındaki hikâye kitaplarının çocuğun okumasını, kelime hazinesini geliştirmesi ve kaliteli vakit 

geçirmesi yanında çocuğun davranışlarını olumlu yönde değiştirmesi de beklenir.  

Çevre Bilinci 

Çevre bilincinin çocuklarda edinilmesinde, kalıcı davranış ve tutumlara dönüşmesinde çevre 

için eğitimin rolü büyüktür. Bu eğitim sürecinde kadercilik olgusuyla oluşan tutucu tutum ve 

davranışların yerine, çağdaş bilimsel değerlerin bulunduğu mantıksal ve sürdürülebilir çevre odaklı 

eğitim gerekmektedir. Çevre için eğitim birçok bilim alanıyla ilişkilidir ancak özellikle ilişkili olduğu 

bazı disiplinler vardır. Bunlar: Ekoloji eğitimi, vatandaşlık eğitimi, ahlak-estetik eğitimi, insan hakları 

eğitimi ve demokrasi eğitimidir. Çevre için eğitim ancak bu alanlarla bütünleştiğinde anlamlı ve 

amacına ulaşılmış olur. Bu disiplinler çağdaş, evrensel ve bilimsel çevre bilinci oluşturmada ve 

sorunların kapsamlı çözülmesi için gereklidir (Atasoy, 2006). Erten’e (2004) göre çevre bilinci, 

“Çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve çevreye yararlı davranışlar bütünüdür”(s.4).  

Çevre için eğitim sürecinde vurgulanan beş ana kavram vardır. Bunlar: 

1. Çevre sorunlarına karşı farkındalık. 

2. Sorunların çözümüne dair bilimsel nitelikte çevre bilgisi. 

3. Çevreye karşı olumlu tutum ve davranış sergileme. 

4. Çevre sorunlarına karşı girişimci, yaratıcı olma ve çözüm üretebilme. 

5. Çevre sorunlarına karşı katılım sağlayabilme ve organize olabilme (Braus and Wood, 1993). 
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Çevre Eğitimi 

Çevre eğitimi etik ve eylemlerle ilgilidir ve bu sadece öğrenilmesi gereken bir konu değil, bir 

düşünme tarzı ve bir davranış şeklidir (Davis, 1998). Çevre eğitimi bireyi şimdi ve gelecekte içinde 

yer alacağı çevre için eğitmek demektir. Çevre eğitimin nihai amacı bireylerde ve toplumda, çevre ile 

ilişkilerini çevreyi gözetecek şekilde yeniden düzenlemek, çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi 

sürecine katılmak şekilde davranış değişikliği oluşturmaktır (Şengül, 2001). Çevreye yönelik tutumlar: 

Çevre sorunlarından kaynak korkular, kızgınlıklar, huzursuzluklar, değer yargıları ve çevre 

sorunlarının çözümüne hazırbulunuşluk gibi kişilerin çevreye yararlı davranışlara olan olumlu veya 

olumsuz tavır ve düşüncelerinin hepsidir. Çevreye yaralı davranışlar: Çevrenin korunması için 

gösterilen gerçek davranışlardır ( Erten, 2006). 

Uzunoğlu (1996) çalışmasında, çevre eğitiminin amaçlarını, uğraşı alanlarını ve sorunlarını 

incelemiştir. Çalışmada tabiat ekolojisinden daha ziyade insan ekolojisini anlamaya çalışan çevre 

eğitiminin temel paradigması, "lütfen tabiatta geri dönüşümü olmayan değişiklikler yapmayınız." 

şeklinde özetlenmiştir. Çalışmada ayrıca çocukların yarının çevre problemleri konusunda 

eğitilemeyeceği ancak çevreyle ilgili problemleri tanımlayabilecek, konuyla ilgili bilgi toplayabilecek 

ve bu bilgiler ışığında doğru kararlar vermelerini sağlayacak ve çevre problemlerini çözebilecek 

zihinsel becerileri kazanmalarında onlara yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Kavruk (2002) tarafından 

çevre eğitimi, çevre bilinci ve çevre duyarlılığı kavramlarının birbirlerine bağlı olduğu, çevre eğitimi 

ile başlayacak bir süreç içerisinde çevre bilincinin yerleşebileceği ve bu bilinç ile de çevre 

duyarlılığının artacağı görüşünü savunan tez çalışması çevre bilinci, duyarlılığı ve eğitimi kavramları 

üzerine temellenmiştir. Konu beş bölüm halinde incelenmiş çevre duyarlılığının artırılmasında çevre 

eğitiminin önemi ve rolü öğrencilerin cevapları kapsamında değerlendirilmiştir. Sülün (2002) 

makalesinde, çevre kirliliğini önlemede eğitimin rolünü ele almış ve çevre kirliliğinin sebebinin 

insanın kendisi olduğunu vurgulamıştır. Çalışmada insanların hem kendilerine hem de çevrelerine 

zarar vermeden yaşamalarının ancak alacakları eğitim sayesinde mümkün olacağı ifade edilerek çevre 

eğitiminin, bireylere okullarda, okul öncesi dönemden başlayarak ilk, orta ve yükseköğretim 

dönemlerinde sürekli ve kesintisiz olarak verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sürece, okul dışında 

kişinin yasadığı çevrede de devam edilmesinin gerektiği ifade edilen makalede basın ve yayın 

organlarından yeterince faydalanmanın, kazanılan davranışların kalıcı olmasını sağlayacağı 

vurgulanmıştır. Makalede ayrıca verilen eğitimin, çevre bilincinin toplumsal kültür haline gelmesini 

sağlayacağı ve kişinin kendisini tanımasını ve sağlıklı yasamasını sağladığı gibi çevresini 

kirletmemeyi ve onu korumayı da öğreteceği belirtilmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

“Mustafa Orakçı’nın 7-12 yaşa yönelik öykülerinin doğa sevgisi ve çevre bilinci geliştirmede 

rolünün olduğu gibi ortaya konması amacıyla bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında 

bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesiyle veri sağlanmasına döküman incelemesi denilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008: 188).   
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Veri Kaynağı 

Araştırmanın verilerini; Mustafa Orakçı’nın 7-12 yaşa yönelik ve yayınlanmakta olan 

öykülerinden “Levent İz Peşinde-2 “serisi içinde yer alan öykü türündeki; Çevre Koruyucusu, 

Arabaların Kahramanı, Kütüphane Muhafızı, Korkusuz Kurtarıcı,  Büyük İşler Ustası adlı öykü 

kitapları oluşturmaktadır. Bu setin seçilmesindeki en önemli sebeplerden birisi sınıf öğretmeni olarak 

çalıştığım okullarda yaptığım gözlem sonucunda çocukların okuduğu kitaplar arasında popüler olan 

bir set olmasıdır. 

“Araştırmada Kullanılan Öyküler ve Yayınevleri” Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1  Araştırmada Kullanılan Öyküler ve Yayınevleri 

Sıra No  Hikâyenin Adı Yayınevi 

1 Çevre Koruyucusu Timaş Çocuk 

2 Arabaların Kahramanı Timaş Çocuk 

3 Kütüphane Muhafızı Timaş Çocuk 

4 Korkusuz Kurtarıcı Timaş Çocuk 

5 Büyük İşler Ustası Timaş Çocuk 

 

Mustafa Orakçı 

Son zamanlarda çocuk edebiyatına sayısız çocuk kitabı ile katkı sağlayan ve çocuklar arasında 

popüler olan Mustafa Orakçı’nın kaleme aldığı çocuklara yönelik eserlerinde doğa sevgisi ve çevre 

bilinci kavramlarına ne kadar yer verdiği ve çocukta doğaya karşı olumlu duygular geliştirmesi, 

çocuğun çevre bilinci kazanarak olumlu davranışlar sergilemesi açısından önem taşımaktadır. Bu 

çalışmanın bahsedilen konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Anonim, 2022). Çocuk 

edebiyatı alanında eserler kaleme alan Mustafa Orakçı’nın eserleri temalar ve eğitsel iletiler açısından 

zenginlik göstermektedir (Ulusu, 2020). Kendisi bir sınıf öğretmeni olan ve son yıllarda çocuk 

edebiyatına büyük katkısı olan Mustafa Orakçı’nın çocuk öyküleri önem taşımaktadır. Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nde Banu Ulusu tarafından “Mustafa Orakçı’nın Çocuk Kitaplarındaki Eğitsel İletiler 

Üzerine Bir İnceleme” isimli Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada veri kaynağının belirlenmesinden sonra araştırmacı tarafından kitaplar temin 

edilmiş ve incelenmek üzere okunmuştur. Okunurken bazı başlıklar belirlenmiş ve bir veri inceleme 

şablonu oluşturulmuştur. İncelenen kitaplar okunurken çevre bilinci ve doğa sevgisine ilişkin kodlar 

alınmıştır. Kitaplar okundukça kitaplarda geçen bu kodlar işaretlenmiştir.  Daha sonra doğa sevgisi ve 

çevre bilinci kazandırmaya yönelik unsurlar belirlenmiş, çeşitli başlıklar altında gruplanmış, amaç 

doğrultusunda değerlendirilmiş, incelenen öykülerin doğa sevgisi kazandırma ve çevre bilinci 

geliştirmede etkisine yönelik bölümlere dikkat çekilerek döküman incelemesi yöntemiyle toplanan 

veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Betimsel analizde veriler daha önceden belirlenmiş 

temalara göre sınıflandırılır, özetlenir ve yorumlanır. Bulgular arasında neden‐sonuç ilişkisi kurulur ve 

gerekirse olgular arasında karşılaştırmalar yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 224). 
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BULGULAR 

Bu bölümde verilerden elde edilen bulgular araştırmanın alt problemine dayalı olarak 

verilmiştir.  

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” Adlı Eseri 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” isimli kitabında Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci kavramlarına ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” adlı eserinin Doğa Sevgisi 

ve Çevre Bilinci bakımından kıyaslanması Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” Adlı Eserinin Doğa Sevgisi 

ve Çevre Bilinci Bakımından Kıyaslanması 

 

Şekil 1 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” adlı 

eserinde Çevre Bilinci kavramına daha sık yer verilirken; Doğa Sevgisi kavramına daha az yer 

verimliktir.  

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” adlı eseri Doğa Sevgisi 

bakımından incelenmesi Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” Adlı Eserinin Doğa 

Sevgisi Bakımından İncelenmesi 

Doğa Sevgisi Sayı Kitapta Geçtiği Sayfalar 

Hayvan Sevgisi 8 22, 23, 25, 28, 28, 29, 35, 88, 

 

Tablo 2 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın “Çevre Koruyucusu” adlı eserinde Doğa Sevgisi 

teması Hayvan Sevgisi alt temasında sekiz tane cümlede işlenmiştir.“ Bak yüzgeçlerini pır pır sallıyor. 

Ben de adını pırpır koydum. Artık onu yiyemeyiz. Tanışıyoruz sonuçta. Hem annesini babasını 

özlemiştir. Hadi gönderelim onu geldiği yere.”(s:22) “… Pırpır’ı suya salıverdik. Onun özgürlüğüne 

kavuşması bizi balık tutmaktan daha çok sevindirdi.” (s:23) “Diğer balıkların önünde yerse onları 

korkutabilirmiş.” (s:25) “ Mert balıkların durumuna çok üzülmüştü.” “ Pırpır’ın ailesine bunları 

yapanları bulmalıyız ağabey!” (s:28) “Biz balıkların haline üzülürken…” (s:29) “Ağabey keşke 

Pırpır’ı da yanımıza alsaydık. Necmi ile arkadaş olurdu. Onu orada yalnız bıraktık. Ya o da zehirli 

sudan içerse?” (s:35) “ … Yeni hobimiz balık tutmaktan çok daha zevkli: Balık beslemek…” (s:88) 

cümleleriyle ifade edilmiştir. 

Doğa Sevgisi
Çevre Bilinci

0

20

8 17 
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Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” adlı eserinin Çevre Bilinci 

bakımından incelenmesi Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” Adlı Eserinin Çevre 

Bilinci Bakımından İncelenmesi 

Çevre Bilinci  Sayı Kitapta Geçtiği Sayfalar 

Su Kirliliği 

Kimyasal Atıklar 

Çöp Atıkları 

Çöpleri Toplamak  

Toprak Kirliliği 

5 

7 

2 

1 

2 

26, 28, 35, 86, 87 

26, 28, 30, 33, 36, 49, 86 

40,42 

41 

86, 87 

 

 Tablo 3 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Çevre Koruyucusu” 

adlı eserinde Çevre Bilinci teması altında Su Kirliliği, Kimyasal Atıklar, Çöp Atıkları, Çöpleri 

Toplamak, Toprak Kirliliği olmak üzere beş alt temada işlenmiştir:  

1. Su kirliliği: “Dere ölü balık doluydu.” (s:26) “Balıkların hepsi suyun üstünde ters 

dönmüşlerdi.” “ Varilden dökülen sular balıkları öldürmüştü.” (s:28) “ Ya o da zehirli sudan içerse?” 

(s:35) “ Bu yüzden hem dereyi hem de toprağı zehirlemişler.” (s:86) “ Bu olay sonunda ekipler gelip 

dereyi ve toprağı temizlemeye başladı.” “ … Suyun ve toprağın temizlenmesi çok uzun zaman 

alabilirmiş.” (s:87) cümleleri ile ifade etmiştir. 

 2. Kimyasal Atıklar: “ Yedikleri bir şey mi zehirlemiş onları…” (s:26) “ Zehir ihtimalini 

artırıyordu bu.” (s:28) “ İçerisi dere kenarındaki varillerin aynısı ile doluydu.” (s:30) “ Dere 

kenarındaki variller oldukça fazla demek ki adamlar buraya birçok kez gelmişler.” (s:33) “Yine aynı 

iki kişi kamyonun arkasından alıp varilleri boşaltmaya başladırlar.” (s:36) “İyi de bir alabalık tesisiyle 

balık zehirlememenin ne alakası var anlamıyorum.” (s:49) “ Dereye döktükleri şey de zehirden kalan 

atıklarmış.” (s:86)cümleleri ile ifade etmiştir. 

3. Çöp Atıkları: “ Adam yediği ekmeğin sarılı olduğu kâğıdı buruşturup yola attı.” (s:40) 

“Osman elindeki buruşuk kâğıdı düzelterek yola attı.” (s:42) cümleleri ile ifade edilmiştir. 

4. Çöpleri Toplamak”: “ Biraz yaklaşınca yerden bir çöp aldığını gördüm.” (s:41) cümleleri ile 

ifade edilmiştir. 

5. Toprak Kirliliği: “ Bu yüzden hem dereyi hem de torağı zehirlemişler.” (s:86) “Bu olay 

sonunda ekipler gelip dereyi ve toprağı temizlemeye başladı.” “ … Suyun ve toprağın temizlenmesi 

çok uzun zaman alabilirmiş.” (s:87)  cümleleri ile ifade edilmiştir. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Arabaların Kahramanı” Adlı Eseri 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 “Arabaların Kahramanı” adlı eserinde doğa sevgisi 

ve çevre bilinci kavramları yer almış mıdır? 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Arabaların Kahramanı” adlı eserinin Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci bakımından kıyaslanması Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Arabaların Kahramanı” Doğa Sevgisi ve Çevre 

Bilinci Bakımından Kıyaslanması 

 

Şekil 2 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Arabaların Kahramanı” 

adlı eserinde Doğa Sevgisi kavramının yer aldığı fakat Çevre Bilinci kavramına yer verilmediği 

görülmüştür. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Arabaların Kahramanı” adlı eserinin Doğa 

Sevgisi bakımından incelenmesi Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Arabaların Kahramanı” Adlı Eserinin Doğa 

Sevgisi Bakımından İncelenmesi 

Doğa Sevgisi Sayı Kitapta Geçtiği Sayfalar 

Hayvan Sevgisi 2 56,57 

 

Tablo 4 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Arabaların Kahramanı” 

adlı eserinde Doğa Sevgisi teması Hayvan Sevgisi alt temasında iki tane cümlede işlenmiştir: “Kamil 

köpekleri yanında getirdiği yiyeceklerle meşgul edecek.” (s:56) “Kamil bir poğaçayı bölüp köpeklere 

attı. Zavallı hayvanların karınları ne kadar açsa poğaçayı tek hamlede yuttular.” (s:57) cümleleriyle 

ifade edilmiştir. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde-2 Seti “Arabaların Kahramanı” adlı eserinde Çevre 

Bilincinden bahseden cümlelere rastlanmamıştır. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” Adlı Eseri 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 “Kütüphane Muhafızı” adlı eserinde doğa sevgisi ve 

çevre bilinci konularına değinilmiş midir? 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” adlı eserinin Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci bakımından kıyaslanması Şekil 3’te verilmiştir. 

  

Doğa Sevgisi
Çevre Bilinci
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Şekil 3 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” adlı eserin Doğa Sevgisi 

ve Çevre Bilinci Bakımından Kıyaslanması 

 

Şekil 3 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” 

adlı eserinde Doğa Sevgisi kavramına çok az değinilirken; Çevre Bilinci kavramına daha fazla 

değinildiği görülmüştür. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” adlı eserinin Doğa 

Sevgisi bakımından incelenmesi Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” Adlı Eserinin Doğa 

Sevgisi Bakımından İncelenmesi 

Doğa Sevgisi Sayı Kitapta Geçtiği Sayfalar 

Ağaç Sevgisi 1 68 

 

Tablo 5 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “ Kütüphane Muhafızı” 

adlı eserinde Doğa Sevgisi teması Ağaç Sevgisi alt temasında bir tane cümlede işlenmiştir: “Böylece 

hem çevre kirlenmiyor hem de ağaçlar kurtuluyor.” (s:68)cümlesi ile ifade etmiştir. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” adlı eserinin Çevre 

Bilinci bakımından incelenmesi Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” Adlı Eserinin  

Çevre Bilinci Bakımından İncelenmesi 

Çevre Bilinci Sayı Kitapta Geçtiği Sayfalar 

Atık Kâğıtlar   

Geri Dönüşüm 

9 

1 

64, 66, 66, 67 68, 68, 70, 73, 74 68 

 

Tablo 6 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Kütüphane Muhafızı” 

adlı eserinde Çevre Bilinci teması altında Atık Kâğıtlar ve Geri Dönüşüm olmak üzere iki alt temada 

işlenmiştir:  

1. Atık Kâğıtlar: Kitabın ham maddesi nedir?” (s:64) “Bugün kâğıt birikmedi ama yarın sana 

epeyce karton verebilirim.” (s:66) “Arabasında yeterince gazete, karton kutu gibi şeyler vardı.” (s:66) 

“Amca bu kâğıtları ne yaptığınız merak ettik de… Ayrıca bunları neden topluyorsunuz?” (s:67) “Bu 

kâğıtları toplayıp satıyorum çocuklar.” (s:68) “ Kâğıt toplanan yeri bulmamız pek zor olmadı.” (s:67)” 

Sokağa kadar taşmış kâğıt balyalarından doğru yerde olduğumuzu anladık.” (s:70) “ Elinde bir sürü 

eski gazete tutuyordu.” (s:73) “Elindeki gazete balyasını hemen olduğu yere attı.” (s:74) cümleleriyle 

ifade edilmiştir. 

Doğa Sevgisi
Çevre Bilinci
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2. Geri Dönüşüm: “O da bu kâğıtları alıp geri dönüşüme satıyor.” (s:68 ) cümlesi ile ifade 

edilirmiştir. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Korkusuz Kurtarıcı” Adlı Eseri 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2  “Korkusuz Kurtarıcı” adlı eseri Doğa Sevgisi ve 

Çevre Bilinci kavramları açsından zengin midir? 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Korkusuz Kurtarıcı” adlı eserinin Doğa Sevgisi 

ve Çevre Bilinci bakımından kıyaslanması Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti  “Korkusuz Kurtarıcı” Adlı Eserinin Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci Bakımından Kıyaslanması 

 

Şekil 4 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Korkusuz Kurtarıcı” adlı 

eseri Çevre Bilinci kavramı açısından fakirken Doğa Sevgisi kavramı açısından zengin olduğu 

görülmüştür. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Korkusuz Kurtarıcı” adlı eserinin Doğa Sevgisi 

bakımından incelenmesi Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Korkusuz Kurtarıcı” Adlı Eserinin Doğa 

Sevgisi Bakımından İncelenmesi 

Doğa Sevgisi Sayı Kitapta Geçtiği Sayfalar 

Ağaç Sevgisi 1 44 

 

Tablo 7 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Korkusuz Kurtarıcı” 

adlı eserinde Doğa Sevgisi teması Ağaç Sevgisi alt temasında bir tane cümlede işlenmiştir: “ Sokağın 

bir tarafı ormana bakıyordu. Evlerin arasında koca koca ağaçlar vardı.” (s:44) cümlesiyle ifade 

edilmiştir. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Korkusuz Kurtarıcı” adlı eserinde Çevre 

Bilincinden bahseden cümlelere rastlanmamıştır. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “ Büyük İşler Ustası” Adlı Eseri 

 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2  “Büyük İşler Ustası” adlı eserinde Doğa Sevgisi ve 

Çevre Bilinci kavramlarına yer verilmiş midir? 

Doğa Sevgisi
Çevre Bilinci
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Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Büyük İşler Ustası” adlı eserinin Doğa Sevgisi 

ve Çevre Bilinci bakımından kıyaslanması Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti  “Büyük İşler Ustası” Adlı Eserinin Doğa 

Sevgisi ve Çevre Bilinci Bakımından Kıyaslanması 

 

Şekil 5 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Büyük İşler Ustası” adlı 

eserinde ne Çevre Bilinci ne de Doğa Sevgisi kavramlarına yer verilmediği görülmüştür. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Büyük İşler Ustası” adlı eserinde Doğa sevgisi 

kavramından bahseden cümlelere rastlanmamıştır. 

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde -2 Seti “Büyük İşler Ustası” adlı eserinde Çevre Bilinci 

kavramından bahseden cümlelere rastlanmamıştır. 

Mustafa Orakçı’nın “Levent İz Peşinde -2” başlıklı bir seri altında toplanan beş kitaptan 4 

tanesinde doğayla ilgili bilgilere ve çevre sorunlarına az da olsa yer verilmiştir; bu seri içinde yer alan 

diğer bir kitapta ve diğer kitaplarda ise “Macera”, dedektiflik” ve  “arkadaşlık” temaları işlenmiştir. 

İncelenen çocuk öykülerinden özellikle iki tanesi çevresel sorunlara değinmek amacıyla 

kurgulanmış çocuğun merak duygusunu canlı tutmayı başararak konudan kopmanın önüne geçerek 

doğa sevgisinin önemini vurgulamış ve okuyucunun çevre eğitimi kapsamında neler yapabileceğini 

sezdirmiştir. 

Levent İz Peşinde-2 hikâye setinin Doğa Sevgisi ve Çevre Bilinci Bakımından Kıyaslanması 

Şekil 6’ da verilmiştir. 

Doğa Sevgisi
Çevre Bilinci
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Şekil 6 Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde-2 Hikâye Setinin Doğa Sevgisi ve Çevre Bilinci 

Bakımından Kıyaslanması 

 

Şekil 6 incelendiğinde Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde 2 hikâye setinde Çevre Bilinci 

kavramının daha fazla yer aldığı görülürken Doğa Sevgisi kavramına daha az yer verildiği 

görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç 

Bu bölümde bulgular bölümünden elde edilen verilere dayanılarak, ulaşılan sonuçlara, 

tartışmaya ve önerilere yer verilmiştir. 

Mustafa Orakçı’nın çocuk öykülerinde doğa sevgisi ve çevre bilinci ile ilgili olarak sezdirilen 

duygu düşünce ve zaman zaman da bilgiler kitap bazında incelenmiştir. Mustafa Orakçı’nın “Levent İz 

Peşinde-2” başlıklı bir seri altında toplanan beş kitaptan sadece iki tane kitapta doğayla ilgili bilgilere 

ve çevre sorunlarına daha fazla yer verilmiştir.  Bu seri içinde yer alan diğer üç kitapta ise doğa sevgisi 

ve çevre bilinci kavramları yok denecek kadar azdır; bu üç kitapta daha çok “Macera”, dedektiflik” ve  

“arkadaşlık” temaları yoğun olarak işlenmiştir 

Çocukları okudukları kitaplar duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirir. Bireylerin 

okudukları kitaplar sayesinde çevrelerini tanımaları, korumaları ve doğaya ve çevreye karşı duyarlı 

olmaları beklenmektedir. İncelenen çocuk öykülerinden özellikle iki tanesi çevresel sorunlara 

değinmek amacıyla kurgulanmış çocuğun merak duygusunu canlı tutmayı başararak konudan 

kopmanın önüne geçerek doğa sevgisinin önemini vurgulamış ve okuyucunun çevre bilincini 

geliştirmek kapsamında neler yapabileceğini sezdirmiştir.  

Mustafa Orakçı’nın Levent İz Peşinde-2 hikâye setinde çevre bilinci kavramına daha fazla yer 

verildiği görülmüştür. Doğa sevgisi kavramına daha az değinilmiştir. Yaptığımız çalışmada, belirtilen 

eserler doğa sevgisi ve çevre bilinci açısından incelenmiş ve yeterince yer almadığı, bu eserlerin 

çocukta doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmada yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır.   

 

12 

27 

Doğa Sevgisi

Çevre Bilinci
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Öneriler 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler şu şekildedir; 

1. Araştırma kapsamı genişletilerek daha kapsamlı bir şekilde yazarın diğer kitapları 

incelenebilinir.  

2. Çocuklar arasında popüler olan ve çocuk edebiyatında önemli bir yere sahip olan kitabın 

yazarı ile Doğa Sevgisi ve Çevre Bilinci kavramlarına yönelik sınıf bazında etkinlikler yapılabilinir. 
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