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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin Türk edebiyatı 
dersine yönelik tutumlarını belirlemek için geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapılmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma 
grubu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Erzurum şehir merkezinde 
öğrenim gören toplam 566 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. 
Ölçeğin faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş 
ve toplam varyansın % 58,39’unu açıklayan dört boyutlu bir yapı elde 
edilmiş ve bu yapının model uyumunun iyi düzeyde olduğu bulunmuştur 
(X2/sd=2.42, RMSEA=.078, RMR= .075,  NFI=.97, NNFI= .97, CFI=.97, 
IFI=.98, RFI=.98, AGFI=.92, GFI=.94). Ölçeğin güvenirliğini belirlemek 
için iç tutarlılık ve iki yarı test güvenirlik analizleri yapılmış ve ölçeğin 
güvenirliğine karar vermek için yeterli değerlere ulaşılmıştır. İlgili 
literatür incelendiğinde, Akcaoğlu-Saydım (2009) tarafından yapılan ve 
öğrencilerin Türk edebiyatı dersine yönelik ilgilerinin araştırıldığı çalışma 
haricinde herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Söz konusu bu 
araştırmada ölçme aracı olarak anket kullanılmıştır. Dolayısıyla da lise 
öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarını ölçmeye 
yönelik bir ölçme aracına ulaşılamamıştır. Elde edilen bulgular 
doğrultusunda, ortaöğretim öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik 
tutumlarının belirlenmesi sürecinde kullanılabilecek güvenirliği ve 
geçerliği olan bir ölçme aracının geliştirildiği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı Dersi Tutum Ölçeği, Türk 
Edebiyatı, Tutum  

 

TURKISH LITERATURE COURSE ATTITUDE SCALE: A STUDY 
OF VALIDITY AND RELIABILITY  

 

ABSTRACT  

The aim of this study was to develop and then perform the validity 
and reliability evaluation of an assessment tool that will be used to 
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determine the attitude of secondary education students toward Turkish 
literature classes. The study group consisted of 566 secondary school 
students attending schools in Erzurum city center during the 2014/2015 
academic year. The factor structure of the scale was evaluated using 
exploratory and confirmatory factor analyses. A four-dimensional 
structure that accounted for 58.39% of the total variance was obtained, 
and the model fit for this structure was found to be adequate 
(X2/sd=2.42, RMSEA=.078, RMR= .075,  NFI=.97, NNFI= .97, CFI=.97, 
IFI=.98, RFI=.98, AGFI=.92, GFI=.94). Internal consistency and two half-
test reliability analyses were performed, with sufficient data being 
obtained to assess the reliability of the scale. A review of the literature 
reveals that the only study investigating the attitude of students towards 
Turkish literature courses is the study of Akcaoğlu and Saydım (2009), 
with there being no other studies on the subject. The study of Akcaoğlu 
and Saydım had used a questionnaire as assessment tool. Thus, within 
the frame of their study, they have not developed a new scale for 
assessing high school student attitudes towards Turkish Literature 
courses. Based on the results our study, it is possible to say that a 
reliable and valid assessment tool for determining the attitudes of 
secondary school students towards Turkish literature classes has been 
developed. 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the attitudes of secondary 
school students towards Turkish literature courses and to develop an 
assessment tool, or scale, by performing a validity and reliability 
evaluations. A review of the literature reveals that the only study 
investigating the attitude of students towards Turkish literature courses 
is the study of Akcaoğlu and Saydım (2009), with there being no other 
studies on the subject. The study of Akcaoğlu and Saydım had used a 
questionnaire as assessment tool. Thus, within the frame of their study, 
they have not developed a new scale for assessing high school student 
attitudes towards Turkish Literature courses. This was a prime motivator 
for us in developing an attitude scale for Turkish Language and Literature 
Education. Turkish literature courses are important for developing the 
speech, writing, listening and reading skills of students in Turkey, and 
also enables them to gain many other skills in areas such as culture, 
history, artistic esthetics, and national awareness. We hence believe that 
evaluating student attitudes towards this course will contribute to 
educational activities and future studies on the subject. Attitude can be 
defined as the reflection of values attached by individuals to entities or 
concepts (Çelik, 2015:276). Various studies have shown that attitudes 
compel individuals to act in particular ways (Demirel, 2010), and that it 
affects motivation and behavior (Evrekli, İnel, Balım and Kesercioğlu, 
2009). The attitudes and dispositions of individuals undoubtedly affect 
their interests, desires, emotions, thoughts and system of values. Arslan 
(2012) noted that attitudes acquired before and during an education 
program might prevent or impede the learning of new information. 
Studies on education have demonstrated that the attitudes of individuals 
towards the material to be learned, the teacher, and the subject being 
learned can all affect academic performance (Ağgön and Yazıcı, 2010). As 
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education is an important means for changing attitudes, it might be 
important for teachers to know the attitudes of their students towards 
both their courses and other subjects in their social lives, and to also 
know which tools to use to assess these attitude; such knowledge may 
also contribute to increasing the quality of education (İnan, 2014:383). 
In this context, we believe that student attitudes towards the Turkish 
Literature course might affect the degree to which the course objectives 
can be achieved and the students can actually benefit from the class. The 
attitude levels identified with this scale will help delineate a possible 
course for increasing effective learning and internalization. Determining 
attitudes towards Turkish Literature courses will allow us to identify the 
impact of Turkish Literature-related educational activities, methods and 
techniques on student attitudes.  

In this study aiming to construct a new scale, every stage was 
performed by forming different study groups from secondary education 
students attending schools in the Erzurum city center. In this context, a 
group of 80 students (including 45 male and 35 female students) was 
formed for the pilot application of the scale, while a study group of 304 
students (including 167 male and 137 female students) was formed for 
factor analysis. For reliability analysis, study groups with a total of 182 
students (including 95 male and 87 female students) were formed. To 
create a pool of items for the Turkish Literature Course Attitude Scale, an 
initial item pool of 46 items was constituted through a review of the 
relevant literature. After forming this item pool, an initial version of the 
scale was prepared, which was then submitted to the review, 
recommendations and corrections of three experts on Turkish Literature 
and two experts on assessment and evaluation. The initial scale was 
revised based on their feedbacks, and then applied to a sample of 80 
students as part of the scale’s first pilot application. During this pilot 
application, we especially evaluated whether the scale possessed internal 
consistency, and verified the total item correlation. 

Exploratory and confirmatory factor analyses were performed to 
examine the factor structure of the Turkish Literature Course Attitude 
Scale. During factor analysis, we focused on ensuring that each factor 
accounted for at least 5% of the variance; that the eigenvalues were at 
least 1.00; that the total accounted variance was at least 40%; and that 
the item factor loading values were at least 0.32 (Büyüköztürk, 2007; 
Seçer, 2015). During the exploratory factor analysis, we first evaluated 
the suitability of the collected data for factor analysis by performing the 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Barlett tests. Based on these analyses, 
the KMO value was determined as .985, while the Barlett test’s χ2 value 
was determined as 7325.233 (p< .001). It is generally accepted that a 
KMO value above 0.60 and a significant value for the Barlett test are 
indicative of a data set suitable for factor analysis (Field, 2005, Pallant, 
2005; Seçer, 2015).  

The factor analysis of the Turkish Literature Course Attitude Scale 
provided a four factor structure accounting for 58.39% of the total 
variance. The first of these factors was the interest dimension, which 
comprised items 1, 2, 7, 8, 10, 27, 34, 35, 39, 44 and 45; the second 
factor was the importance dimension, which comprised items 3, 6, 13, 22, 
23, 32, 33 and 37; the third factor was the knowledge dimension, which 
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comprised items 16, 29, 30 and 41; and the fourth dimension was 
avoidance, which comprised items 12, 24, 31 and 36. 

The item factor loading for the overall scale was found to vary 
between .34 and .72 Tabachnick and Fidell (2001) describe that, during 
scale development and adaptation processes, the lower limit for the item 
factor loading value must be .32. Based on the obtained values, it is 
possible to state that the item factor loading values and the four factor 
structure of the scale were suitable (Hair, Black, Babin, Anderson and 
Tatham, 2006; Seçer, 2015). 

The fit indices of the Turkish Literature Course Attitude Scale were 
found to be significant (X2= 772.60, SD=318, p=.00, X2/SD=2.42). The fit 
index values were determined as RMSEA=.078, RMR= .075, NFI=.97, 
NNFI= .97, CFI=.97, IFI=.98, RFI=.98, AGFI=.92, and GFI=.94. Based on 
first level DFA analysis performed on the four factor scale structure of the 
Turkish Literature Course Attitude Scale, it was determined that all model 
fit indices had good values, and that these values confirmed the four 
factor structure of the scale (Seçer, 2015).  

The reliability analysis performed on the Turkish Literature Course 
Attitude Scale showed that the scale had good consistency and split half 
validity. According to the internal consistency analysis, the scale’s total 
internal consistency was .82, while the first, second, third and fourth 
dimensions’ internal consistency values were .81, .81, .79 and .78, 
respectively. The scale’s total split half reliability value was .79, while the 
first, second, third and fourth dimensions’ split half reliability value was 
.79, .77, .76 and .75. 

Based on the results of the internal consistency analysis and the 
split half reliability analysis, it possible to state that the obtained values 
are adequate, and that the scale is hence reliable. 

In conclusion; based on the results obtained from the exploratory 
and confirmatory factor analyses and the from reliability analyses, we 
can say that the Turkish Literature Course Attitude Scale is a valid and 
reliable assessment tool. This study resulted in the development of a new 
valid and reliable scale that can be used for assessing students attitudes 
towards Turkish Literature courses, education and teaching in all types 
of studies. We believe that this scale will contribute to future studies on 
the subject.  

Key Words: Turkish Literature Course Attitude Scale, Turkish 

Literature, Attitude 

 

Giriş 

Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve 

zamanda varlığını sürdürmesi, bizlere onun insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığını 

düşündürmektedir. Edebiyatın bu özelliğini, insanın sanat yapma varlık şartına bağlayanların da 
olduğu bilinmektedir. Edebî eser, dille gerçekleşen güzel sanat ürünüdür (MEB, 2011). Öğrencilerin 

konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini geliştiren ve ayrıca öğrencilerin kültür, tarih, dil, 

sanat zevki, millet olma bilinci gibi daha birçok beceriyi kazanmalarında önemli bir ders olan Türk 
edebiyatı, öğrenenlerin tutumları bakımından da değerlendirilmelidir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde 
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tutum kelimesi “tutulan yol, tavır” olarak yer almaktadır (TDK, 2011: 2393). Tutum kavramı genel 

olarak bireyin çevresindeki herhangi bir olgu veya nesneye ilişkin sahip olunan tepki eğilimini ifade 
eder (İnceoğlu, 2010). Tutum, insanların nesnelere ya da düşüncelere verdiği değer olarak 

tanımlanabilmektedir (Çelik, 2015:276). Tutumun, bireyi belli davranışlar göstermeye iterek 

(Demirel, 2010), motivasyon ve davranışları etkilediği çeşitli çalışmalarda (Evrekli, İnel, Balım ve 
Kesercioğlu, 2009) ele alınmıştır.  Bireyin sahip olduğu tutum ve eğilim de onun ilgi, istek, duygu, 

düşünce ve değer yargılarını etkileyecektir. Eğitim programı öncesinde ve sırasında kazanılmış 

tutumların yeni öğrenilecekleri engellemesi ya da güçleştirmesinin mümkün olabileceği Arslan 
(2012) tarafından belirtilmiştir. Eğitimle ilgili araştırmalarda, bireyin öğrenilecek materyale, 

öğretmene, öğrenim gördüğü konu alanına yönelik tutumlarının okul başarılarını etkilediğini ortaya 

koymaktadır (Ağgön ve Yazıcı, 2010). Eğitim; tutumları değiştirmede önemli bir araç olduğundan, 

öğretmenlerin gerek kendi derslerine, gerekse sosyal yaşamdaki diğer olgulara yönelik öğrenci 
tutumlarının ne olduğunu ve nasıl ölçüleceğini bilmeleri, eğitimin niteliğini artırmada önemli bir 

etken olabilir (İnan, 2014:383). Bu bağlamda Türk Edebiyatı dersini ele aldığımızda dersin 

hedeflerinin ve kazanımlarının gerçekleşme düzeyinin, öğrenci tutumlarına göre farklılık arz 
edebileceği düşünülmektedir. Bu ölçek vasıtasıyla elde edeceğimiz tutum düzeyleri, bize öğrenme 

ve içselleştirme durumunu artırmak için nasıl bir yol izleyeceğimiz hususunda istikamet 

gösterecektir. Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumun belirlenebilmesi, eğitim öğretim ortamında 
yapılacak çalışmaların ve uygulanacak yöntem ve tekniklerin öğrenci tutumlarını ne düzeyde 

etkilediği hakkında bilgilere ulaşılmasını sağlayacaktır. 

İlgili literatür incelendiğinde, Akcaoğlu-Saydım (2009) tarafından yapılan ve öğrencilerin 

Türk edebiyatı dersine yönelik ilgilerinin araştırıldığı çalışma haricinde herhangi bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Söz konusu bu araştırmada ölçme aracı olarak anket kullanılmıştır. Dolayısıyla da 

lise öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik bir ölçme aracına 

ulaşılamamıştır. Bu durum Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin 
geliştirilmesinde temel motivasyon kaynağı olmuştur. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı lise 

öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi sürecinde kullanılabilecek 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir.  

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışması olduğu için sürecin her bir aşamasında Erzurum 

şehir merkezinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencileri arasından farklı çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda pilot uygulama için 45 erkek ve 35 kız olmak üzere 80 öğrenci, faktör 

analizinde ise 167 erkek ve 137 kız olmak üzere toplam 304 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Güvenirlik analizinde ise 95 erkek ve 87 kız olmak üzere 182 öğrenciden oluşan 
çalışma grupları oluşturulmuştur.  

Ölçek Geliştirme Süreci 

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği madde havuzunu oluşturmak için ilgili 

alanyazın incelenmiş 46 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunun 
oluşturulmasından sonra ölçeğe ilk şekli verilerek 3 Türk Edebiyatı alan uzmanı ve 2 ölçme ve 

değerlendirme uzmanından görüş, öneri ve düzeltmeleri istenmiştir. Alınan dönütler doğrultusunda 

ölçeğe ilk şekli verilerek 80 kişilik bir örneklem üzerinde birinci pilot uygulama yapılmıştır. Pilot 
uygulama aşamasında özellikle ölçeğin iç tutarlılığa sahip olup olmadığı ve madde toplam 

korelasyonları incelenmiştir. 
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Pilot uygulamadan elde değerler ölçeğin iç tutarlık katsayısının .95 olduğu ve yeterli iç 

tutarlılığa sahip olduğu gözlenmiştir (Seçer, 2015). İç tutarlılığın ardından madde toplam 
korelasyonları incelenmiş ve 46 maddeden oluşan ölçek formunun madde toplam korelasyon 

değerlerinin .32 ile .79 arasında sıralandığı bulunmuştur. Elde edilen bu değerler ölçeğin faktör 

analizine başlanması için gerekli olan iç tutarlık değerine ve madde toplam korelasyon değerine sahip 
olduğu şeklinde değerlendirilmiştir (Seçer, 2013, Seçer, 2015). Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek 

için toplam madde sayısının en az 5 katı bir örneklem grubu oluşturularak açımlayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise iç tutarlık ve iki yarı güvenirlik 
analizleri yapılmıştır. 

Bulgular  

Yapı geçerliği  

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin faktör yapısını incelemek için açımlayıcı 
ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinde her bir faktörün en az % 5 varyans 

açıklamasına, öz değerlerin en az 1.00 olmasına, toplam açıklanan varyans değerinin en az % 40 

olmasına ve madde faktör yük değerlerinin en az .32 olmasına dikkat edilmiştir (Büyüköztürk, 2007; 
Seçer, 2015). 

Açımlayıcı faktör analizi  

Açımlayıcı faktör analizinde öncelikle toplanan verilerin faktör analizi için uygunluğu 
gözden geçirilmiş ve bu amaçla KMO ve Barlett testleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

KMO değerinin .985 ve Barlett testi χ2 değeri ise, 7325,233 (p< .001) olarak bulunmuştur. Faktör 

analizinde KMO değerinin .60’ın üzerinde olması ve Barlett testinin anlamlı çıkmasının veri setinin 

faktör analizi için uygun olduğu şeklinde değerlendirilebileceğine ilişkin yaygın görüşler 
bulunmaktadır (Field, 2005, Pallant, 2005; Seçer, 2015). Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum 

ölçeğine ilişkin olarak açımlayıcı faktör analizinden elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Madde Faktör Yükleri, Alt Ölçeklerin 
Açıkladığı Varyanslar ve Madde Analizleri 

Madde 1.Fak. 2.Fak. 3.Fak. 4.Fak. Madde Toplam 

Korelesyonu 

M1 .81    ,647 

M2 .76    ,673 

M7 .71    ,346 

M8 .70    ,416 

M10 .66    ,597 

M27 .62    ,562 

M34 .60    ,653 

M35 .55    ,502 

M39 .54    ,728 

M44 .51    ,632 

M45 .50    ,656 

M3  .65   ,349 

M6  .60   ,668 

M13  .58   ,647 

M22  .55   ,673 

M23  .51   ,346 

M32  .50   ,653 

M33  .49   ,502 

M37-  .45   ,728 
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M12   .52  ,656 

M24   .49  ,668 

M31   .47  ,647 

M36   .45  ,673 

M16    .57 ,346 

M29    .49 ,346 

M30    .47 ,653 

M41    .45 ,502 

 % 36,63 % 9,85 % 7,00 % 5,90  

 Toplam Varyans % 58,39  

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine ilişkin açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

toplam varyansın % 58,39’unu açıklayan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörlerin birincisi 
1, 2, 7, 8, 10, 27, 34, 35, 39, 44, 45. maddelerden oluşan ilgi alt boyutudur. İkincisi 3, 6, 13, 22, 23, 

32, 33, 37. maddelerden oluşan önem alt boyutudur. Üçüncüsü 16, 29, 30, 41. maddelerden oluşan 

bilgi alt boyutudur. Dördüncüsü ise 12, 24, 31, 36. maddelerden oluşan kaçınma alt boyutudur.  

Ölçeğin geneline ilişkin madde faktör yük değerlerinin .72 ile .34 arasında sıralandığı 

gözlenmiştir. Ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerinde madde faktör yük değerlerinin Tabachnick 

ve Fidell (2001) alt sınırının .32 olması gerektiğini belirtmektedirler. Elde edilen veriler 
doğrultusunda ölçeğin dört faktörlü yapısının madde faktör yük değerlerinin yeterli düzeyde olduğu 

söylenebilir (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2006; Seçer, 2015). Ölçeğin toplam açıklanan 

varyans değeri ise,  % 58,39 olarak bulunmuştur. Açıklanan toplam varyans değerinin Kline (2011) 

ve Seçer (2015) tarafından ileri sürülen % 40 düzeyinin üzerinde olduğu ve gerekli koşulların 
sağlandığı söylenebilir. 

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine ilişkin ölçeğin alt faktörleri arasında çoklu 

bağıntı problemi olup olmadığını belirlemek için Multi Colonirity analizi yapılarak çoklu bağıntı 
durumu incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Pallant  (2005), Akbulut (2010) 

ve Seçer (2015) ölçeklerde çoklu bağıntı sorunu olmaması için korelasyon değerinin .90 ve üzerinde 

bulunmaması gerektiğini belirtmektedirler. 

Tablo 2 Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyonlar 
 1 2 3 4 

Faktör 1 1    

Faktör 2 .325* 1   

Faktör 3 .345* .415* 1  

Faktör 4 .285* .258* .335** 1 

* p< 0.05 (2-tailed). 

  Tablo 2 incelendiğinde Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin alt faktörleri 
arasındaki korelasyon değerlerinin belirtilen sınırlar içerisinde olduğu ve çoklu bağıntı sorunu 

bulunmadığı söylenebilir. 

Doğrulayıcı faktör analizi  

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine ilişkin olarak açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda elde edilmiş olan dört faktörlü yapının model uyumu için doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde çoklu uyum indeksleri olan GFI, CFI, NFI, RFI, IFI ve 

AGFI indeksleri kullanılmış ve her bir indeks için kabul edilebilir uyum değeri 0.90 olarak dikkate 
alınmıştır. Ayrıca, temel uyum indeksleri olan RMSEA, RMR ve SRMR değeri için ise,  0.08 uyum 

değeri kriter olarak kabul edilmiştir (Seçer, 2015). 
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Şekil 1 incelendiğinde 27 madde ve dört alt faktörden oluşan Türk Edebiyatı Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeğinin uyum indekslerinin anlamlı olduğu görülmektedir (X2= 772,60 sd=318, p=.00, 
X2/sd=2.42). Uyum indeksi değerleri ise,  RMSEA=.078, RMR= .075,  NFI=.97, NNFI= .97, 

CFI=.97, IFI=.98, RFI=.98, AGFI=.92, GFI=.94 olarak bulunmuştur. Türk Edebiyatı Dersine 

Yönelik Tutum Ölçeğine ilişkin olarak birinci düzey DFA analizi ile test edilen dört faktörlü yapının 
model uyum indekslerinin tamamının iyi düzeyde olduğu ve ölçeğin dört faktörlü yapısının 

doğrulandığı söylenebilir (Seçer, 2015).  

 Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden elde edilen bulgular Türk Edebiyatı 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin yapı geçerliğine sahip olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Ölçeğin 

geçerliğinin sağlanmasından sonra güvenirliğini incelemek için iç tutarlık ve iki yarı güvenirlik 

analizleri yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3 Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine İlişkin İç Tutarlık ve İki Yarı Güvenirlik 

Yöntemiyle Hesaplanan Güvenirlik Katsayıları 
Boyutlar   İç Tutarlık İki Yarı Güvenirlik 

Faktör 1 .81 .79 

Faktör 2 .81 .77 

Faktör 3 .79 .76 

Faktör 4 .78 .75 

Toplam Ölçek .82 .79 

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine ilişkin olarak yapılan güvenirlik analizi 
sonucunda ölçeğin iç tutarlık ve iki yarı geçerliğine sahip olduğu bulunmuştur. İç tutarlık analizine 

ilişkin bulgular incelendiğinde ölçek toplamı için .82 ve alt boyutlar için sırasıyla .81, .81, .79 ve .78 

şeklinde sıralanmaktadır. İki yarı güvenirlik değeri ise ölçek toplamı için .79 ve alt boyutlar için 

sırasıyla .79, .77, .76 ve .75 şeklinde sıralanmaktadır. Seçer, (2015), Landis ve Koch, (1977) ve 
Robinson, Shaver, ve Wrightsman, (1991) ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerinde güvenirlik 

katsayılarının .70 ve üzerinde bir değere sahip olmasının ölçeğin güvenilir kabul edilebilmesi için 

yeterli olduğunu ileri sürmektedirler.  

Bu doğrultuda iç tutarlık analizi ve iki yarı güvenirlik analizi sonucunda elde edilen 

değerlerin ölçeğin güvenilir kabul edilmesi için yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden elde edilen bulgular ve 

güvenirlik analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum 
Ölçeğinin alan araştırmalarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

söylenebilir.  

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarını 

belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle 

ilgili literatür ve kuramsal bilgiler incelenerek 46 maddeden oluşan bir madde havuzu 
oluşturulmuştur. Madde havuzu alan ve ölçme uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 

değerlendirilmiş ve ölçeğe pilot uygulamalar için ilk şekli verilmiştir. Ölçeğin madde uyumlarını 

incelemek için madde toplam korelasyonlarına bakılmış ve dört maddenin ölçeğin bütünü ile uyumlu 

olmadığı tespit edildiği için ölçek formundan çıkartılmasına karar verilmiştir.  

Pilot uygulama sonrasında ölçek tekrar gözden geçirilmiş ve ölçekte yer alan madde 

sayısının en az 5 katı büyüklükte bir çalışma grubuna ulaşılarak faktör analizi için veri toplanmıştır. 

Ölçeğin örtük yapısını belirlemek için öncelikle açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin 27 
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madde ve dört faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Dört faktörlü yapı toplam 

varyansın % 58,39’unu açıklamaktadır. Ölçek geliştirme süreçlerinde açıklanan toplam varyansın en 
az % 52 ve üzerinde olması gerektiğini (Henson ve Robert, 2006; Seçer, 2015) ileri süren görüşler 

göz önünde bulundurulduğunda ölçeğin yeterli varyans açıklama katsayısına sahip olduğu 

söylenebilir. 

Açımlayıcı faktör analizinde elde edilen dört faktörlü yapının model uyumu için ise 

doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde sıklıkla kullanılan  uyum 

indeksleri  olan RMR, RMSEA, SRMR, CFI, NFI, NNFI ve GFI kullanılmıştır. Birinci Düzey 
Doğrulayıcı Faktör Analizinden elde edilen bulgular ölçeğin dört faktörlü yapısının model 

uyumunun iyi düzeyde olduğunu olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bu bulgu 

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin yapı geçerliğine sahip olduğu şeklinde 

değerlendirilebilir. 

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin güvenirliği için ise iç tutarlık ve iki yarı 

güvenirlik analizi yapılmış ve ölçeğin güvenirlik katsayılarının iç tutarlık için .79 ile .82 arasında ve 

iki yarı güvenirliğinin de .75 ile .79 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçek geliştirme süreçlerinde 
güvenirlik katsayılarının en az .70 ve üzerinde bulunması gerektiği (Seçer, 2015; Robinson, Shaver, 

& Wrightsman, 1991) göz önünde bulundurulduğunda ölçeğin güvenirlik katsayılarının yeterli 

olduğu söylenebilir. 

Alanyazın incelendiğinde, Akcaoğlu-Saydım (2009) tarafından yapılan ve öğrencilerin Türk 

edebiyatı dersine yönelik ilgilerinin araştırıldığı çalışma haricinde konu ile ilgili herhangi bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Söz konusu çalışmada veriler anket kullanılarak toplanmıştır. Alana 

katkıda bulunacağı düşünülerek hazırlanan Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin, Türk 
dili ve edebiyatı eğitimi alanında yapılacak çalışmaların öğrenci tutumlarını olumlu ya da olumsuz 

olarak etkileme düzeyinin incelenmesinde kullanılmasının, geçerli ve güvenilir sonuçlar vereceğini 

söyleyebiliriz. 

Son olarak bu araştırmanın sınırlılıklarından bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Bu araştırma 

sadece Erzurum ilinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Ölçeğin bütün Türkiye’de geçerli ve güvenirliğinin sağlanabilmesi için daha büyük araştırma 

desenleri oluşturarak ve daha geniş örneklemler üzerinde ölçeğin psikometrik özelliklerinin 
incelenmesinde yarar bulunmaktadır. 
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