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UMUT ÖLÇEGl ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yard. Doç. Dr. Yasemin AKMAN (*)
Yard. Doç. Dr. Fidan KORKUT (*)

Umut sözcüAügünlük dildedaha çok hertıangibir alandaki olumlu beklentileri
ifade etmek amacı ile kullanılır. Kuramsal açıdanele alındıAmdaise umut sözcü~ne
yüklenen a1)larolannfarldlıııdar gösterdiAi görülmektedir. Umut' ile ilgili en kap-
samlı çalışmaları yapan Jerome FJ;aDk(1968) umudu "iyi olma duygusu 'veren ve
kişiyiharekete geçmek için güdüleyen bir özellik" olarak ele abr.

Umut kavramı ile ilgili kuraIJ)salçalışmaların geçmişi 13. yüzyıla kadar uzan-
maktadJr.Bu yüzyılda din bilimcisi Aquinas, sonrakiyüzyıllarda Hume ve Kant gibi
düşünçrler umudu, insan dogasındavarolan temel duygulardanbiri olarak ele almak-
tadır. Bu görüşgünümüzde bazı yazarlariçin geçerli~inisürdürmeyedevam etmekte-

. dir (Ab. Snyder 1991). Romero'a (1989) göre umut "hedefe ulaşma beklentisinin
duygusalögesi"dir.Miller(1985)daumududuygu,beklenti,yanılsama,istekolarak .

ele almakta ve umudunyaşamın içgüdüsel bir ögesi oldugunu,bireyleri incinmekten
koruyarak potansiyellerinigöstermelerinikolaylaştırdıAtmifade etmektedir.

Bazı ~cılar tarafındanumuttek boyutluve duygusaliçerikli olarak ele
ahnmasınakarşın, son yıllarda umududaha farklı olarak ele alan araştırmacılarda bu-
lunmaktadır.Bu araştırmacılarumuttaduygusal boyutaek, battadaha ~ırlıldı olarak
bilişsel boyutunda bulundugunu öne sürerek umudu iki boyutlu olarak
düşünmektedirler. -

. . .

Frank (1968) umudu duygu ve düşüncenin anlamlı bir karışımı olarak
tanımlayarak, umudun bilişsel ve. duygusal olmaküz~re iki boyutu oldugunuilk
vurgulayan kuramcıdır. Aynı zamanda umudun psikoterapi sürecinaeki önemi
üzerinde durarak damşanın iyileşmesindeki olumlu ve hızlandırıcı rolüne işaret et-
mektedir.

Umudun iki boyutlu elealınması ile ilgili en kapsamlı görüşler ise Synder ve
arkadaşları tarafındanÖDesörülmektedir(Snyder 1989, 1991; Snyder ve ark., 1991a;
Snyder ve ark., 1991b). Umudun ilk boyutu "hedefi elde etriı,eyiisteme ve hedefi elde
edebilmek için kendiSinde güç hissetme" olarak tammlanmaktadır.Snyder ve arka-

("') Hacettepe üniversitesi Btitim Fakültesi OIretimüyesi
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(*) Ya~dar. umudun iki boyutuna denk gelen bu iki kavnıını tam olarak kal1ılayabileq tek bir
sözcük bulamadıltJan için Ingilizce. kullanunlannı tercih etmiılerdir.
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sözkonusu oldugunda daha çok olumlu bir genellenmişbeklentiden sözedilmektedir.
Bu hali ile olumlu genellenmiş beklenti, umudun hedefe ulaşma istegi boyutu ile
paralel görünmektedir. '

. .

Snyder ve arkadaşlarımn (1991a) umut ile ilgili görüşlerine dayalı olarak
oluşturduklarıölçegin geliştirilmesine yönelikçalışmalar aşagtda özetlenmiştir.

ORJİNAL UMUT ÖLÇEOt

Bireylerin umut düzeylerini ölçmek ~acıyla; Snyder ve arkadaşları (1991a)
tarafından geliştirilen umut ölçeAi 12 madde. içermektedir. Maddeler düZ cümlelerden
oluşmakta, eşit sayıdaki maddelerde (dörder tane) pathway ve ageney boyutlarına
ilişkin ifadeler yeralmaktadır. .Boyutlardaki dörder maddeninbir tanesi geçmişi, ikisi
içinde bulunulan zamam, bir tanesi de geleceAe yöneiik ifadeleri içermektedir. AyrıCa
dört madde de umutla ilgisi olmayan doldurucu (filler) ifadelerden oluş.maktadır.
Umudun pathway ve agency boyutunu yansıtan maddelerde olundu, doldurucu mad-
delerde ise olumsuz ifadeler yeralmaktadır. Ölçek uygulanırken, bireylerden maddeler-
deki if:ıdelerin, kendi durumlarını yansıtma derecelerini tikert tipi dörtlü bir derecelen-
dirme ölçegi üzerinde işaretlemeleri istenmektedir.

Orjinal Umut Ölçelinin Güvenirlik ve Geçerlili

Çeşitli güvenirlik ve geçerlik saptarnateknikleri kullanılarak yapılan birçok
araşımnada umut ölçeginin güvenirlik ve geçerligi oldukça yüksek bulunmuştur.
Yapılan çeşitli ölçümlerde ölçegin iç.tutarlılıgı.70 ile .80 arasındahesaplanmıştır.

Test-t~krar test yöntemi ile güvenirlik katsayıları ise 3 hafta ara ile .85
(p<.OOI),8 hafta araile .73 (p<O.OOI)ve 10 hafta ara.iİe .76 (p<O.OO) olarak bu-
lunmuştur. .

Umut kuramsal olarak ageney ve p~thway olarak iki boyutun bileşeni olarak
kabul edildigi için,I. ölçekdeki 8 maddedeneldeedilen puanlaradört ayrı zamanda
faktör analizi de uygulanmıştır. Bu.uygulamalar sonunda ageney boyutunu temsil
ettigi düşüıiülen. 4 maddenin birinci faktör, patbway boyutunu temsil ettigi

.
düşünülen diger 4 maddenin ise ikincifaktör üzerinde toplandıgı görülmüştür.

ÖlçeSin geçerligine ilişkin olarak da Snyder ve arkadaşlarının(1991a) benzer
ölçekleri kutlaoarak yaptıkları geçerlik hesaplamalarının soniıçları Tablo l'de
özetlenmiştir. -
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Iyiinserlik Genellenmi, Da,an Self 'Estcem Depresyon

unu Beklentisi
,

Ölçeli (Scheiver, Carver) (Fibel, Hale) (Rosenberg) (Gibb)

.~O (p<.OOS) .55 (p<.OOS) .58 (p<.OOS) ".5
ı (p<.OOS)

CümleTamamlama Sosyal Self Presentatioiı Life Experiences

unu Kabul Edilebilidik 'Survey

Ölçeli (Rotter) (Marlowe, Crowne) (Roth, Snyder) (Burger, Cooper)

- .63 (P<.OOL) -, .30 (p<.OO5) .28 (p<.ı~5) .54 (p<.OO5)

"
o Umut Ötçeıi

Hipôkodriasis -.30p <.001

Depresyon -.60 P <.001

Histeri -.35 P ~.001

Psikopatik Eıilim -.43 p <.001
i

-.34 p' <.001Paranoya

Şizofrerıi
'
-.34 p<.ool

Tablo 1

Umut Ölçetinin Benzer ÖI&eklerle Gösterditi İlişki Katsayıları.

" 'Umut Ölçeginden elde edilen puanlar Minnesota Çoklu kişilik Envanterinin
bazı alt ölçeklerinden elde' edilen puanlar ile de' benzerlik göstermektedir. MMPI
ölçeAininbazıalt ölçekleri ile umutölçe~indenalma,ı puanlararasındakikorelasyon
katsayıları daTablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2

Umut ÖlçeAinin Bazı MMPI AitÖlçekleriyle Korelasyon in Katsayıları

Umut Ölçelinin AyırdediciIili

Yapılan ölçÜJDler,wnut düzeyi ile olumsuz duygulanım (negative affect), ge-
nellenmiş olumlu' sonuç beklentisi gibi özellikler arasında korelasyonlar oldugunu
göstenniştir. '

Snyder ve ınicatbışJarınagöre(1991a) yüksekumudubireylerdahaaz olumsuzduy-,
gulanmı ve daha az kendilerinezararverici bilişsel özellikler taşımaktadırw. Böylece
umut ölçeginden alınan puanJarın, olumsuz duygulanım ya da nevrotizln ile ilgili
ölçeklerde~ alınanpuanJarla olumsuz bir korelasyon göstennesi beklenmektedir. Bu
vaı:saymıd8nhareketleyapılan karşı1aştmnaJarbu görüşüdesteklemiş, umutölçegi ile
iki olumsuz duygulanım indeksinden.alınanpuanlai:arasında.olumsuzkorelasyon bu-
lunmuştur (Manifest Anxiety Scale, r.-47, p <.001; State~TraitAnxiety Scale, r-.5
p,::.(~ı).

'
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Umut ÖlçeRinin" Puanlanması
,

Öıçegi degerlendirecek bireylerden, her bir maddeyi "durumuma hiç uymuyor
(1)'den", "tamamıyla uygun (4)'e"uzanan dörtlÜlikert tipi bir derecelendirme içinde
degerlendirmeleriistenmektedir.

Ölçek puanlanırken doldurucu maddeleı~ (3,5,6,ı1) verilen puanlar dikkate
alınmamakta, diger maddelere verilen puanlar topıanarakher birey için tek bir puan
elde edilmektedirve degerlendirmelerde bu puanlarüzerindenyapılmaktadır.Ölçekten.
alınabilecekeridüş~ puan8, enyüksekpuan32'00.

.

Umut ÖlçeAini Uyarlama Çalışmaları
i

Umut ölçegini dilimize çevirmek için, İngilizce f~rmu Hacettepe
Üniversitesinde görevli, Psikoloji ya da Psikolojik Danışma alanında en az li-
sansüstü egitimi görmüş, lisans egitimini İngiliz Dilinde yapmış ya da lisansüst11
çalışmalarının bir kısmım anadili İngilizce olan ülkelerde tamamlanmış 6 uzmana
verilerek, kendilerinden ölçegi Tprkçeye 'çevirmeleri istenmiştir. Daha sonra bu altı
çeviri karşıJaştırmalıolarak incelenerek tek bir çeviribaline getirilmiştir.Hazırlanan
bu Türkçe form İngiliıçe ögretimi alanında görev yap~ bir ögretim üyesine verile-
rek ölçegin yeniden Türkçeden ıngilizce~e çevrilmesi saAlanmıştır.Elde edilen bu'
son çevirinin, ölçeam orijinalin~uyup uymadıgı uzmanlarıngörüşleri alınarak yeni-
den gözden geçirilmiştir.Sonuçta elde edilen Türkçe çev:iride,herbir maddeninaslına
uygunluk derecesinin yeterli oldugukabul edilerek, ölçek güvenirtik ve geçerlik
açısındandegerlendirmeyehazırhale getirilmiştir. '

Umut ÖlçeRinin GüveBirlik ve .GeçerliRine ılişkın Çalışmalar

Ölçegin güvenirligini saptamak için yapılan çalışmada, Hacettepe Üniversitesi
ögrencilerinden 103 kişilik bir grubun, her maddeye verdikleri yanıtlar üzerinden
ölçegin içtutarlıgına bııkılmış ve içtuıarlık katsayısı .65 (p<.OOn olarak hesap-
lanmıştır. Bu katsayı yeterli görülerek, 1991-1992 ögretimiyılı Bab.ar Döneminde

Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Ögrencilerinden 74 kişilik bir gruba4 hafta
ara ile ölçek iki kez uygulanmış ve iki uygulama arasındakikorelasyon katsayısı .66
(p<.OOI)olarak hesaplanmıştır.

.
ÖlçeRin Fak.tör Yapısıyla ılgili Yapılan Çalışmala~

Ölçegin aslındaki gibi bir faktör yapısı gösterip göstermedigini anlamak

amacıyla 1991-92 Babar Döneminde H.Ü. Egitim Bilimleri Bölümü öArencilerinden.
42 kişilik bir gruba Anabileşemer Yöntemi (principalcompenents) yöntemi ve varl-
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Tablo 3
Üniversite Öğrencilerine Uygulanan

Umut Ölçeği Maddelerinin Faktör Analizi

Bahar 1992 Bahar 1992 Güz 1992
Umut ölçe~i madde no n42. n103 n136

Ageney 2 2 1 2
10 .68 .11 .63 .55 .58 .38

~.66 .OQ8 .60 .001 .49 .4S
12 .65 .39 .66 .16 .77 .16
2 .12 .64 .66 -.0.18 .S2 -;38

Pabways

7 -.10 .79 . ;S2 -.04 .47 .-.64
8 .26. .79 .S3 -.08 .73 -.40
4 .36 .SI .26 . -.87 .61 -.12

i .80 .13 .70 .26 .68 .46i. i
Dönllftl\rUlmııt biletenlere

. göre açıklanan vaıyaııs
, 2.22 2.10 2'.19 1.39 3.00 . 1.32.

i
Açıklanan toplam

varyans yüzdesi 27.70 26.23 2H6 17.43 37.46 16.47

max dönüştünnesine göre faktör analizi uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamada or-
jinal ölçeAe benzer bir faktör daAıhmıyla karşılaşılmadıAı görülmüştür. Bu nedenle
ölçekteki maddeler tekrar ele alınarak, anlamı bozmayan bazı degişiklikler
yapılmıştır. Ölçek bu haliyle 103 kişilik yeni bir ögrenci grubuna verilmiştir. Bu
uygulama sonucunda 4. maddenin ikinci faktörde, diAer maddelerin ise birinci
faktÖrdetoplandıAıbulunmuştur.~ farldı bölümlerdenoluşan,dolayışıyla da daha
degişik özellikler taşıyabilecek bir ömeklem grubu üzerindeki faktör dagılımım da
görebilmek için 1992-93 güz döne~inde Hacettepe Üniversitesi'ninçeşitli
bölümlerindekiögreneilerdenoluşan 136 kiŞijikbir ömeklem grubunaölçek.yeniden
uygulanmıştır. Bu uygulamada7. maddedışındakimaddelerintekbir faktör üzerinde
toplandıgı görülmüştür. Yapılan üç faktör analizinin, sonuçları Tablo 3 de
özetlenmiştir.

Ölçek üzerinde yapılan üç farkh faktör analizi sonucu ölçekteıct maddelerin. iki
faktörden çok tek bir faktör üzerinde toplandıAı görü1me~. 103 kişi üzerinde
yapılan uygulamada 4. madde, 136 kişilik örneklern grubunda ise 7. madde dışındaki

maddeler tek faktör üzerindetoplanmaktadır.Budurumumutölçeginin bizim
i

.
.kültürümüzdeiki farklı boyutuayırtetmektey~jz kaldıgun düşündürtmektedir.
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x. S

UmutÖlçeli 25.54 3.29
DepresyonÖlçeli 8.88 6.01
Iyimserlik Ölçeli 22.08 4.91

Faktör analizi çalışmalan devam. ederken, ölçe~in bizim kültürümüzdeki
geçerlijtine ilişkin kanıtlarda araşbnlmıştır.Orjinal çalışmadabenzer ölçekler olarak
kabul edilen ve Türk toplumundada geçerlik vegüvenirlijti saptananBeck Depres-
yon Ölçegi (Hisli, 1989) ve iyimserlik Ölçejti (Aydın, Tezer 1991) ile umut
ölçejtinden elde edilen puanlar arasındaki ilişkiye baktımıştır. Üniversite
öjtrencilerinden oluşan 85 kişilik birgrup üzerinde yapılan karşılaştırmada Umut
Ölçejti ve Depresyon Ölçeginden elde edilen puanlararasındakikorelasyon katsayısı
-.32 (p<.OO5),umut ölçejti ve iyimserlik ölçeginden elde edilen puanlar arasındaki
korelasyon katsayısı ise .50 (P<.OOl)olarak hesaplanmıştır.

Umut, Depresyon ve tyimserlik Ölçeklerindeneldeedilenpuanların oıtaIama ve
standartsapmalarıTablo 4'de gösterilmiştir.

.

Tablo 4 .
Umut, Depresyon ve İyimserlik Ölçeklerinden

Alınan Puablar.ın Ortalamaları ve Standart Sapmaları

n =85

i

Orjinal çalışmada ölçePı depresyon gibi olums~ duygulanımlan yordadıAı da
ifade edilmektedir (Snyder ve Ark., 1991a). Buradaırhareketle, Türkçeye uyarlarna
çalışmaları yapılan ölçejtin çeşitli olumsuz duygulanım işaretleri gösteren
yetişkinleri ayırtetmede kullanılıp kullanılmayacagına ilişkin kanıtlar da,
araştırılmıştır. Bu ainaçla H.Ü., S.S.K.Hastaneleri Psikiyatri ServiSleri ile H. Ü.
Beytepe Kampüsü Medikososyal Merkezine degişik semptomlarla, gönüllü o~
başvuran 18-28 yaş arasındakien az lise mezUnu42 yetişkin hastaya ilk görüşmeleri
sırasında Umut Ölçejti uygulanmıştır. Bu gruptan elde edilenpuanlar. Üniversite
öjtrencilerinden yaş ,ve cinsiyetleri psikiyatrik gruba benzer öjtrencilerinden yaş ve
cinsiyetleri psikiyatrik grubabenzer olanlararasından,seçkisiz olarak seçilmiş 42li-
sans ve lisanüstü öjtrencisininpuanlarıile karşılaşbnlmıştır. Bu karşılaştırmanınso-
nucuTablo 5'de gösteribnektedir.

Tablo 5
Üniversite Öjtrencileri ile, Psikiyatri Servislerine Başvurmuş

Yetişkinlerin Umut Puanlarının Ortalamaları,
Standart Sapmaları ve t Dejterleri

x S

2.62

Üniversite ölrencisi

n = 42

23.48 4.28
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TARTIŞMA ve SONUÇ ,

Yazarların umUt ölçe~inin uyarlama ç3lışnıalaruıa girişmelerininbirkaç nede(Ü
vardır.Bu gerekçeler~ ~zetlennieye çalışılmıştır.

,

"

Öncelilde ölçe~in orjinal çalışmalarda ayırtedici tanı k(}ymac:ta~anılabilir ni-
telikte bulunması (Synder ve ark., 1991a) psikolojik danışma ilişkisinde de
de~erlendirmeye yönelik ipuçları v~bileceAini akla-getirmektedir. Öte"yandan psiko-
lojik danışma sürecisırasındadanışanın kendisini tanımasına yardımcı ve ilişki ku-
rulmasını }(olaylaştıncı bir araç olarak da kullanılabilir.

"

,

_Snyder (1991) kişinin başarı göstermesinin önkoşuUarından birisini, "başarılı
olabilecegine ilişkin bir duyumasahip olması" olarak göstermektedir. Bu görüşü
dogruıamak amacı ile Snyder ve arkadaşları (1991a) yaptıkları bir araştırmada akade-
mik yıl başında umut düzeyi yüksek olarak saptanan ögı"encilerin, yıl sonunda daha
başarılı olduklannı bulmuşlardır. Bu araştırmanın sonuçlarına day~ı olarak da umut

ölçe~inden elde edilen puanların akademik baŞarınJjnyordanmasinda kullanılabilectk
ölçütlerden biri olarak kabULedilebilece~ni öne sürniektewr,ler.

Snyder ve arkadaşlarının bakış açısı, EriksQn'u,n kişinin herhangi bir alana
ilişkin başarıyı tatmasının, genelde başarılı oJabilece~ine ilişkin duyuml~ taşıması
olasılıgını yükseltece~i görüşü ile de parelel gölüımeıctedir. Buradan harclce* okul-

lıirda, rehberlik servislerinin konsültasyon çalışmalan, sırasında ögretmen ve velilere,
ögrencilt;rin başarılı olmasının gereklerinden birinin "başarıyı ummalan" bu umudu
taşımalannın ise' "önceki başarı yaşantılarının niteliline" baglı oldugunun
açıklanmaSı, ögretmen ve veliler için yol gösterici olabilir. Umut ölçe~i, tı8ngi
ögrencilerin başan yaşantısına özeUikle gereksinim duydu!unun "saptanmasında,
dolayısıyla da okul personeli ve velilerin egitim ortamlarını yeniden
d~nlemelerinde yararlıaraçlardanbirisiolabilir.

"

Yukarıda deginilen gerclcçeler doAJ;ultusuodayapılan uyarlarna çalışmalarında
ölç.egin geçerlik,güvenirlik ve ayırdediciligine ilişkin kanıtlar elde edilmiş; ancak
faktör yapısı orjinal çalışmadakine benzer bulunmamıştır. Faktör yapısının Ameri-
kan ömeklemine benzer çıkmaması, Türk toplumunda umudu besleyendayanak nok~
talannın Amerikan toplumundan farklılıklar gösterdigini düşündürtmektfdİr.

Kültürlerarası yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda duyuş, düşünüş v,e davranışlar
açısından toplumlar arasında farklılıklar oldugu görülmektedir (Schuster, Försterlung

ve Weiner 1989). Yapılan bu'tür bir çalışmada Türk toplumu ile Amerikan toplumu
denetim odaAı açısından farklılıklar gösterdilderini ve TIirLderin daha dıştan denetimli

"

oldukları bulunmuştur(İ.ester, Castromayor.lç1i 1991). Umut ölçeAininTürk toplu-
munda tek boyutlu bir yapı gösterJl)esini; Türk toplumunun Amerikan toplumuna
göre daha dıştan denetimli olmaları bulgusundan hareketle açıklamak olası
görünmektedir.Dıştan denetimlilerineribelirgin öze~Ukleribaşlarınagelen olayların,
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kendileri tarafından degil özellikleri başlanna gelen olaylano, kendileri tarafından
deAil şans, kader, güçlü olan başkaları gibi kendi dışlanndaki güçler tarafından kont-
rol edilen YOldanamayan durumlar olduguna inanmalandır (Rötter 1990). Dıştan de-
netimli olmanın türk toplumunda dahayaygın olması, umudun da daha çok dışsal
ve duyuşsal agırbldı olarak elealınmasına neden olabilir. Başka bir degişle, toplu-
mumuzda kişiler umudu şans, kader gibi kendi dışlanndaki güçlerle baAlantıh olarak
yaşıyor olabilirler.

. Bu düşünceden hareketle umut,bizim toplumumuzdaSnyder ve arkadaşlarının
umut tanımlamalarındaki hedefi elde etmeyi isteme boyutıina denk geliyor gibi
.
gÖriWmektedir.Türk toplumundakişiler hedefi elde etmeyi istiyorancak, elde edebil-
mek için gerekli olan çabayı göstermeden; hedefe ulaşma yollarını kendi dışlanodaki
güçler tarafından belirlenecegine inanıyor olabilirler. Ancak bu görüşün geçerlik
düzeyini kontrol etmek için Türk toplumunda öncelikle umudun nasıl algılandıgma
ilişkin bir. araştırma yapılması yeıinde olabilir. Böylete yapılacak çalışmanın bulgu-
larına bagh olarak Türk toplumuna özgü yeni umut ölçeginin geliştirilmesi geregi

, ortaya çıkabilir.
.

Sonuç olarak bu çalışma; Snyder ve arkadaş~ (1991) tarafından geliştirilmiş
olan Umut Ölçeginin Türk toplumuna uyarlanmasma ilişJPnolarak yapılan daha çok
bir ön çalışma niteligini taşımaktadır. Yapılan bu ön çalışmada.Umut Ö1çeginin
geçerli, güvenilir ve ayırdedici Özellikler taşımasına karşın Amerikan toplumunda
yapılan çalışmalardan farklı olarak, ölçegin tek boyutlu bir yapı gösterdi!!i ortaya
çıkmıştır. Ölçek üzerinde daha kapsamlı çalışmalara gereksinme duyulmaktadır.

UMUT ÖLÇEGt

1. Sıkıntılı bir durumdankurtulmakiçin pek çok yol düşünebilirim.

2. Enerjik bir biçimde amaçlarımaulaşmayaçalışınm.

3. . çogu zaman kendimi yorgun hissederim..

4. Herhangi bir probleminpek çok çözüm yoluvardır.

5. Tartışmalardakolaylıkla yenik düşerim.

6. Sagııgım için endişeliyim.

7. Benim için çok önemli olan şeylere ulaşabilmek için çeşitli yollar
düşünebilirim.

.8. Başkalarının pes etti!!i durumlardabile, sonınu çözecek bir yol bulabile-
.cegimi bilirim. . .

9 ~mi§ Ya§aDtılarımbeni gelecege iyi biçimde hazırladı.

201

~-



"

10. Hayatta oldukçabaşarılı olmuşwndur.

11. Genellikle endişelenecekbirşeylerbulurum.

12. Kendim için koyduAumh~fleıe ulaşttun.
, (3., 5.,6., 11.maddelerdoldunıcumaddelerdir.)
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