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Türkçe Özet: 

Bu araştırma, irrasyonel sayılar, negatif sayılar, sıfır ve sonsuzluk gibi bazı matematiksel 

kavramlarla ilgili epistemolojik engelleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tarihte 

matematikçilerin irrasyonel sayılar, negatif sayılar, sıfır ve sonsuzluk kavramlarının ortaya çıkışı 

sürecinde yaşadıkları bocalamaların ve bunalımların, öğrenciler tarafından da benzer şekilde yaşanıp 

yaşanmadığının belirlenmeye yönelik yürütülen araştırma ile öğrenciler tarafından yanlış algılanan 

ya da anlaşılmadan sadece ezberlenen bazı matematiksel kavramlar da gün ışığına çıkacak ve bu 

duruma karşı tedbirler alınması yönünde önerilerde bulunulacaktır. Ülkemizde yapılan araştırmalar 

incelendiğinde epistemolojik engeller kavramı ile ilgili çalışmalar yok denecek kadar az olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda ele alındığında; araştırmanın epistemolojik engeller konusunda da 

literatüre katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Yapılan çalışmanın örneklemini, Doğu Anadolu'da 

orta ölçekli bir ilde bulunan 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında, öğrenim görmekte olan yirmi 

katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada durum çalışması (case study design) araştırma modeli 

kullanılmış olup, veriler yarı yapılandırılmış mülakatlar ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin 

değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin genel olarak; irrasyonel sayılar, negatif sayılar, sıfır ve 

sonsuzluk kavramlarının tanımlanması ve bu kavramlarla yapılan işlemlerle ilgili epistemolojik 

engellerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Son olarak bu kavramların öğretiminde dikkatli olunması 

gereken noktalar ve bu zorlukların matematik tarihi yardımıyla aşılacağına doğrultusunda önerilerde 

bulunulmuştur. 

  

İngilizce Özet: 

This study is carried out to determine the epistemological obstacles concerning some concepts in 

mathematics such as irrational numbers, negative numbers, zero and infinity. In this study, it is aimed 

to decide whether the students have the same kind of depressions and confusions experienced by 

some mathematicians in the process of some mathematical concepts appearing in history or not. In 

addition, with the help of this study, some mathematical knowledge misunderstood or memorized 

without really understanding by students will be revealed and some suggestions will be put forward 

to take some precautions against these situations. Having examined the researches made in our 

country, we can see that the studies on the concept of epistemological obstacles are so few in 

number. Within this context, it is estimated that this study will contribute to the literature about the 

concept of epistemological obstacles. The sample of the study is composed of twenty participants 

who study in 2008-2009 academic year in a city at medium scale in the eastern part of Turkey. In the 

study, the research model `case study design? is used and the data are obtained via semi-structured 

interviews. As a result of the data evaluated, it is determined that the students have some 

epistemological obstacles about identifying the concepts of irrational numbers, negative numbers, 

zero, and infinity, and making operations with these concepts. Finally, some suggestions are made 

aiming at the important points in teaching of these concepts and how these difficulties are to be 

overcome with the help of the history of mathematics. 

 


