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AÇIŞ KONUŞMALARI





Faruk KOCACIK* 

Öncelikle Cumhuriyet Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Her şeyden önce bu konu çok önemli. Sevgili Başkanımızın söylediği gibi 
ana dilini öğrenme konusu eğitim programımızın başında geliyor ama maalesef 
gerekli önemi gösteremiyoruz. İlköğretimden yükseköğretime kadar devamlı 
Türkçeyi öğretiyoruz ama dönüp baktığımızda basın yayın organlarında, günlük 
konuşmalarda tonlama yanlışı, vurgu yanlışı, telaffuz yanlışı var. Hatta son 
zamanlarda çok sık görmeye başladık; bilgisel özelliklerin dili doğru kullanma, 
pürüzsüz kullanmanın önüne geçtiği durumlar var. Sayın Başkanımın da ifade 
ettiği gibi aslında bu bizim işimiz değil, Millî Eğitimin işi ama hepimizin 
işi olmalı, hepimiz sorumlu olmalıyız. Dolayısıyla bu sorumluluğun gereği 
olarak da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan, Türk Dil Kurumumuzun 
çok kıymetli başkanıyla iş birliği yapmaktan gerçekten gurur duyuyorum. 
Kompozisyon bir süreç ve hangi dili kullanırsanız o dilde düşünüyorsunuz. 
Doğru düşünmek için, dili iyi öğrenmek lazım.

Kültür ile ilgili üç tane temel süreç var; dil, öğrenme ve etkileşim. Etkileşimden 
kastettiğim iletişim. Eğer dili doğru kullanır, doğru öğrenir ve iyi bir iletişim 
kurarsanız en az düzeyde sorun yaşarsınız. Biraz önce bahsettiğim sorunların 
temelinde, bu sürecin gerektiği gibi yerine getirilmemesinin de büyük rolü var. 
Dolayısıyla temel hedef olarak önce dili doğru kullanmalıyız. Dili paylaşım 
sağlamanın yanında, kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarabilecek bir araç 
olarak görmemiz gerekiyor. Ben bugün gerçekleştireceğimiz toplantının büyük 
ölçüde bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum. Toplantının hazırlanmasında 
emeği geçen başta Türk Dili Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Kaçalin’e, 
üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı’ya Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden kıymetli arkadaşlarıma ve şehir dışından gelerek programa katılan 
ve bizi onurlandıran kıymetli davetlilere çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın 
amacına ulaşması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

* Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü; kocacik@cumhuriyet.edu.tr





Mustafa S. KAÇALİN*

Türkçenin eğitiminin uygulama alanı Millî Eğitim Bakanlığının ise 
de inceleme ve çalışma üniversitelerimizdeki bilim adamlarımıza düşer. 
Üniversitede çalışan hocalarımızı çeşitli kurumlar davet eder, iş birliği 
teklif eder. Değerli çalışmalar ortaya konur. Bu eserlerin kullanılma ve 
meslektaşlarımızın çalışma alanları da yurt içinde Türkçe öğretme merkezleri 
yurt dışında da Yunus Emre Enstitüsüleri olur. Türkçe konusundaki çalışmaları 
desteklemek ve eserlerin yayımlanma işi Türk Dil Kurumunun vazifesi 
olmalıdır.

Alanının mütehassısı hocalarımızla bilgi alışverişinin sağlıklı olması 
bakımından sayı sınırlı tutulmuştur.

Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin ihtiyaçlarına cevap aramanın 
yanı sıra, Türk asıllı oldukları hâlde Türkçeyi iyi kullanamayan iki dillilerin 
meselelerine de eğilmek böyle toplantıların işidir.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Recep TOPARLI’nın 
gayretlerini teşekkürle yâd ediyorum.

* Prof. Dr.; Türk Dil Kurumu Başkanı; mskacalin@gmail.com
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TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİNİN 
TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ*

Abdurrahman GÜZEL*

I. Türkçe Öğretmenliğinin Tarihî Gelişimi

Türkçenin Eğitimi Öğretimi Bölümünün tarihî seyrine baktığımız zaman 
görürüz ki, Büyük Atatürk’ün 1926-1927 öğretim yılında Konya’da iki yıllık 
olarak açılmasını emrettiği Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsünde, 
öncelikli olarak Türkçe Öğretmenliği Bölümü açılmıştır. Esasen, ortaokullara 
öğretmen yetiştirmek için Orta Öğretmen Okulları kurulması, 1924’ten itiba-
ren tasarlanmaya başlanmıştı.1 Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsünün 
ilk açılan bölümünün Türkçe Öğretmenliği Bölümü olması, dikkat çekici ve 
çok önemli bir husustur.

Bir yıl sonra bu okul “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” 
adıyla Ankara’ya nakledilir ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü ilk mezunla-
rını 1928 yılında verir. Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi de aynı yıla 
rastlamaktadır. Atatürk’ün en büyük ideali Türk milletinin tamamına okuma 
yazmayı öğretebilmektir. Yeni alfabenin kabul edilmesindeki temel sebep de 
budur. O dönemde hızlı bir okuma yazma seferberliği başlatılmış ve bir yıl 
gibi kısa bir sürede bir milyonun üzerinde kişiye okuma yazma öğretilmiştir.2 
Bu durum sonraki yıllarda ortaokula giden öğrenci sayısında doğal bir artışa 
sebep olur. Ortaokullara giden öğrenci sayısındaki artışla birlikte, Gazi Orta 
Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsünün yetiştirdiği Türkçe öğretmenleri 
ihtiyacı karşılayamayınca 1940’lı yıllarda Balıkesir, İzmir ve İstanbul’da da 
Eğitim Enstitülerinde “Türkçe Öğretmenliği Bölümleri” açılır.

* Bu çalışma, 1985 yılında tarafımdan başlatılmıştır.
* Prof. Dr.; Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçenin Eğitimi Bölümü; guzel@

baskent.edu.tr
1 Mustafa ERGÜN, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yay., Ankara, 1997.
2 Sadi AŞKIN, “Türkiye Cumhuriyetinde Yazı ve Dil İnkılabı”, Türk Dili, S. 609, s. 485, 

Ankara, Eylül 2002.
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1972-1973’te bu enstitülerin sayısı 16’ya çıkar ve her birinde temel bö-
lüm olarak “Türkçe Öğretmenliği Bölümü” yerini alır. Bu durum Türkçe öğ-
retmeni yetiştirmenin tarihî temelinde program anlayışının bulunduğu ve bu 
anlayışın başarı sağladığını göstermektedir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türkçe ve Türkçe öğretimine ve-
rilen önem 1980’lerden sonra azalmıştır. 1982 yılında “Eğitimde Birlik” adı 
altında bütün eğitim kurumları 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun himayesine 
alınmasıyla Eğitim Enstitülerinin de Eğitim Fakültelerine dönüştürüldüğü gö-
rülür. Yeniden yapılandırılan bu kurumlardaki Türkçe Öğretmenliği bölümleri 
“Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi” adını alarak, sadece liselere edebiyat öğret-
meni yetiştirmeyi hedefler.

Ancak bu durum zaman içersinde Türkçe Öğretimi açısından önemli bir 
problem hâline gelir. Çünkü üniversitelerimizde, doğrudan Türkçe Öğretmeni 
yetiştirmeye yönelik bir program bulunmamaktadır. Hayatî öneme sahip bu 
noksanlığın giderilmesi maksadıyla 1989-1990 yılında, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programla-
rını yürütmek üzere “Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Ana Bilim Dalı” açılır. 
Bu programın öncelikli amacı, üniversitelerde daha sonra açılması düşünülen 
Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bölümlerine yetişmiş eleman temin etmektir.

1992-1993 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne bağlı olarak Türkçe Öğretmenliği Ana 
Bilim Dalı kurulur. Bu olay Türkçe öğretimi ve Türkçe öğretmeni yetiştirme-
ye verilmiş 10 yıllık bir araya son vermesi açısından tarihî bir öneme sahiptir. 

1998-1999 öğretim yılında da YÖK tarafından uygulanan Eğitim 
Fakültelerinin yeniden yapılandırılmasında Türkçe Eğitimi Bölümüne yan 
branş olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği eklenir. Hâlen devam etmekte 
olan bu programın Türkçe Eğitimi konusunda noksanlıkları vardır. Mevcut 
program, günümüzdeki çağdaş dil öğretimi yaklaşım ve teknikleri açısın-
dan Türkçe öğretimi performansına sahip değildir. Çünkü bu programda, 
Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Metodolojisi yoktur.

Alan dersleri yeterli değildir. Hızlı Okuma Teknikleri, Kitle İletişim Dili 
Olarak Türkçe, Dil Bilimi, Dil Psikolojisi, Mezuniyet Çalışması, Diksiyon, 
Türkçenin Öğretimi Tarihi, Türkçenin Öğretimi Metodları, Âşık Edebiyatı, 
Türkçe Öğretiminde Sahneleme Teknikleri, Yazı Yazma Teknikleri, İki Dilli 
ve İki Kültürlülere Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretiminde Türk Halk Bilimi, 
Türkçe Öğretiminde Tasavvuf Edebiyatı, Yabancılara Türkçe Öğretimi, 
Dünya Edebiyatından Dil Öğretici Metinler, Eski Türk Edebiyatı Eğitimi, 
Halk Edebiyatı Eğitimi, Yeni Türk Edebiyatı Eğitimi bulunmamaktadır. Fakat 
bunların yerine Coğrafyaya Giriş, Uygarlık Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Sosyal 
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Bilgiler Eğitimi, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Vatandaşlık Bilgisi bulun-
maktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi 
Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği Bölümlerine yan alan dersleri bulunmazken Türkçe 
Öğretmenliğine yukarıda sıraladığımız yan alan dersleri konulmuştur. 

Yabancı dil eğitimi formasyonu veren İngilizce, Fransızca ve Almanca 
Öğretmenliği Bölümlerine yan alan dersleri konulmazken, bunlardan çok 
daha hassas ve önemli bir yere sahip olan Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinde 
yan alan derslerinin bulunması, Türkçe öğretimine gereken önemin verilme-
diğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple Türkçe Öğretmenliği Bölümünde var 
olan bu yan alan dersleri yerine, alan dersleri artırılarak konulmalıdır. 

Hedef Kitle

Dil, millî birliğin en önemli unsurudur. Eğitim Fakültelerindeki, Türkçe 
Eğitimi Bölümlerinin önemi değişen ülke ve dünya koşullarıyla beraber her 
geçen gün artmaktadır. Esasen, aydın her Türk insanı bu konuda duyarlı ol-
mak zorundadır. Yeni nesillere Türkçenin doğru ve etkili olarak öğretilme-
si zorunluluğu bugün çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Son yıllarda 
Küreselleşme akımı tüm dünyada millî devletlerin temellerini sarsar hâle 
gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletinin gelecekte güçlü bir devlet 
ve millet olarak var olması, okullarımızdaki Türkçe öğretiminin başarısıyla 
mümkün olacaktır.

Ulusal kültürümüzün en canlı, en birleştirici, millî şuuru en iyi şekilde 
yaratıcı, ulus ve yurt sevgisini besleyip güçlendirici örnekleri Türkçe yazıl-
mış sanat eserleridir ve çocuk bu eserlerin ilk örnekleriyle Türkçe derslerinde 
karşılaşacaktır. Öte yandan öğrencilerin evrensel kültür ve sanat eserleriyle 
karşılaşmaları da okulda ve özellikle Türkçe derslerinde başlayacaktır.3

Etkili Türkçe öğretimi, hedef kitlenin tam olarak tespit edilmesi ve doğ-
ru analiz edilerek tanınmasıyla mümkün olabilir. Türkçe öğretiminde yöntem 
ve tekniklerin seçimi hedef kitlenin özelliklerine göre farklılıklar gösterir. 
Çağdaş öğretim stratejilerinin ana felsefesi olan öğrenci merkezli eğitimin 
doğası gereği, Türkçe öğretimi de öğrenci merkezli olmalı, yani hedef kitle-
nin zihnî, ruhi, kültürel ve özelliklerine uygun yapılandırılmalıdır. Bu bilgiler 
ışığında Türkçe öğretiminde metod ve uygulamalar şu hedef kitlelere yönelik 
olmalıdır.

3  MEB, Türkçe Eğitim Programı, 1982, s. 6.
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Dil öğretiminde hedef kitleyi değişik ölçülere göre alt birimlere ayırmak 
mümkündür.4

Yaş Bakımından: Çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar.

Eğitim Bakımından: İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite 
mezunları.

Meslek Bakımından: Doktor, mühendis, iktisatçı, bankacı gibi meslek 
sahipleri ile subay, astsubay, öğrenci, memur, tüccar ve ev kadını gibi, daha 
geniş tanımlı çalışma alanlarında bulunanlar.

Kültür Bakımından: Bütün bilgilerini gündelik konuşmalardan, radyo 
ve gazetelerden elde edenler. Kitaplar ve dergiler okuyarak çevrelerinde ve 
dünyada olup bitenlerden haberli olanlar. Sadece kendi çalışma alanlarını il-
gilendiren yayınları izlemekle yetinenler. Kültür ve sanat dallarının hemen 
hepsinde bilgi ve görüş sahibi olabilecek biçimde özel çaba göstermeye çalı-
şanlar.

Kişilik Bakımından: Dil becerilerini (Okuma-Dinleme, Konuşma-
Yazma) farklı düzeylerde kullananlar.

Milliyet Bakımından: Türkçe eğitimine tabi tutulacak olan hedef kitle-
nin millî mensubiyetleri çok önemlidir. Bu anlamda; T.C. ve KKTC vatanda-
şı olanlar, Türk soylu olanlar (Kırgızistan, Kazakistan vb.), çeşitli sebeplerle 
yurt dışında bulunan Türkler.

Burada önemli olan nokta, Türkçe öğretilecek hedef kitlenin bir bütün 
olmayıp farklı gruplara ayrılmalarıdır. 

Türkçeyi öğretmek durumunda olduğumuz hedef kitle bir hayli geniştir. 
Yukarıda yapılan hedef kitle tasnifi de dikkate aldığımızda, Türkçe eğitimin-
deki hedef kitleyi aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

- Okul öncesi (Ana okulu, kreş, çocuk yuvası vb.) çocuklarına Türkçe öğ-
retimi.

- İlkokul (1., 2., 3., 4. sınıf) öğrencilerine.

Bu iki hedef kitle de Türkçe Eğitimi açısından çok önemlidir. Bireyin 
bütün yaşamı boyunca hayatı algılaması, anlaması ve ona uyum sağlayabil-
mesi okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki Türkçe öğretimine bağlıdır. Zira 
bu çağdaki dil kazanımı düşünce üretimine dönüşmekte, öğrenilenler bilinç 

4 Özcan BAŞKAN, Yabancı Dil Öğretimi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1969, s. 
42.
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düzeyine yükselerek bireyin zihnî ve ruhi yönden gelişmesini sağlamaktadır.5 
Geçmişte ve bugün “Okul öncesi ve İlkokul”da gerçekleştirilen Türkçe eğiti-
mi dikkatle incelendiğinde, bu alanların ihmal edildiği görülmektedir. Gerek 
okul öncesi gerekse ilkokulda Türkçe öğretimi alanında yetişmiş kişiler ta-
rafından gerçekleştirilmektedir. Bu hedef kitleye yönelik Türkçe öğretmeni 
yetiştirilmesi, büyük önem arz etmektedir. 

- Ortaokul (5., 6., 7. sınıf) öğrencilerine

Mevcut Türkçe Öğretmenliği programı ortaokula Türkçe öğretmeni ye-
tiştirmektedir.

- Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,

- Birleştirilmiş sınıflarda Türkçe Öğretimi,

- İki dillilere Türkçe Öğretimi,

- Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi,

- Yüksek öğrenim için başka ülkelerden gelen yabancı öğrencilere Türkçe 
öğretimi,

- Yetişkinlere Türkçe öğretimi,

- Türk Cumhuriyetlerinden yurdumuza gelen orta ve yüksek öğrenim öğ-
rencilerine Türkçe öğretimi.

Bütün bu amaçlara yönelik olarak yapılan Türkçe eğitimi ve öğretimi 
amaç, konu, metot, teknik ve araçlarda benzerlikler gösterse de aslında önemli 
farklılıklar ortaya çıkmakta ve özellikle Türkçe öğretmenlerinin kazanmaları 
gereken formasyonlarda farklılıklar yaratmaktadır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi gereğince genel 
kültür, özel alan bilgisi ve pedagojik formasyonla donatılmış, ihtisas sahibi 
öğretmenlerin yetiştirilmesinin gerekliliği inkâr edilemeyecek kadar açıktır. 
Bu konuda ilgililerce gerekli tedbirlerin alınması icap etmektedir. Şöyle ki:

- Ana okulundan itibaren ilk okuma yazma eğitim ve öğretiminin hazırlık 
safhasında geliştirilmesi,

- Türkçe eğitimi ve öğretimi yoluyla her yaş grubundaki çocukların sevi-
yelerine uygun Türkçe anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi,

- Dinleme yoluyla anlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve onların seviye-
lerine uygun kelime hazinelerini de zenginleştirme çalışmaları yaptırılması,

5 Mesiha, TOSUNOĞLU, “Türkçe Öğretiminde Okuma Alışkanlığı ve Çocukların Okuma 
Eğilimleri”, Türk Dili, S. 609, Ankara,  Eylül 2002,  s. 562. 
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- Birikimlerini dile getirmede sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi,

- Okuma zevk ve alışkanlığının kazandırılması,

- El yazısı becerilerinin geliştirilmesi,

- Türk dilinin sevdirilmesi, bu yolla millî kültürümüzün benimsetilip bir-
lik ve beraberliğin temini çalışmalarının ehil ellerle sağlanması,

 - Şu anda yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçe öğret-
mek amacı ile gönderilen donanımsız kişilerin önüne geçilmesi ve bu alana 
yönelik uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi,

 - Soydaş Türk cumhuriyet ve topluluklarına mensup kişilere yönelik 
Türkçe eğitimine önem verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda kısaca ifade etmeye çalıştığımız amaçların gerçekleştirilmesi 
ancak bu hususta özel eğitim görmüş, gerekli formasyona sahip Temel Türkçe, 
Türkçe, Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretmenleri ile mümkün olabilecektir. 
Bu sebeple yukarıda saydığımız geniş hedef kitleye verilecek Türkçe dersleri 
için branş öğretmenlerinin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Şu an Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümleri ortaokula yöne-
lik Türkçe branş öğretmeni yetiştirmektedir. Biz burada ilkokul için Temel 
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ile yabancılara ve iki dillilere Türkçe 
öğretimi için de Yabancılara Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dallarının kurul-
masını teklif ediyoruz. Zira sadece Alman Üniversitelerinde, Almancanın 
yabancı dil olarak öğretimi için 24 ana bilim dalı ve bir o kadar da Goethe-
Institüt bulunmaktadır.

II. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bölümünde Olması Gereken Yeni 
Ana Bilim Dalları

1. Temel Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans Ders Programı

Temel Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı (Kurulması Mecbur Olan 
Bilim Dalı)

Temel Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalının hedef kitlesini kısaca aşa-
ğıdaki başlıklar hâlinde toplamak mümkündür:

- Okul öncesi (Anaokulu, kreş, çocuk yuvası),

- İlkokul (1-4. sınıflar),

- Ana dili Türkçe olanlara,

- Yetişkinlere,
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- Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarından gelen ilköğretim seviyesin-
deki soydaşlarımıza vb.

1. Sınıf 1. Yarıyıl 1. Sınıf 2. Yarıyıl 
Osmanlı Türkçesi I Osmanlı Türkçesi II
Türkçe Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Türkçe Dil Bilgisi II: Kelime Bilgisi
Türkçe Kompozisyon I Türkçe Kompozisyon II
Türkçede İmla I Türkçede İmla II
Yazı Yazma Teknikleri I Yazı Yazma Teknikleri II
Edebiyat Bilgileri I Edebiyat Bilgileri II
Türk Edebiyatı Tarihi I Türk Edebiyatı Tarihi II
Türkçe Öğretim Metotları I Türkçe Öğretim Metotları II
Öğretmenlik Mesleğine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil II
Yabancı Dil I Okul Deneyimi I

1. Sınıf 3. Yarıyıl 1. Sınıf 4. Yarıyıl
Osmanlı Türkçesi III Osmanlı Türkçesi IV
İlk Okuma Yazma Öğretimi I İlk Okuma Yazma Öğretimi II
Türkçe Dil Bilgisi III: Cümle Bilgisi Türkçe Dil Bilgisi IV: Anlam Bilgisi
Türk Halk Edebiyatı (Anonim) Çocuk Edebiyatı II
Çocuk Edebiyatı I Çocukta Dil Gelişimi II
Türkçe Öğretim Metotları III Türkçe Öğretim Metotları IV
Yeni Türk Edebiyatı I Yeni Türk Edebiyatı II
Türk Destan Edebiyatı I Türk Tasavvuf Edebiyatı
Çocukta Dil Gelişimi I Türk Destan Edebiyatı II
Gelişim ve Öğrenme Okul Öncesi Dönemde Türkçe 

Eğitimi
Öğretimde Planlama ve 
Değerlendirme

1. Sınıf 5. Yarıyıl 1. Sınıf 6. Yarıyıl
Anlatma Teknikleri I (Konuşma) Anlatma Teknikleri II (Yazma)
Anlama Teknikleri I (Dinleme) Anlama Teknikleri II ( Okuma)
Tarihî Türk Şiveleri Çağdaş Türk Şiveleri
Yurt Dış. Türklere Türkçe Öğretimi I Yurt Dış. Türklere Türkçe Öğretimi II
Eski Türk Edebiyatı I Resmî Yazışma Teknikleri
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Yeni Türk Edebiyatı III Türkçe Öğretiminde Araştırma 
Teknikleri

Karşılaştırmalı Türk ve Dünya 
Edebiyatı I

Hızlı Okuma Teknikleri

Âşık Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı II
Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Geliştirme

Karşılaştırmalı Türk ve Dünya 
Edebiyatı II
Sınıf Yönetimi
Özel Öğretim Yöntemleri I

1. Sınıf 7. Yarıyıl 1. Sınıf 8. Yarıyıl
Yabancılara Türkçe Öğretimi I Yabancılara Türkçe Öğretimi II
Türk Dünyası Edebiyatı I Türk Dünyası Edebiyatı II
Tiyatro Bil. ve Sahneleme Tek. Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı
Uygulamalı Dil Bilimi Türkçe Öğretiminde Eğitim 

Teknolojisi
Türk Halk Bilimi Dil Psikolojisi 
Türk Kültürü Türkçe Öğretimi Uygulamaları
Türkçe Öğretiminde Gözlem 
Çalışmaları

Seminer-Mezuniyet Çalışması II

Eski Türk Edebiyatı III Rehberlik
Seminer-Mezuniyet Çalışması II Öğretmenlik Uygulaması
Okul Deneyimi II
Özel Öğretim Yöntemleri II

2. Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans Ders 
Programı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı (Kurulması 
Mecbur Olan Bilim Dalı)

Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalının hedef kitlesi şu şe-
kildedir: 

- Ana dili yabancı dil olanlara,
- Yurt dışındaki iki dilli Türk çocuklarına, 
- Yüksek öğrenim yapmak üzere başka ülkelerden yurdumuza gelenlere,
- Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarından yüksek öğrenim için yur-

dumuza gelenlere,
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- Dünya ülkelerindeki Türkoloji Merkezlerine,
- Devletin ihtiyaç duyduğu kurumlara,

- Yurt içindeki ve Yavru Vatandaki Türkçe Öğretim Merkezlerine.

1. Sınıf 1. Yarıyıl 1. Sınıf 2. Yarıyıl
Osmanlı Paleografyası I Osmanlı Paleografyası II
Türkçe Kompozisyon I Türkçe Kompozisyon II
Türkçe Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Türkçe Dil Bilgisi II: Ses Bilgisi
Türkçe Öğretim Metotları I Türkçe Öğretim Metotları II
Edebî Bilgiler I Edebî Bilgiler II
Türk Halk Edebiyatı I Türk Halk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatı I Eski Türk Edebiyatı II
Yeni Türk Edebiyatı I Yeni Türk Edebiyatı II
Yabancılar Pedagojisi Kültürler Arası Eğitim
Öğretmenlik Mesleğine Giriş Okul Deneyimi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yabancı Dil I Yabancı Dil II

1. Sınıf 3. Yarıyıl 1. Sınıf 4. Yarıyıl
Osmanlı Paleografyası III Osmanlı Paleografyası IV
Türkçe Dil Bilgisi-III: Kelime 
Bilgisi

Türkçe Dil Bilgisi IV: Kelime Bilgisi

Türkçe Öğretim Metotları III Türkçe Öğretim Metotları IV
Türk Halk Edebiyatı III Türk Halk Edebiyatı IV
Eski Türk Edebiyatı III Eski Türk Edebiyatı IV
Yeni Türk Edebiyatı III Yeni Türk Edebiyatı IV
Çok Kültürlü Eğitim Çağdaş Türk Şiveleri
Tarihî Türk Şiveleri Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi II
Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi I

Öğretimde Planlama ve 
Değerlendirme

Gelişim ve Öğrenme

3. Sınıf 5. Yarıyıl 3. Sınıf 6. Yarıyıl
Anlama Teknikleri (Okuma) I Türkçe Dil Bilgisi VI: Cümle Bilgisi
Türkçe Dil Bilgisi V: Cümle Bilgisi Anlama Teknikleri (Dinleme) II
Türk Halk Tiyatrosu I Türk Halk Tiyatrosu II
Türk Dünyası Edebiyatı I Türk Dünyası Edebiyatı II
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İki Dilli ve İki Kültürlülere Türkçe 
Öğretimi I

İki Dilli ve KültürlülereTürkçe 
Öğretimi II

Türkiye Dışındaki Türklere Türkçe 
Öğretimi I

Türkiye Dışındaki Türklere Türkçe 
Öğretimi II

Türk Romanı Batı Tiyatrosu
Çocuk Edebiyatı-I Çocuk Edebiyatı-II
Karş. Türk ve Dünya Edb. Öğrt. 
Tek. I

Karş. Türk ve Dünya Edb. Öğrt. Tek. 
II

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sınıf Yönetimi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Geliştirme

Özel Öğretim Yöntemleri I

4. Sınıf 7. Yarıyıl 4. Sınıf 8. Yarıyıl
Türkçe Dil Bilgisi VII: Anlam 
Bilgisi

Türkçe Dil Bilgisi VIII: Anlam Bilgisi

Sosyolengüistik Açıdan Türkçe 
Öğretimi I

Sosyolengüistik Açıdan Türkçe 
Öğretimi II

Dil Bilimi I Dil Bilimi II
Yabancılara Türkçe Öğretimi I Yabancılara Türkçe Öğretimi II
Dünya Edebiyatı I Dünya Edebiyatı II
Türkçe Öğretiminde Uyum Metodu I Türkçe Öğretiminde Uyum Metodu II
Seminer Mezuniyet Çalışması I Seminer Mezuniyet Çalışması II
Okul Deneyimi II Rehberlik
Özel Öğretim Yöntemleri II Öğretmenlik Uygulaması

3. Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans Ders Programı

Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı (Mevcut Ana Bilim Dalı)

Türkçe öğretmenliği Ana Bilim Dalının hedef kitlesi şu şekildedir:

- İlköğretimin ikinci kademesi (5-8. sınıflar),

- Meslek Liselerinin hazırlık sınıfları,

- Birleştirilmiş sınıflar,

- Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarından gelen orta öğrenim öğrenci-
leri.
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ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
1. Sınıf 1. Yarıyıl 1. Sınıf 1. Yarıyıl
Osmanlıca I Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi
Sözlü-Yazılı Anlatım I Osmanlı Türkçesi I
Türkçe Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Türkçe Öğretimi Tarihi I Coğrafyaya Giriş
Yazı Yazma Teknikleri I Yazılı Anlatım I
Türk Halk Edebiyatı I Yabancı Dil I
Yeni Türk Edebiyatı I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Yabancı Dil I
Öğretmenlik Mesleğine Giriş

ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
1. Sınıf 2. Yarıyıl 1. Sınıf 2. Yarıyıl
Osmanlıca II Türk Dilbilgisi II: Şekil Bilgisi
Sözlü-Yazılı Anlatım II Osmanlı Türkçesi II
Türkçe Dil Bilgisi II: Ses Bilgisi Uygarlık Tarihi
Türkçe Öğretimi Tarihi II Ülkeler Coğrafyası
Yazı Yazma Teknikleri II Yazılı Anlatım II
Türk Halk Edebiyatı II Yabancı Dil II
Yeni Türk Edebiyatı II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Edebiyat Bilgi ve Teorileri II Okul Deneyimi I
Okul Deneyimi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Yabancı Dil II

ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
2. Sınıf 3. Yarıyıl 2. Sınıf 3. Yarıyıl
Osmanlıca III Türk Dilbilgisi III: Kelime Bilgisi
Türkçe Dil Bilgisi III: Kelime 
Bilgisi

Eski Türk Edebiyatı I

Türk Halk Edebiyatı III Yeni Türk Edebiyatı I
Eski Türk Edebiyatı I Sözlü Anlatım
Yeni Türk Edebiyatı III Türkiye Corafyası ve Jeopolitiği
Türkçe Öğretim Metotları I Türk Tarihi ve Kültürü I
Kitle İletişim Dili Olarak Türkçe I Bilgisayar
Gelişim ve Öğrenme Gelişim ve Öğrenme
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ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
2. Sınıf 4. Yarıyıl 2. Sınıf 4. Yarıyıl
Osmanlı Türkçesi IV Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi
Türkçe Dil Bilgisi IV: Kelime 
Bilgisi

Eski Türk Edebiyatı II

Türk Tasavvuf Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatı II Anlama Teknikleri: Okuma ve 

Dinleme
Sahneleme Teknikleri Dil ve Kültür
Türkçe Öğretim Metotları II Türk Tarihi ve Kültürü II
Kitle İletişim Dili Olarak Türkçe II Öğretimde Planlama ve 

Değerlendirme
Öğretimde Plânlama ve 
Değerlendirme

Seçmeli I

ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
3. Sınıf 5. Yarıyıl 3. Sınıf 5. Yarıyıl
Okuma Teknikleri I Eski Türkçe ve Metin İncelemeleri
Dinleme Teknikleri I Konuşma ve Yazma Eğitimi
İki Dilli ve İki Kültürlülere Türkçe 
Öğretimi I

Metin Bilgisi

Tarihî Türk Şîveleri Yeni Türk Edebiyatı III
Çocuk Edebiyatı I Türk Halk Edebiyatı 
Dil ve Kültür Vatandaşlık Bilgisi
Türkçe Dil Bilgisi-V: Cümle Bilgisi Öğretim Tekn. ve Materyal Gelişt.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Geliştirme

ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
3. Sınıf 6. Yarıyıl 3. Sınıf 6. Yarıyıl
Türkçe Dil Bilgisi VI: Cümle Bilgisi Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri
Okuma Teknikleri II Çağdaş Türk Edebiyatı
Dinleme Teknikleri II Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı II Sosyal Bilimler Öğretimi
İki Dilli ve İki Kültürlülere Türkçe 
Öğretimi II

Sınıf Yönetimi

Çağdaş Türk Şiveleri Özel Öğretim Yöntemleri
Türk Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri Seçmeli II
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Eski Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
Dil Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Özel Öğretim Yöntemleri I

ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
4. Sınıf 7. Yarıyıl 4. Sınıf 7. Yarıyıl
Türkçe Dil Bilgisi VII: Anlam 
Bilgisi

Yaşayan Türk Lehçeleri

Eski Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II Tiyatro ve Canlandırma
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
Türk Halk Bilimi I Özel Öğretim Yöntemleri II
Yabancılara Türkçe Öğretimi I Okul Deneyimi II
Dünya Edebiyatları I Seçmeli III
Türkçe Öğretiminde Tiyatro Bilgisi 
(Canlandırma) I
Seminer Mezuniyet Çalışması I
Okul Deneyimi II
Özel Öğretim Yöntemleri II

ÖNERDİĞİMİZ PROGRAM MEVCUT PROGRAM
4. Sınıf 8. Yarıyıl 4. Sınıf 8. Yarıyıl
Türkçe Dil Bilgisi VIII: Anlam 
Bilgisi

Türkiye Türkçesi

Türk Halk Bilimi II Rehberlik
Yabancılara Türkçe Öğretimi II Öğretmenlik Uygulaması
Dünya Edebiyatları II Seçmeli IV
Türkçe Öğretiminde Tiyatro Bilgisi 
(Canlandırma) II

Seçmeli V

Hızlı Okuma Teknikleri
Seminer Mezuniyet Çalışması II
Rehberlik
Öğretmenlik Uygulaması





ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN EĞİTİMİ 
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OKUMA BECERİSİ KAZANIMLARININ BİLİŞSEL 
KATEGORİLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Gökhan ARI*

Giriş

Dil öğretiminin temel hedefi, öğrencilerin, dilin farklı bağlamlarda al-
dığı görünümleri kavramaları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, 
değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zen-
ginleştirmeleridir (MEB, 2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) 
Öğretim Programı’nda (2006) temel hedefler, öğrenme alanları çerçevesinde-
ki amaç ve kazanımların belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu öğrenme alanlarından birisi de “okuma”dır.

Program’da okuma becerisiyle, öğrencilerin günlük hayatlarında karşı-
laştıkları yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kulla-
narak okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açıcısıyla 
yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alışkanlık hâline getirebilmeleri amaçlan-
mıştır. Programda yer alan okuma öğrenme alanında; okuma kuralları, okunan 
metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi, anlamlandırılması, okunan metin-
lerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine 
yönelik olarak çeşitli kazanım ve etkinliklere yer verilmiştir. (MEB, 2006). Bu 
kazanım ve etkinliklerin neye göre, niçin, nasıl, hangi ölçütler temel alınarak 
hazırlandığı ve hangi süreç ve aşamalardan geçildiği ile ilgili net bir bilgiye 
sahip değiliz.

Eğitimde bir konu, ünite ya da ders ile ilgili olarak gerçek uygulamaları 
planlama, uygulama ve bunları etkililik ve verim bakımından izlemede söz 
konusu olan sırasıyla eğitimde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme 
hizmetlerinin nasıl bir yaklaşımla birbiriyle uyumlu hale getirerek bütünleşti-
rilebileceği konusunda bilişsel sınıflamadan, yani taksonomiden yararlanıla-
bilir (ANDERSON ve KRATHWOHL, 2010). 

* Doç. Dr.; Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğit. Böl.; gokhanari1977@gmail.com
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Benjamin Bloom’un 1956’da “Eğitim Hedeflerinin Aşamalı Sınıflaması 
El Kitabı: Bilişsel Alan” adıyla yayımladığı sınıflama birçok dile çevrilmiş ve 
farklı amaçlarla kullanılmıştır. “Dünyadaki birçok ülkede taksonomi müfre-
dat geliştirme, test oluşturma, ders planlama ve öğretmen eğitimi için temel 
olarak kullanılmıştır” (ZIMMERMAN ve SCHUNK, 2003: 375). Birçok takso-
nomi olmasına rağmen, Bloom’un taksonomisinin birçok ülkede kullanılması 
sebebiyle bu sınıflamanın uygulanmasının diğerlerine göre daha kolay oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sınıflamanın kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği-
ni de söylemek mümkündür.

Sınıflama yayımlandığında ve sonrasında eğitim hedefleri daha çok dav-
ranışçı yaklaşıma göre hazırlandığı için uzun süre bu sınıflama kullanılmış 
ancak, yeni yaklaşımlardaki birtakım hedef belirleme ve uygulamalarda tam 
olarak yeterli olamamıştır. Bu arada birçok sınıflamalar oluşturulmuş, çeşitli 
sebeplerle Bloom’un sınıflaması kadar etkili olamamıştır. Eğitim çevreleri-
nin ısrarıyla Anderson ve Krathwohl editörlüğünde yedi eğitimciyle birlikte 
Bloom taksonomisini güncellemek için iş birliği yapılmıştır. Orijinal takso-
nominin zamanın gerisinde kaldığına karar vermişlerdir. Yenileştirme süreci 
boyunca, editörler orijinal Bloom taksonomisini desteklemek, netleştirmek 
ve geliştirmek için 19 alternatif şema tespit etmiştir. Onlar güncellenen tak-
sonomiye katkıda bulunabilecek şekilde alternatif şemaları incelemişlerdir. 
(PICKARD, 2007: 46-47). Sonuç olarak da 2001 yılında son şeklini vererek 
eğitim çevreleriyle paylaşmışlardır.

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi

Yenilenmiş sınıflama bilgi ve bilişsel süreçler boyutu olarak iki boyuttan 
oluşmaktadır. Bu iki boyut, sınıflar (kategoriler) ve alt sınıflar ve açıklamalar 
şöyle özetlenebilir:

1. Bilgi Birikimi Boyutu 

Tablo 1: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin Bilgi Boyutu
Kategoriler Alt Kategoriler
A. Olgusal Bilgi AA. Terimler Bilgisi 

AB. Özel Ayrıntı ve Ögelerin Bilgisi 
B. Kavramsal Bilgi BA. Sınıflama ve Kategoriler Bilgisi 

BB. İlke ve Genellemeler Bilgisi 
BC. Teoriler, Modeller ve Yapılar Bilgisi 
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C. İşlemsel Bilgi CA. Konuya Özel Beceri ve İşlem Yolu 
Bilgisi

CB. Konuya Özel Teknik ve Metotlar Bilgisi
CC. Uygun Yöntemlerin Ne Zaman 

Kullanılacağının Belirlenmesine İlişkin 
Ölçütler Bilgisi

D. Üstbilişsel Bilgi DA. Stratejik Bilgi
DB. Uygun Bağlam ve Koşulla İlgili Bilgiyi 

İçeren Bilişsel Amaçlar Hakkında Bilgi
DC. Öz Bilgi

(ANDERSON ve KRATHWOHL, 2001: 46; YÜKSEL, 2007: 501; BÜMEN, 
2006: 5)

A. Olgusal Bilgi 

Olgusal bilgi öğrencilerin bir disiplini tanımaları ya da bu disiplindeki 
herhangi bir problemi çözebilmeleri için öğrenmek zorunda oldukları temel 
ögeleri içerir. Bu ögeler genellikle bazı somut nesnelerle ilişkilendirilmiş sim-
geler ya da önemli bilgileri aktaran simge dizileridir. Birçok durumda, olgusal 
bilgi oldukça düşük düzeyli bir soyutlama şeklindedir. Olgusal bilginin iki alt 
kategorisi terimler bilgisi ve özel ayrıntı ve ögeler bilgisidir (ANDERSON ve 
KRATHWOHL, 2010: 58).

B. Kavramsal Bilgi 

Kavramsal bilgi, kategoriler ve sınıflamalar bilgisi ile daha karmaşık ve 
organize edilmiş bilgi formları arasındaki ilişkilerin bilgisini içerir. Şemalar, 
zihinsel modeller ya da farklı bilişsel psikolojik modellerde ima edilen ve 
açıkça belirtilen modelleri içerir. Bu şemalar, modeller ve kuramlar, belli bir 
konu alanının nasıl organize edildiği ve yapılandırıldığı, farklı bilgi parçacık-
ları ve bilgi parçacığı bölümlerinin daha sistematik bir biçimde birbiriyle nasıl 
ilişkilendirildiği ve bütünleştirildiği, bu parçaların nasıl bir arada işlev yaptığı 
konularında bireylerin sahip olduğu bilgileri temsil eder. Kavramsal bilginin 
üç alt kategorisi vardır: Sınıflamalar ve sınıflar bilgisi, ilkeler ve genellemeler 
bilgisi, kuram, model ve yapılar bilgisi (ANDERSON ve KRATHWOHL, 2010: 
62).

C. İşlemsel Bilgi 

Olgusal bilgi ve kavramsal bilgi, bilgi ile ilgili “ne” sorusunun cevabı ile 
ilgilenirken işlemsel bilgi, bilgi ile ilgili “nasıl” sorusunun cevabıyla ilgilenir. 
Kavramsal bilgi, “ürünler” diyebileceğimiz şeyleri yansıtmaktadır. İşlemsel 
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bilginin sadece bu işlemlerin bilgisini (hatırlanmasını) içerdiğinin unutulma-
ması önemlidir (ANDERSON ve KRATHWOHL, 2010: 67).

D. Üst Bilişsel Bilgi 

Üst bilişsel bilgi; biliş ile ilgili bilgi ve aynı zamanda kişinin kendi bi-
lişinden haberli, onunla ilgili bilgi sahibi olması demektir (ANDERSON ve 
KRATHWOHL, 2010: 71).

Araştırmalar, öğrencilerin genel bilişleri hakkında daha bilgili oldukla-
rını, kendi düşünmeleri hakkında daha farkında olduklarını ve bu farkında-
lıklarla hareket ettikleri zaman daha iyi öğreneceklerini ortaya koymaktadır 
(DEMİREL, 2010: 124).

2. Bilişsel Süreç Boyutu

Bilişsel süreç boyutu 6 kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler 
Bloom’un orijinal sınıflandırmasına çok benzemektedir. Sınıflamadaki bazı 
sorunlar en aza indirilmeye çalışılmış, birkaç değişiklik yapılmıştır. Bilişsel 
süreç boyutundaki sınıflar, alt sınıflar ve açıklamalar şöyle özetlenebilir:

Tablo 2: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin Bilişsel Süreç Boyutu
Bilişsel Süreç Sınıfları Alt Sınıflar
1. Hatırlama Tanıma, Hatırlama.
2. Anlama Yorumlama, Örneklendirme, Sınıflama, 

Özetleme, Sonuç Çıkarma, Karşılaştırma, 
Açıklama.

3. Uygulama Yapma, Yararlanma.
4. Çözümleme Ayrıştırma, Organize Etme, İrdeleme.
5. Değerlendirme Denetleme, Eleştirme.
6. Yaratma Oluşturma, Planlama, Üretme.

(ANDERSON ve KRATHWOHL, 2010: 86-88; KRATHWOHL, 2002: 215; 
BÜMEN, 2006: 6; YÜKSEL, 2007: 502) 

2.1. Hatırlama 

Bilginin hatırlanması anlamlı öğrenme ve daha karmaşık görevlerde 
problem çözme için esastır. Tanıma ve hatırlama bilişsel süreçleriyle ilgilidir 
(MAYER, 2002: 228). 

2.1.1. Tanıma

Kısa süreli bellekten uzun süreliye geçiş: Belirleme (teyit). 

2.1.2. Hatırlama

Uzun süreli bellekten çağırma: Gözden geçirme (tarama).
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2.2. Anlama 

Öğrenciler, edindikleri yeni bilgiler ile daha önce edinmiş oldukları bil-
giler arasında bağlar oluşturduklarında anlama düzeyine erişirler. Daha özel 
olarak, yeni gelen bilgiler onların hâli hazırda sahip oldukları “şema”lar ve 
bakış açılarıyla bütünleşmiş olur. Kavramlar, bu “şema”ların ve bakış açıla-
rının yapı taşlarını oluşturduğundan, kavramsal bilgiyi anlama, kavrama için 
bir temel oluşturur. Anlama basamağındaki bilişsel süreçler yorumlama, ör-
neklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç çıkarma, karşılaştırma ve açıklamayı 
içerir (ANDERSON ve KRATHWOHL, 2010: 90-91).

2.2.1. Yorumlama

Bilgiyi bir temsil ya da ifade biçiminden başka bir temsil ya da ifadeye 
dönüştürme.

Resimleri kelimelere, kelimeleri resimlere dönüştürme: çevirme, başka 
deyişle söyleme

2.2.2. Örneklendirme

Ayırt edici özellikleri belirleme.

2.2.3. Sınıflama

Bir durumun ya da örneğin belli bir gruba dâhil olduğunu tanıma, sınıf-
lama/ayırma.

2.2.4. Özetleme

Bilgiyi temsil eden, toparlayan, temayı aktaran anlatım: genelleme.

2.2.5. Sonuç Çıkarma

Bir dizi örnek ya da durumda kendini gösteren örüntüyü (tekrarlanan sı-
ralama/gidiş) bulma: kestirim.

2.2.6. Karşılaştırma

Çok iyi bilinen bir durumun daha az bilinen bir durumla benzerlik ve 
farklılığını ortaya koyma: eşleme ve örtüştürme.

2.2.7. Açıklama

Sebep-sonuç ilişkisi kurma, belirleme, ulama, yordama, çıkarsama.

2.3. Uygulama 

Uygulama; alıştırma yapma veya problem çözme için talimatları kullan-
ma ve bilginin kullanımıyla yakından ilgilidir. Uygulama kategorisi iki bi-
lişsel süreci içerir: çalıştırmak -bir alıştırma (öğrenenin aşina olduğu) görevi 
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olduğunda ve uygulama- bir problem (öğrenenin aşina olmadığı) görevi oldu-
ğunda (MAYER, 2002: 229).

2.3.1. Yapma

İcra, rutin.

2.3.2. Yararlanma

Kullanma.

2.4. Çözümleme 

Çözümleme, materyali kendisini oluşturan parçalara ayırmayı ve bir par-
çanın diğer parçayla veya tümüyle bağlantısının nasıl olduğunu açıklamayı 
içerir (MAYER, 2002: 230).

2.4.1. Ayrıştırma

Ayırt etme, ayırma, seçme, üzerinde durma.

2.4.2. Örgütleme

Bütünleşmeyi görme, ana hatları belirleme, yapılandırma, tutarlılık sağ-
lama, özleştirme.

2.4.3. İrdeleme

Yapıyı bozma.

2.5. Değerlendirme 

Bu kategori denetleme (iç tutarlık hakkındaki yargılara ait) ve eleştirme 
(harici ölçütlere dayanan yargılara ait) bilişsel sürecini içerir (MAYER, 2002: 
230).

2.5.1. Denetleme

Sınama, bulma, izleme, eş güdümleme.

2.5.2. Eleştirme

Yargılama.

2.6. Yaratma 

Yaratma, ögeleri bütünleşik ve işlevsel bir bütün oluşturacak şekilde bir 
araya getirmeyi içerir. Yaratma olarak sınıflanan hedefler öğrencilerin, öge-
ler ya da kısımları zihinlerinde daha önce var olmayan bir örüntü ya da yapı 
şeklinde organize ederek bunlardan yeni bir bütün oluşturmalarını gerektirir. 
Yaratma içindeki süreçler genellikle öğrencinin önceki öğrenme deneyimleri 
aracılığıyla koordine edilir. Yaratma, öğrencinin yaratıcı düşünmesini gerek-



41Gökhan ARI

tirse de bu, öğrenme doğrultusunda hiç sınırlanmamış olan tam özgür bir ya-
ratıcı ifade değildir (ANDERSON ve KRATHWOHL, 2010: 111).

2.6.1. Oluşturma

Denence/hipotez, alternatif üretme.

2.6.2. Planlama

Tasarlama, düzenleme.

2.6.3. Üretme

Yapma, yapılandırma gibi alt süreçlerden oluşmaktadır.

Problem

İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki kaza-
nımlar belirlenirken herhangi bir taksonomi ele alınarak yazılmamış olabilir. 
Ancak kazanımların hangi bilişsel süreç ve bilgi boyutunu içerdiği önem ta-
şımaktadır. Bu sebeple Öğretim Programı’ndaki kazanımların taksonomideki 
hangi boyutlar ve süreçler ile ilgili olduğu bu çalışmanın konusunu teşkil et-
miştir.

Bu çalışma “İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim 
Programı’ndaki kazanımlar, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nde hangi bo-
yutlar ve süreçler ile ilgilidir?” problem cümlesi üzerine kurulmuştur. Bu doğ-
rultuda alt problemler şunlardır?

1. “Okuma kurallarını uygulama” kazanımları, Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi’nde hangi bilgi birikimi ve bilişsel süreç boyutunda yer almak-
tadır?

2. “Okuduğu metni anlama ve çözümleme” kazanımları, Yenilenmiş 
Bloom Taksonomisi’nde hangi bilgi birikimi ve bilişsel süreç boyutunda yer 
almaktadır?

3. “Okuduğu metni değerlendirme” kazanımları, Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi’nde hangi bilgi birikimi ve bilişsel süreç boyutunda yer almak-
tadır?

4. “Söz varlığını zenginleştirme” kazanımları, Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi’nde hangi bilgi birikimi ve bilişsel süreç boyutunda yer almak-
tadır?

Yöntem

Çalışma tarama modeline uygun şekilde hazırlanmış, çalışmada nitel araş-
tırma tekniklerinden doküman incelemesi ve kategori analizi kullanılmıştır. 
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İnceleme, İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim 
Programı’ndaki (2006) “Okuma öğrenme alanındaki” 4 amaç ve bu amaçlara 
bağlı 42 kazanım ile sınırlıdır. “Okuma alışkanlığı kazanma” amacı ile ilgili 
kazanımları bilişsel düzeyde ele almak mümkün olmadığı için çalışma kapsa-
mına alınmamıştır.

42 kazanım iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş araştırmacıla-
rın düzeyini belirlediği kazanımlardan dört tanesinin uyuşmadığı görülmüştür. 
Güvenirliği test etmek için Güvenirlik= Uzlaşma Sayısı/Uzlaşma+Uzlaşmama 
Sayısı (MILES ve HUBERMAN, akt.: TAVŞANCIL ve ASLAN, 2001: 81) for-
mülü kullanılmış ve güvenirliğin %92 çıktığı görülmüştür. Dört kazanım araş-
tırmacılar tarafından tartışılarak ortak bir karar verilmiştir. Verilerin analizin-
de betimleyici istatistikler (frekans, yüzde) kullanılmıştır. 

Bulgular

Bu bölümde, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenen kaza-
nımların bağlı olduğu amaçlar çerçevesinde bilgi birikimi ve süreç boyutuna 
göre kazanımların ilgili olduğu kategori tek tek belirlenmeye çalışılarak tab-
lolarda gösterilmiş ve betimlenmiştir:

1. Okuma Kurallarını Uygulama Kazanımları

Tablo 3: Kazanımların Bilgi Birikimi Boyutuna Göre Değerlendirilmesi
1. Okuma kurallarını uygulama O K İ Ü
1.1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır. X
1.2. Akıcı biçimde okur. X
1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder. X
1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. X
1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. X
Okuma kurallarını uygulama kazanımlarının genel bilgileri, yönergeleri ve 

rutin bir icrayı (yapma) kapsadığı için işlem sınıfında yer aldığı görülmekte-
dir.

Tablo 4: Kazanımların Bilişsel Süreç Boyutuna Göre Değerlendirilmesi
1. Okuma kurallarını uygulama H A U Ç D Y
1.1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır. X
1.2. Akıcı biçimde okur. X
1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder. X
1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. X
1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. X

Uygulama, alıştırmaları yapma ve problemleri çözme amacıyla işlemler-
den yararlanılmasını kapsar. Bu nedenle işlemsel bilgi ile yakından ilişkilidir. 
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Genelde okuma faaliyeti öğrencinin bilmekte olduğu bir görevdir. Bu sebeple 
okuma kurallarını uygulama kazanımları uygulama süreci kategorisine gir-
mektedir.

2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme Kazanımları

Tablo 5: Kazanımların Bilgi Birikimi Boyutuna Göre Değerlendirilmesi
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme O K İ Ü
2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime 

gruplarının anlamlarını çıkarır. X

2.2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. X
2.3. Metnin konusunu belirler. X
2.4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. X
2.5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. X
2.6. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. X
2.7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla 

ilgili unsurları belirler. X

2.8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. X
2.9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. X
2.10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. X
2.11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt 

eder. X

2.12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve 
mantık akışı içinde özetler. X

2.13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. X
2.14. Metne ilişkin sorular oluşturur. X
2.15. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. X
2.16. Metnin planını kavrar. X
2.17. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve 

bağlantıları fark eder. X

2.18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını 
fark eder. X

2.19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme 
yollarının işlevlerini açıklar. X

2.20. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. X
2.21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine 

koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri 
yorumlar.

X

2.22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler 
üretir. X
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2.23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik 
tahminlerde bulunur. X

2.24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. X
2.25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. X
2.26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. X
2.27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla 

karşılaştırır. X

2.28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. X
2.29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyar. X

2.30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. X
2.31. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. X
Toplam 1 20 6 4

Okuma öğrenme alanında en fazla kazanım “okuduğu metni anlama ve 
çözümleme” amacı altında toplam 31 kazanımdan oluşmaktadır. Bilgi biriki-
mi boyutuna göre sınıflandırıldığı 1 kazanım olgusal, 20 kazanım kavramsal, 
6 kazanım işlemsel, 4 kazanım da üst bilişsel boyuta girmektedir. Birçok ka-
zanım metni anlamakla ilgili olduğu için kazanımların çoğu (20) kavramsal 
boyuttadır. 

Tablo 6: Kazanımların Bilişsel Süreç Boyutuna Göre Değerlendirilmesi
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme H A U Ç D Y
2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve 

kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. X

2.2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. X
2.3. Metnin konusunu belirler. X
2.4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. X
2.5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. X
2.6. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. X
2.7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve 

bunlarla ilgili unsurları belirler. X

2.8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. X
2.9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. X
2.10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. X
2.11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları 

ayırt eder. X

2.12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik 
sıra ve mantık akışı içinde özetler. X

2.13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. X
2.14. Metne ilişkin sorular oluşturur. X
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2.15. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. X
2.16. Metnin planını kavrar. X
2.17. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve 

bağlantıları fark eder. X

2.18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan 
katkısını fark eder. X

2.19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme 
yollarının işlevlerini açıklar. X

2.20. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. X
2.21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine 

koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri 
yorumlar.

X

2.22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı 
çözümler üretir. X

2.23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne 
yönelik tahminlerde bulunur. X

2.24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 
yapar. X

2.25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. X
2.26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade 

eder. X

2.27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla 
karşılaştırır. X

2.28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. X
2.29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyar. X

2.30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. X
2.31. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. X
Toplam 2 19 2 2 5 1

Tablo 6’da görüldüğü üzere hatırlama sürecinde 2, anlama sürecinde 19, 
uygulama sürecinde 2, çözümleme sürecinde 2, değerlendirme sürecinde 5, 
yaratma sürecinde 1 kazanım yer almaktadır.

3. Okuduğu Metni Değerlendirme Kazanımları

Tablo 7: Kazanımların Bilgi Birikimi Boyutuna Göre Değerlendirilmesi
3. Okuduğu metni değerlendirme O K İ Ü
3.1. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. X
3.2. Metni içerik yönünden değerlendirir. X
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Değerlendirme ile ilgili unsurlar bir olguyu bilmek ve bu olgu ile ilgili 
unsurları belirli ölçütler çerçevesinde uygulamaktır. Dolayısıyla bu uygulama 
da icra etmeye uygundur. 

Tablo 8: Kazanımların Bilişsel Süreç Boyutuna Göre Değerlendirilmesi
3. Okuduğu metni değerlendirme H A U Ç D Y
3.1. Metni dil ve anlatım yönünden 

değerlendirir. X

3.2. Metni içerik yönünden değerlendirir. X
Okuduğu metni değerlendirmeyle ilgili 2 kazanım da değerlendirme sü-

reci içinde yer almaktadır.

4. Söz Varlığını Zenginleştirme Kazanımları

Tablo 9: Kazanımların Bilgi Birikimi Boyutuna Göre Değerlendirilmesi

4. Söz varlığını zenginleştirme O K İ Ü
4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini 

kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili 
kelimelere örnek verir.

X

4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, 
anlam farklılıklarını dikkate alarak 
kullanır.

X

4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim 
ve atasözlerini cümle içinde kullanır. X

4.4. Okuduklarından hareketle öğrendiği 
kelimelerden sözlük oluşturur. X

Söz varlığını zenginleştirme amacı altındaki kazanımların 1’i kavramsal, 
3’ü işlemsel bilgi boyutuyla ilgilidir.

Tablo 10: Kazanımların Bilişsel Süreç Boyutuna Göre Değerlendirilmesi

4. Söz varlığını zenginleştirme H A U Ç D Y
4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini 

kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili 
kelimelere örnek verir.

X

4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, 
anlam farklılıklarını dikkate alarak 
kullanır.

X

4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim 
ve atasözlerini cümle içinde kullanır. X

4.4. Okuduklarından hareketle öğrendiği 
kelimelerden sözlük oluşturur. X
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Söz varlığını zenginleştirme amacı altındaki kazanımların 1’i anlama, 3’ü 
uygulama süreci ile ilgilidir. Bu şekilde değerlendirilmesinin sebebi, uygula-
ma sürecinin hatırlanan/anlaşılan bilgilerin kullanılmasını içermesidir.

Sonuç ve Tartışma

Bu bölümde bulgular kısmında betimlenen bilgiler, bütünleştirilerek su-
nulmuş ve okuma kazanımları ile ilgi kurulmuş, konuyla ilgili başka çalışma-
larla ilişkilendirilerek tartışılmaya çalışılmıştır.

Tablo 11: Okuma Kazanımlarının Bilgi Birikimi Boyutuna Göre 
Değerlendirilmesi

Amaçlar Olgu Kavram İşlem Üstbiliş
1. Okuma kurallarını uygulama 5
2. Okuduğu metni anlama ve 

çözümleme 1 20 6 4

3. Okuduğu metni değerlendirme 2
4. Söz varlığını zenginleştirme 1 3
Toplam 1 21 16 4
Yüzde (%) 2,4 50 38,1 9,5

Okuma öğrenme alanında incelenen 42 kazanımın 1’i olgusal, 21’i kav-
ramsal, 16’sı işlemsel, 4’ü üst bilişsel bilgi boyutuna girmektedir. Bilgi biri-
kimi boyutundaki sınıfları ele aldığımızda kaza-nımların %50’si kavramsal 
bilgiye girmektedir. Okuma becerisinin hedefi anlamak olduğuna göre kaza-
nımların bu oranda kavramsal bilgi sınıfında yer alması doğal karşılanmalıdır. 
Ancak okuma becerisi öğrencinin eleştirel düşünme yapabilmesini, stratejik 
bilgiyi başka alanlarda uygulamasını, okudukları ile kendi bilgisini birleştir-
mesini, bunlara göre yeni düzenlemeler yapmasını ve bu yolla kendi bilgisinin 
farkında olmasını içeren üst bilişsel bilgi ile ilgili kazanımların oranının az 
olduğu görülebilir.

Tablo 12: Okuma Kazanımlarının Bilişsel Süreç Boyuta Göre 
Değerlendirilmesi

Amaçlar H A U Ç D Y
1. Okuma kurallarını uygulama 5
2. Okuduğu metni anlama ve 
çözümleme

2 21 2 2 3 1

3. Okuduğu metni değerlendirme 2
4. Söz varlığını zenginleştirme 1 3
Toplam 2 22 10 2 5 1
Yüzde (%) 4,7 52,4 23,7 4,7 12,1 2,4
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Okuma öğrenme alanında incelenen 42 kazanımın 2’si hatırlama, 22’si 
anlama, 10’u uygulama, 2’si çözümleme, 5’i değerlendirme, 1’i yaratma süre-
ci ile ilgilidir. Yukarıda belirtildiği gibi okuma ile anlama becerileri geliştiğine 
göre anlama sürecinde 22 kazanımın yer alması doğal karşılanmalıdır. Ancak 
üst düzey becerileri ilgilendiren çözümleme, değerlendirme ve yaratma sınıfı-
na giren kazanım sayısının az olduğu görülmektedir. Okuma becerisi; analitik 
düşünmeyi, okunan bilgileri genelleştirebilmeyi, eleştirmeyi ve yeni bilgilere 
ulaşmayı, çıkarımlar yapmayı da içerdiğinden üst düzeyi ilgilendiren süreçle-
rin daha çok olması beklenebilir. 

Beşinci sınıflar için okuma kazanımlarını Bloom Taksonomisi’ne göre 
değerlendiren Çiftçi (2010), üst bilişsel basamaklardan sadece çözümleme 
boyutunda yeterli sayıda kazanım bulunduğunu, sentez ve değerlendirme bo-
yutlarında sadece 3 kazanımın olmasının, olumsuz bir durum oluşturduğunu 
ve üst bilişsel basamaklarda yeterince kazanımın olmayışını Program’ın iddi-
asıyla çeliştiğini vurgulamıştır. Çiftçi’nin (2010) belirttiği durumlar ve bu ça-
lışmada tespit edilen unsurlar birbiri ile örtüşmektedir. Yani hem beşinci hem 
de altı-sekizinci sınıflarda okuma öğrenme alanındaki yetersizlikler birbiri ile 
paralellik göstermektedir.

Öğretim programları hazırlanırken en yüksek idealler dikkate alınır. 
Kazanımların edinilmesi de programın uygulanabilmesiyle gerçekleştirilebi-
lir. Bu bağlamda genel bir değerlendirme yapılacak olsa temelde kazanımların 
gerek bilgi birikimi boyutuna göre dağılımı gerek bilişsel süreç boyutuna göre 
dağılımı programı, “uygulama” bakımından kabul edilebilir orandadır. Ancak 
yüksek idealler bakımından yetersizdir. Bu yetersizlikler gözden geçirilerek 
üst düzey birikim ve süreçlere göre önemli değişiklerle düzeltilebilir.

Sunulan okuma kazanımları; üst düzey bilişsel düşünme süreçleri açı-
sından incelendiğinde, birçoğunun bilgi ve uygulama düzeyinde kaldığı gö-
rülmektedir. Kazanımlar; farklı düşünme stratejileri, süreçleri ve becerileri 
açısından ele alınmadığı gibi kazanımlar da bilgi işlemleme becerilerine de 
çok az yer verilmiştir. Ders kitaplarında sunulan etkinlikler ise çok daha alt 
düzey bilişsel düşünme süreçlerine tekabül etmektedir. Bunun sonucu olarak 
da öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinin geliştirilemediği görülmektedir 
(YAĞMUR, 2009: 31).

Öğretim Programı’ndaki kazanımların gerçekleştirilmesinin önemli bir 
aracı -Türkiye şartlarında- Türkçe ders kitaplarıdır. Çünkü kitaplar bilindiği 
üzere öğretim programlarına göre hazırlanır. Kitap, programdaki yetersizlik-
leri azaltabilir ya da yeterlikleri/üstünlükleri azaltabilir, kötüleştirebilir. Bu 
bakımdan ders kitabının önemi tartışılamaz. Bu sebeple Türkçe ders kitapla-
rındaki etkinliklerin ve soruların kazanımlarla ilgi kurulması, belirli bir tak-
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sonomiye bağlı olarak farklı düzeylerde soruların hazırlanması ile kazanımla-
rın gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Arı (2014) tarafından yapılan çalışmada 
dokuz Türkçe ders kitabındaki (her sınıftan üçer kitap) toplam 1051 anlama 
sorusu incelenmiştir. İnceleme sonuçları Tablo 13’te gösterilmiştir:

Tablo 13: Türkçe Ders Kitaplardaki Anlama Sorularının Bilişsel Süreç 
Boyutuna göre Yüzdelik Dağılımı

Kitap Hatırlama Anlama Uygulama Çözümleme Değerlendirme Yaratma
A6 56,6 33,6 0 0,7 3,5 5,6
B6 39,8 48,6 1,8 4,4 2,7 2,7
C6 40,2 58 0 0,9 0,9 0
A7 53,8 34,3 0,8 2,2 2,2 6,7
B7 43,8 46,4 1,8 1,8 4,4, 1,8
C7 40 58,2 0 0 0 1,8
A8 55,7 35,5 0,8 2,4 1,6 4
B8 45,7 46,4 0,7 3,6 1,4 2,2
C8 50,9 44,9 0,8 0 1,7 1,7

(ARI, 2014)

Tablo 13 incelendiğinde, anlama sorularının hatırlama ve anlama boyu-
tunda yaklaşık %90 oranında, hatta daha fazla oranda hatırlama ve anlama 
boyutunda biriktiği görülür. Program’daki kazanımlar ile ders kitaplarındaki 
anlama sorularının bilişsel sınıfları karşılaştırıldığında genel olarak bir örtüş-
meden söz etmek mümkün olmamaktadır. Program’daki hatırlama kazanım-
ları ile kitaplardaki hatırlama soruları 10 kattan fazla, anlama 0,8; uygulama 
22’de 1, çözümleme 0,25; değerlendirme 0,15 yaratma 1,5 kat fark vardır. Bu 
iki durum karşılaştırıldığında Program’da daha kabul edilebilir bir dağılım söz 
konusu iken ders kitapları daha alt düzey kazanımlara yönelik olup özellikle 
çözümleme ve değerlendirme boyutlarını içeren soruların hazırlandığı görül-
mektedir (Söz konusu araştırmada sadece anlama soruları incelenmiş, etkin-
likler incelenmemiştir. Ders kitaplarında uygulama sınıfında çok az sorunun 
olması normaldir. Ders kitaplarında uygulama ile ilgili unsurlar etkinlikler-
le verilmektedir.). “Genellikle yüksek seviye için hazırlanmış standartlaşmış 
ulusal hedefler [öğretim programları kazanımları], öğretimde, ders kitapla-
rı ve sınav materyallerine çok düşük seviyede yansır” (CALFEE ve MILLER, 
2005: 219). Dolayısıyla ideal hedeflere ulaşmak için ideal hedefi kapsayan 
bir öğretim uygulanmalı ve ders kitapları da buna hizmet etmelidir. Ancak bu 
durum, Türkiye’de ana dili ders kitaplarında metinle ilgili okuma soruları için 
zorluk seviyesi düşük soru sorma olarak yansımaktadır. “Türkçe ders kitapla-
rı üst düzey bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik nitelikli malzeme içerme-
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mektedir. Bunun sonucu da sadece dinleme alanında değil, okuma ve yazma 
alt alanlarında da ortaya çıkmaktadır” (YAĞMUR, 2009: 33).

Ders kitaplarının dışında ilköğretimi ilgilendiren SBS, TEOG gibi sınav-
larda da zorluk düzeyi düşük sorular sorulmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler bu 
soruları kolayca yaparak başarılı olabilmektedir. Ancak uluslararası sınavda 
(PISA) aynı başarı tekrarlanamamaktadır. 

PISA “okuma becerileri değerlendirme çerçeveleri” kısmında okuyucu-
nun metne yaklaşımı üç temel üzerine kuruludur: Bilgiye ulaşma ve bilgiyi 
hatırlama (hatırlama, anlama), bilgileri bir araya getirme ve yorumlama (an-
lama, çözümleme, değerlendirme), kendi düşüncelerini yansıtma ve değer-
lendirme (değerlendirme ve yaratma). Bu üç temel beceri, zorluk derecesine 
göre 6 tip (1. Seviye 3 alt düzeyden oluşmaktadır.) seviye sorusuyla değerlen-
dirmeye alınmaktadır. Türkiye’deki öğrenciler (PISA, 2009) her üç temel be-
ceride de alt düzeydeki sorularda OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde, 
orta ve üst düzeydeki sorularda ortalamanın altında yer almıştır. PISA 2009 
raporunda okumada AB ortalamasından daha düşük puan alan Avrupa ülkeleri 
arasında Türkiye ile birlikte Çek Cumhuriyeti, İspanya, Letonya, Litvanya, 
Romanya, Slovenya, Slovakya gibi ülkelerin ortalama performansını artırmak 
amacıyla farklı yeterlilik seviyelerinde bir dizi tedbirler almaları gerektiği ile 
ilgili önemli bir uyarı notu bulunmaktadır. “PISA’dan alınan sonuçların kaygı 
verici nitelikte olduğu eğitim çevrelerinde kabul edilmektedir. Bu sonuçlar üst 
düzey düşünme süreçlerine ilişkin becerilerin Türk öğrencilerin büyük çoğun-
luğunda olmadığını göstermektedir” (YAĞMUR, 2009: 27-29). 2012 PISA’da 
da Türkiye’den katılan öğrenciler, okuma becerisi bakımından vasatı aşama-
mıştır. 

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında öğrencilerimizin vasatı aşamaması, 
Program’daki birtakım sorunlar, ders kitaplarındaki uyumsuzluklar, sorun-
lar, tutarsızlıklar kâğıt üzerinde bize Program’ın ve buna bağlı olarak ders 
kitaplarının yeniden ele alınması, düzeltilmesi gerektiğini göstermektedir. 
Hâlihazırda da böyle bir hazırlık yapıldığı bilinmektedir. Program hazırlanır-
ken bu çalışmada ve benzer çalışmalarda ortaya konan sorunlar, gözden geçi-
rilmeli; belirli ölçüt dizilerine göre kazanımlar hazırlanmalı, kazanımlara göre 
esnek ve tam uygulanabilir bir program geliştirilmelidir.

Öneriler

Öğretim programını hazırlama, öğretim programından anlam çıkarma, 
öğretimi planlama, öğretim programının temelindeki hedeflerle uyumlu de-
ğerlendirmeler yapmak için bilişsel alan sınıflamasından yararlanılabilir. Bu 
sınıflamaya uygun olduğu düşünülen, bilişsel süreçler dikkate alınarak örnek 
olarak hazırlanan kazanım önerileri şunlar olabilir:
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• Metinde yer alan resim, şekil, tablo ve grafikleri yorumlar: Anlama,

• Metne alt başlıklar vererek metni bölümlere ayırır: Çözümleme, 

• Okuduğu metinle daha önce okuduğu metinleri tema bağlamında iliş-
kilendirir: Değerlendirme,

• Metni okuduktan sonra, okurken yaptığı tahminleri karşılaştırır: 
Değerlendirme,

• Metni okurken tahminler yapar ve tahminlerini sorgular: 
Değerlendirme,

• Okuduğu metindeki unsurları değiştirerek metni yeniden kurgular/dü-
zenler: Yaratma.
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YARATICI YAZMA UYGULAMALARI

Hasan BAĞCI *

Giriş

Bir dili öğrenmiş olmak o dille konuşabilmek, yazabilmek, okuyabilmek, 
okuduğunu anlayabilmek ve dinleme ile ilgili etkinlikleri yerine getirebilmek-
le mümkündür.

Dil öğretiminin temel hedefi, öğrencilerin dilin farklı bağlamlarda aldığı 
görünümleri kavramaları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, deği-
şik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zengin-
leştirmeleridir (MEB, 2005: 2). En dinamik iletişim aracı olan dil, bireyler 
arası, birey-toplum ve toplumlar arası duygu, düşünce, hayal, istek ve tasarı-
ların aktarılmasında kullanılan canlı bir iletişim aracıdır.

Duygu, düşünce ve mesajlar hedef kitlelere kısa bir zaman dilimi içinde 
konuşarak aktarılırken yer, zaman ve ortam şartları da dikkate alınarak akta-
rılmak istendiğinde ise yazma, en yaygın anlatım yollarından birisidir. Çünkü 
sözün kalıcılığını sağlaması, kuşaklardan kuşaklara aktarılmasına yardımcı 
olması; düşüncenin açık ve anlaşılır bir biçimde, dil/anlatım bozukluklarından 
arındırılarak en az hata olasılığı ile hedef kitleye ulaştırılmasını beraberinde 
getiren yazı, hem birey hem de toplum hayatının en vazgeçilmez ifade olanak-
larından birisidir. 

2005 Programı öğrencilerin temel öğrenme alanlarını geliştirmeye çalışır-
ken aynı zamanda onların bireysel ve toplumsal anlamda sağlıklı bir iletişim 
kurabilmek ve etkileşimde bulunabilmek amacıyla bazı ek beceriler de edin-
meleri gerektiğine dikkat çekmektedir. Bunlar 2005 Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nın “Giriş” bölümünde “Temel Beceriler” olarak adlandırılmakta; 
öğrencilerin dil becerilerindeki gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yı-
lın sonunda, dikey olarak da sekizinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat 

* Doç. Dr.; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü; 
hbagci26@hotmail.com
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boyu kullanacakları temel beceriler şeklinde tanımlanmaktadır. Programla 
ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:

• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
• Eleştirel düşünme,
• Yaratıcı düşünme,
• İletişim kurma,
• Problem çözme,
• Araştırma,
• Karar verme,
• Bilgi teknolojilerini kullanma,
• Girişimcilik (MEB, 2005: 5).

Bu temel beceriler arasında yaratıcılık ve yaratıcı düşünme önemli bir 
yer tutmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışının en önemli amaçlarından sayılan 
yaratıcı ve bilimsel düşünmenin geliştirilmesi ana dili eğitiminin amaçları ara-
sındadır (TÜRKER, 2001: 26).

Yaratıcılık

Yaratıcılık; her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulu-
nabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara kadar uzanan geniş bir 
alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir (SAN, 1979: 
78). 

Yaratıcılık var olan kalıpları yıkma, başkalarının yaşantılarına açık olma, 
alışılmışların dışına çıkma, empoze edilmiş düşünce çizgisini kırma ve yeni 
bir düşünce çizgisi ortaya koyma, belli bir problem için değişik alternatif çö-
zümler getirme, bilinmeyen yeni bir teknik veya yöntem icat etme ve insanla-
ra yararlı olan bir aracı veya bir aygıtı bulma becerisidir.

Yaratıcı düşünme gücüne sahip insanlar genellikle meraklı, araştıran, 
karşısına çıkan tehditleri fırsata dönüştüren, iyimser, yargılayıcı, hayalperest, 
kolay kolay pes etmeyen ve çalışkan kişiler olarak göze çarparlar. Bu kişilik 
özelliklerini içinde barındıran ortak davranışlar ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Başkalarından farklı düşünmek: Yaratıcılığı gelişmiş insanların en 
önemli davranış özelliği kendilerine duydukları güvendir.

2. Yargıyı geciktirmek: İnsanlar genellikle düşünceleri değerlendirmeden 
yargılar, bir sistematiğin içine yerleştirme ve sınıflandırma eğilimi taşır ve 
çoğu zaman bunu farkında olmadan yaparlar. 
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3. Esnek düşünmek: Kurallar, sınırlar ve prensipler olmadan düşünürler. 
Kesin siyahları ve beyazları yoktur. Grileri hayatın her alanında çok kullanır-
lar ve esneklerdir.

4. Spontanlık: Hızlı düşünerek bir anda pek çok fikrin mantık süzgecin-
den geçmeden ortaya çıkmasını sağlarlar.

5. Sentez yapmak: Birtakım kavram, düşünce ve sembolleri hayal gücü-
nü kullanarak birbirleriyle ilişkilendirip yeni, yaratıcı ve farklı sonuçlar elde 
edebilmektir. Ne kadar çok sentez yapılırsa o kadar çok yaratıcı fikir ortaya 
çıkar.

Yaratıcı Yazma

Yaratıcı yazma kişinin yaratıcılık yeteneği ile yakından ilgilidir. Yaratıcı 
yazma çalışmalarında başarılı olmak ve yazarlığa ilk adımı atmak konusunda 
anahtar kelime yaratıcılıktır. 

Yaratıcı yazmada normal değerleri zorlamaksızın alışılmışın dışına çık-
mak, hayal gücünden yararlanarak herkesten farklı düşünceler ortaya koymak, 
özgünlüğü yakalayabilmek, akıcı ve hoşlanarak yazmak, yazmadan zevk al-
mak, standartların dışına çıkmak gibi durumlar söz konusudur (KÜÇÜK, 
2007: 11). 

Zihinsel ve psikolojik bir süreç olan yaratıcı yazma, kişinin kendisine 
yabancılaşmasını önler, öz güvenini artırır ve kişiye yazma cesareti kazandı-
rır. Yaratıcı yazma ayrıca ifade gücünü zenginleştirir, edebî zevki geliştirir ve 
özgünlüğün yolunu açar. Yaratıcı yazma etkinlikleri eğitimcilere öğrencilerin 
iç dünyalarını yakından tanışma ve onlarla empati kurma gibi olanaklar sağla-
dığı gibi öğrencilerin kendilerini tanıma süreçlerine de yardım eder. Sınıftaki 
yaratıcı yazma etkinlikleri, öğrencilerin hem kendi fikirlerini özgürce dile 
getirmelerini sağlar hem de başka insanların duygu ve düşüncelerine saygı 
gösterme ve onları kabul etme alışkanlığı kazanmalarında etkili olur (ORAL, 
2003: 18).

Yaratıcı yazma etkinliklerinin en önemli amacı öğrencilerin sıkıcı, kendi-
ni tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı, ilgi çekici bir şe-
kilde duygu ve düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamaktır. Bunun yanında 
yaratıcı yazma etkinlikleri yoluyla çocukların iç dünyalarına, bilinçallarına in-
mek mümkündür. Onların her zaman, her yerde ve her kişiyle paylaşamadık-
ları duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde, hiçbir baskı unsuru olmadan, 
yargılama ve eleştirme korkusundan uzak bir ortamda ortaya koymaları daha 
kolay olacaktır. Bu sayede öğretmenler öğrencileriyle daha rahat bir şekilde 
empati kurabilir ve onlara daha etkili bir rehberlik yapabilirler.
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Yaratıcı yazma etkinlikleri, dili etkin bir şekilde uygulamak, duygu ve 
düşünceleri organize etme becerilerini geliştirmek, hayal gücünü genişletmek, 
eleştirel bakış açısı kazanmak, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmek, te-
mel gramer ve noktalama kurallarını kullanmak gibi amaçlarla da uygulan-
maktadır.

Yaratıcı yazma, düşüncelerdeki doğruluk ya da standartlaştırmadan daha 
çok, özgünlük ve hayal gücü tarafından karakterize edilmiştir. Ayrıca, bilgi 
iletmeden çok, dili kullanabilme yeteneğine sahip olmaya yardım etmenin bir 
yolu olarak da kabul edilir. Yaratıcı yazma, kişisel bir ifade olduğu için stan-
dart bir biçimi izlemez. 

Yaratıcı Yazmada Öğretmenin Rolü

Günümüz eğitim anlayışı sorgulayan, eleştiren, bilgiye ulaşmayı beceri 
hâline getiren yapıcı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağ-
lamda Türkçe dersleri, bireylerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, 
duygularını akıcı bir üslupla anlatabilecekleri, yazmadan zevk alan ve kendi-
sine yazmayı bir uğraş edinmiş çocuklar yetiştirmek üzere kullanılabilecek en 
uygun derstir. 

Küçük’e göre (2002: 248) anlama ve anlatma becerilerinin ağırlıkta oldu-
ğu Türkçe dersleri çocuğun yaratıcılık yeteneğinin ortaya çıkarılması, değer-
lendirilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi için en uygun ders olma özelliğini 
taşımaktadır. Yaratıcı yazma çalışmaları Türkçe derslerinin bu yükümlülüğü 
yerine getirebilmesi için üzerinde mutlaka durulması gereken alanlardan biri-
dir. Bu noktada en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir.

Öğrencilerdeki yaratıcılığı geliştirmede öğretmen önemli bir role sahiptir. 
Bu rolünü sınıf içinde devam ettirebilmesi için bazı noktalara dikkat etmek 
gerekir. Özellikle öğrencilere hazır kalıplar vererek bunlara göre yazı yaz-
malarını isteme, hayal gücünü harekete geçirecek çalışmalardan uzak durma, 
öğrencilerin merak güdülerini kırma gibi davranışlar yaratıcılığın geliştirilme-
sinde sakınılması gereken unsurlardır. 

Yaratıcı bir öğretmen, yeni deneyimlere açık, insanlara karşı sorumlu, dü-
rüst, öğrencilerin başarısı için yeni yollarla çalışmaya gönüllü, esnek, açık bir 
insandır. Yaratıcı öğretmen, her zaman aynı yollarla benzer içeriği öğretmek-
ten mutlu olmaz. Bu yüzden yaratıcı öğretmen görünüşte uzak olan şeyleri 
anlamlı şekilde bir araya getiren ve aralarındaki ilişkileri görebilecek kadar 
geniş bir vizyona sahip olma özelliğini gösteren kişidir.

Yaratıcı yazma çalışmalarında öğretmenin rolü daha çok öğrencilere reh-
berlik etmektir. Çalışmayı yürütecek, yeni düşünceler keşfedecek, birbiriyle 
ilgisiz gibi görünen unsurlar arasında yeni, daha önce kurulmamış, ilginç iliş-
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kiler kuracak olan öğrencinin kendisidir. Bu süreçte öğretmen öğrencilere reh-
berlik etmek ve onları desteklemekle görevlidir. Bu görevi yerine getirirken 
öğretmenin kendisi de öğrenciler için iyi bir model oluşturmalıdır. Bu amaçla 
öğretmen öğrenciye nasıl yazacağını anlatmakla yetinmemeli, aynı zamanda 
kendisi de öğrencilerle birlikte yazma çalışmalarına katılmalıdır. 

Oral’a göre (2003: 25) yaratıcı yazı etkinliklerinde bulunmak isteyen öğ-
retmenlerin kendi kendilerine yaratıcı yazı yazmayı denemeleri çok önem-
li ve gereklidir. Öğretmenin yaratıcı yazı etkinlikleri yapması kendi yazım 
becerilerini de geliştirecek, öğrencilerinin duygularına empati geliştirmesine 
yardımcı olacak, değerlendirme sürecine katkı sağlayacak, öğretmenin ken-
di hayal gücünün ve yazım becerilerinin de gelişmesini destekleyecektir. Bu 
noktada öğretmen öğrencilerin oluşturduğu yazma ürünlerinde öyküleştirme-
leri, betimlemeleri, gözlemleri, kesik cümleleri, karşılıklı konuşmaları, özgün 
deyişleri vb. dili yaratıcı kullanma biçimlerini desteklemeli, farklılıkları de-
ğerli görmeli, onlardan tek tip yazma ürünleri oluşturmalarını bekleyerek öğ-
rencileri, anlatımda belli kalıplara yöneltmemelidir (MALTEPE, 2007: 153).

Öğretmenlerin yaratıcı yazma çalışmalarında unutmamaları gereken çok 
önemli bir nokta vardır. O da her öğrencide bir yaratıcılık potansiyelinin bu-
lunduğudur. Hemen her çocuk kendi kendine bazı düşünce yeteneklerine sa-
hip olduğu için, öğretmenin rolü bu yaratıcılığı belirlemelerine ya da kâğıda 
dökmelerine fırsat sağlamaktır. Yaratıcılık, sınıf içinde serbestlik ortamı ku-
rularak desteklenir ve beslenir. Bu noktada iki tip öğretmenden bahsedilebi-
lir. Bunlardan yaratıcılığı kolaylaştıran öğretmen, öğrencileri bir birey olarak 
kabul eder, öğrenciyi özgür olmaya yönlendirir, öğrencilere iyi bir model ol-
maya çalışır, heyecanını daima korur, öğrencileri eşit olarak kabul eder, öğ-
rencileri ödüllendirir, sürekli okuyarak kendini yeniler, öğrencileriyle etkili 
iletişim kurar. Yaratıcılığı engelleyen öğretmen ise öğrencinin cesaretini kırar, 
öğrencilere güvenmez, aşırı eleştirir, davranışlarında bir denge kuramaz, he-
yecanını yitirmiştir, dogmatik ve katı bir eğitim anlayışına sahiptir, sınırlı ilgi 
alanları vardır, sınıf dışında tartışma ve konuşma yeteneği yoktur ve öğrenci-
leriyle etkili bir iletişime giremez. 

Sonuç olarak öğretmenin yaratıcı yazma etkinliklerindeki en önemli ro-
lünün öğrencilere rehberlik etmek ve onlarla birlikte yazma çalışmalarına 
katılmak olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmen bu hareketiyle öğrencilerin yaz-
maya karşı ilgilerini sürekli diri tutacak ve onların kendi kendilerine öz saygı 
geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu bağlamda öğretmenlerin yaratıcı yaz-
mayı sadece yazma eğitimi vermek amacıyla başvurulacak bir alan değil aynı 
zamanda öğretmen öğrenci iletişimini etkili bir şekilde yerine getirecek bir 
etkinlik olarak görmeleri gerekir.
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Amacı yazar yetiştirmek olmayan yaratıcı yazma ve etkinliklerinin, in-
sanın kendi içindeki yaratıcı gücü görmesine yardımcı olması beklenir. Bu 
bağlamda sınıf içi veya sınıf dışında yapılabilecek yaratıcı yazma etkinlik ör-
nekleri için şunlar önerilebilir: 

1. Öğrencilere birtakım resim ve fotoğraflar göstermek ve bu görsellere 
bağlı kalınarak yaratıcı hikâyeler yazmalarını istemek.

2. Giriş bölümü olmayan bir hikâyeye giriş bölümü yazdırmak.
3. Sonuç bölümü olmayan bir hikâyeye sonuç bölümü yazmak.
4. Yarısına kadar olan hikâyenin gerisini tamamlamak.
5. Mutlu sonla biten bir hikâyenin sonuç bölümünü kötü sonla değiştire-

rek yazdırmak.
6. Kötü sonla biten bir hikâyenin sonuç bölümünü mutlu sonla değiştire-

rek yazdırmak.
7. Hikâye kahramanları arasında geçen diyaloglar yazdırmak.
8. Hikâye kahramanlarından birinin yerine öğrenciyi koyarak hikâyeyi 

yeniden yazdırmak.
9. Kahramanların rollerini değiştirerek hikâyeyi yeniden yazdırmak.
10. Karakterlerin yerlerini değiştirerek hikâyeyi yeniden yazdırmak 

(Örnek: Kırmızı Başlıklı Kız’ı kurdun gözüyle yazma).
11. Gelecekte meydana gelecek bir olayı anlattırmak.
12. Karikatürlere ait konuşma balonlarının içini doldurarak hikâye yaz-

dırmak.
13. Öğrencileri gruplara ayırarak ortak hikâye yazdırmak.
14. Şiir metinlerini hikâyeye dönüştürmek.
15. Rüyalardan yararlanarak hikâye yazdırmak.
16. Okunan bir hikâyeden esinlenerek yeni bir hikâye yazdırmak.
17. Kahramanlardan herhangi birine mektup yazarak ondan beklenen 

davranışlara yönelik metin oluşturtmak.
18. Okunan hikâye bittikten sonra olabilecekleri anlatan bir yazı yazdır-

mak.
19. Öğrencilerden denizin diplerinde veya uzayın derinliklerinde yaşa-

mayı hayal etmelerini ve onlardan bu maceralarını anlatmalarını istemek.
20. Öğrencilerden bir dramatizasyonu yazılı olarak değerlendirmelerini 

istemek.
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21. Öğrencilerden “söndürülmekten nefret eden ışık, kesesi olmayan kan-
guru, yağmurdan korkan şemsiye, miyavlayan köpek” vb. konular hakkında 
eğlenceli hikâyeler kurgulayıp yazmalarını istemek. 

22. “Ben kimim?” sorusuna karşılık hayat hikâyelerine yönelik metinler 
yazdırmak.

23. Öğrencilerden “Eğer ben………” ifadesini tamamlayan bir hikâye 
yazmalarını istemek (Örnek: Eğer Ayʼda yaşasaydım………, Eğer si-
hirli güçlerim olsaydı……….., Eğer tarihte bir olayı değiştirebilsey-
dim……………………….., Eğer uçabilseydim………... vb.).

Bu ve buna benzer uygulamaların yapılmasında Türkçe öğretmenlerinin 
görüşlerine göre karşılaşılan bazı sorunlar belirlenmiştir. Bunlardan bazıları 
ise şunlardır:

Çok zaman almaktadır.
Planlaması zordur.
Öğrencilere yönerge vermek (uygulamayı anlatmak) zordur.
Çalışmaların değerlendirilmesi güçtür.
Bu çalışmalar öğrencilerin ilgisini çekmemektedir.
Çalışma öncesinde maddi hazırlık gerektirmektedir (fotokopi, çalışma 

kâğıdı vb.).
Çalışmalar için yeterli görsel-işitsel araç bulmak zordur.
Programın aşırı yoğun olması bu çalışmalara engel olmaktadır.
Öğretmenin sınıf dışında çok çalışmasını gerektirmektedir.
Öğrenciler bu çalışmalar için yeterli ön bilgi ve deneyime sahip değiller-

dir.
Öğrencilerin yaratıcı yazma yeterliklerini geliştirmeye yönelik yapılacak 

uygulamalar sırasında karşılaşılan bu sorunların giderilmesine yönelik olarak 
ise yine Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre şu öneriler ileri sürülmek-
tedir:

Türkçe dersi öğretim programında yaratıcı yazmaya daha çok yer veril-
melidir.

Öğrenci çalışma kitaplarındaki yaratıcı yazma çalışması örnekleri artırıl-
malıdır.

Öğrenciler yaratıcı yazma çalışmaları hakkında bilgilendirilmelidir.
Öğrenciler yaratıcı yazma çalışmalarına karşı isteklendirilmelidir.
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Öğrencilere yaratıcı yazma etkinliklerine yönelik proje ödevleri verilme-
lidir.

Öğrenciler ders dışında da yazmaya teşvik edilmelidir.
Öğrenciler deneyim kazanmaları açısından çevrelerindeki olay, kişi, 

mekân vb. gözlemlemeye alıştırılmalıdır.
Öğrencilerin yazma süreçleri değerlendirilmeli ve sorun olan yerlerde öğ-

renciler yönlendirilmelidir.
Yazma çalışmaları için yeterli zaman ayrılmalı, öğrenciler serbestçe duy-

gu ve düşüncelerini ifade edebilmelidir.
Bir öğretmenin okuldaki yaratıcı yazma çalışmaları sırasında yapması ve 

öğrencilerden beklemesi gereken bazı davranışlar bulunmaktadır. Bunlar;
1. Çocuklara, fikirler yaratmak için zaman, fikirleri genişletmek için stra-

tejiler ve fikirleri konuşmak ve paylaşmak için fırsatlar sağlama.
2. Öğrencilerden, yazdıkları bütün yazım türlerinde fikirlerini vurgulama-

larını bekleme. Örneğin; şiir, hikâye, eleştirel raporlar yazma. Öğretmen ve 
öğrencilerin, eleştirel yazmanın bir yaratma çabası olduğunun ve bunun fikir 
oluşturmanın bir gereklilik olduğunun farkına varması.

3. Gençleri, yazımlarını yeniden incelemeleri, kenara çekilip yeni bir 
gözle bakmaları için cesaretlendirme.

4. Öğrencileri fikir üretmek üzere akran gruplarıyla çalışmaları için teşvik 
etme.

5. Öğrencilere oluşturulan fikrin hemen her şeyle ilgili olabileceğine dair 
tecrübeler kazanmaları için imkân sağlama.

Bir öğretmenin okuldaki yaratıcı yazma çalışmaları sırasında yapmama-
sı ve öğrencilerden beklememesi gereken bazı davranışlar bulunmaktadır. 
Bunlar:

1. Öğrencilerden düşünmelerine fırsat tanımadan yazmalarını isteme.
2. Öğretmenlerin dışarıdan değerlendirici rolünü oynaması.
3. Öğrencileri yaratma zevkinden uzaklaştırma.

Torrance, sağlıklı bir sınıf iklimini; iş birlikli çalışmanın olduğu, yardım-
laşmanın gerçekleştiği, birlikte çalışma düzenlemesinin yapıldığı, nezaketin 
olduğu ve merakın teşvik edildiği iletişime açık bir ortam olarak ifade et-
mektedir. Bütün çocuklara başarılı deneyimler sağlamak bakımından yaratıcı 
öğrenmenin ve fikirlerin zengin olabileceği bir sınıf ikliminin oluşması çok 
önemlidir (CHENFELD, 1978; akt.: ÖZTÜRK, 2007b; 272).
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Bu yüzden gerekli olan sınıf ortamı oluşturularak hem öğrenciler destek-
lenmeli hem de yaratıcı yazmayı geliştirecek yöntemler çocuklarımıza kazan-
dırılmalıdır.
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TÜRKÇENİN ANA DİLİ OLARAK ÖĞRETİMİNDE 
KELİME HAZİNESİ ARAŞTIRMALARI VE ÖNEMİ

Bayram BAŞ*

Giriş

Bir kişinin kelime hazinesinin nicel ve nitel durumu, tüm eğitim süreci 
yanında özellikle eğitim materyallerinin hazırlanmasında önem göstermekte-
dir. Kişinin eğitim hayatı içinde karşılaşacağı okuma materyallerinin hazırlan-
ması ve bu yönde geliştirilmesi alıcı ve üretici yöndeki söz varlığı seviyesinin 
belirlenmesi ile mümkün olabilir (BAŞ, 2010a: 116).

“Ülkemizde ve dünyada yapılmış birçok araştırma temel olarak bir dilin 
kelime hazinesini tespit etmek amacıyla meydana gelmiştir. Kelime hazine-
si araştırması, kelimeleri dikkate alarak listeleme ve değerlendirme yapma 
imkânı sağlar” (BAŞ ve KARADAĞ, 2012: 82). Baş (2010b: 138), ülkemizde 
sayıları çok olmamakla birlikte, yapılan kelime hazinesi araştırmalarının yer 
yer uyuşmaz veri sunumları gösterdiğini; bunun yanında bu sahaya yönelik 
çalışmalardaki metot ve özellikle de yabancı araştırmalardaki içeriğin aktarı-
mındaki usulün, kelime hazinesi tespiti sürecini daha da çıkılmaz hâle sürük-
lediğini belirtmektedir.

Kelime hazinesi üzerine yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar, 
özellikle dil öğretimi aşamasında konuşma ve yazma becerilerinin geliştiril-
mesine kaynak teşkil edebilecek niteliktedir. Ancak araştırma bulgularındaki 
farklılıklar eğitimin hangi seviyesinde hangi çalışmaların yapılacağını tam 
olarak kesinleştirememiştir. Söz varlığının geliştirilmesi açısından sınıf sevi-
yelerine göre, öğretilecek kelime, deyim, atasözü, ikileme vb. unsurların, her 
türlü ders materyalinde ne şekilde yer alacağı ve işleneceği, okuma kitaplarının 
seviyelendirilmesinde hangi kelimelerin önceliğinin olduğuna dair ölçütlerin 
belirsizliği, bu yöndeki çıkmazları artırmaktadır. Hâlihazırdaki sıkıntılara ek-
lenen başka bir sorun da, yabancı ülkelerdeki araştırmalardan derlenip Türkçe 
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öğretimi sürecine aktarılan verilerin tutarsızlığıdır. Bu doğrultuda daha çok iki 
temel problem ortaya çıkmaktadır (BAŞ, 2010a: 117):

1. Sınıf seviyeleri doğrultusunda (okul öncesinden ilkokul ve ortaokulun 
son sınıfına hatta liselerin son sınıfına kadar), her düzeye hitap eden ve kazan-
dırılma esası bulunan kelime, deyim, atasözü, ikileme vb. söz varlığı unsurları 
nelerdir?

2. Bu unsurların kazandırılmasında izlenecek yöntem ve teknikler, eğitim 
ortamına nasıl aktarılabilir?

Bu soruların çözümü de öncelikli olarak iki aşamada oluşur. Birincisi he-
def kitledeki bireylerin sözlü ve yazılı söz varlığının tespit edilmesi, diğeri 
ise bu tespitleri dikkate alarak ve Türkçenin genel söz varlığından hareketle 
kazandırılacak söz varlığı unsurlarının aşamalı olarak listelenmesidir.

Bu açıklamalar doğrultusunda çalışmamızda ülkemizdeki kelime hazine-
si araştırmaları ve bunların Türkçenin öğretimine olan katkıları kısaca değer-
lendirilecektir.

Türkiye’de Kelime Hazinesi Araştırmaları Üzerine Bulgular ve 
Yorum

Türkiye’de kelime hazinesi üzerine yapılmış temel çalışmalar ve bunla-
rı gerçekleştiren araştırmacılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir ve bazıları da 
değerlendirilmiştir:

Tarih Araştırmacı Araştırmanın Adı
1926 Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye 
Dairesi

İlk Mektep Kitapları Tetkik Komisyonunun 
Elifba Kitapları Hakkındaki Rapor

1936 Ömer Asım Aksoy Bir Dil Öğrenmek için En Lüzumlu 
Kelimeler ve Bu Kelimelerin Belirtme 
Usulü

1954 Vedide Baha Pars 
ve Cahit Baha Pars

Okuma Psikolojisi ve Okuma Öğretimi adlı 
eserde yer alan liste

1954
a

Mustafa Nihat Özön Kelime Hazinesi

1954
b

Mustafa Nihat Özön Kelime Hazinesi

1960 Joe Pierce Türkçe Kelime Sayımı (A Frequency Count 
of Turkish Words)

1971 Ömer Harıt Kelime Hazinesi Araştırması
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1980 Ümit Davaslıgil Farklı Sosyo-ekonomik ve Kültürel 
Çevreden Gelen Birinci Sınıf Çocuklarının 
Dil Gelişimine Okulun Etkisi

1991 Musa Çiftçi Bir Grup Yükseköğrenim Öğrencisi 
Üzerinde Kelime Serveti Araştırması

1992 Nesrin Kırca 
(Zengin)

4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitapları

1998 Mesiha Tosunoğlu İlköğretim Okuluna Başlayan Öğrencilerin 
Okuma Yazmayı Öğrenmeden Önceki 
Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma

1999 Hikmet Koçak Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kelime 
Hazinesi İle İlgili Bir Araştırma

2003 İlyas Göz Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı
2005 Ali İpekçi İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Kelime 

Serveti Üzerine Bir Araştırma
2005 Hasan Yiğittürk Orta Öğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin 

Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma
2005 Mehmet 

Kurudayıoğlu
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin 
Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma

2005 Muammer Özer İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders 
Kitaplarının Kelime Serveti Bakımından 
Değerlendirilmesi

2005 Mustafa Çıplak Uşak Merkez İlköğretim 5., 8. ve 11. 
Sınıflarının Yazılı Kelime Hazinesinin 
Belirlenmesi

2005 Oğuz Cesur (Kastamonu İlinde Bir İnceleme) 
Pansiyonlu İlköğretim Okulu Öğrencileri 
Üzerinde Kelime Serveti Araştırması

2005 Özay Karadağ İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin 
Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma

2005 Süleyman Kaan 
Yalçın

İlköğretim 1. ve 5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitaplarındaki Söz Varlığı Unsurlarının 
Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi

2005 Zafer Yazı Orta Öğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin 
Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma

2006 Altan Avkapan Orta Öğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin 
Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma
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2006 Bayram Baş 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk 
Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli 
Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir 
Araştırma

2006 Hayriye 
Süleymanoğlu

Türkçenin Ters Sıklık Sözlüğü

2006 Hilal Arslan Kutlu MEB İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe 
Ders Kitaplarındaki Metinlerin Söz Varlığı 
Açısından Değerlendirilmesi

2006 Turan Temur İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin 
Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı 
Değişkenler Açısından İncelenmesi

2007 Ahmet Deniz Baysal İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders 
Kitaplarının Kelime Serveti Bakımından 
Değerlendirilmesi

2007 Ali Karahan İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Aktif 
Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma 
(Uşak/Ulubey Köy Okulları Örneği)

2007 Fahrunnisa Günay 
(Çavdar)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Kelime 
Serveti Bakımından İncelenmesi

2007 Güler Hancı İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin 
Belirlenmesi (Uşak/Banaz Örneği)

2007 Kadir Duru İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin 
Belirlenmesi (Uşak/Sivaslı Örneği)

2007 Ufuk Aşık Yabancılar İçin Temel Türkçe Söz 
Varlığının Oluşturulması

2007 Yüksel Çabaz İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin 
Belirlenmesi (Kırklareli/Merkez Örneği)

2008 Afife Turgut İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Aktif 
Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma 
(Uşak İli/Merkez Örneği)

2008 Berna Açıkgöz İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders 
Kitaplarının Kelime Serveti Bakımından 
Değerlendirilmesi

2008 Mehmet Öztekin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Aktif 
Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma 
(Düzce/Akçakoca Örneği)
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2008 Ozan Başpınar İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Aktif 
Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma 
(Manisa/Turgutlu İlçesi Örneği)

2008 Salim Pilav Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Söz 
Varlığı Üzerine Bir Araştırma

2009 Erhan Şen 1980’den Günümüze Çocuk Edebiyatı 
Alanında Yazılmış Yerli Çocuk Tiyatrosu 
Metinlerinin Söz Varlığı Üzerine Bir 
İnceleme

2009 Hümeyra Ekmen 2005 Programına Göre Hazırlanan 7. 
Sınıf Türkçe Ders Kitabının Söz Varlığı 
Bakımından İncelenmesi

2010 Çetin Uludağ 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz 
Varlığı Açısından İncelenmesi

2010 Hatice Turhan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki 
Metinlerin Söz Varlığı Açısından 
İncelenmesi

2010 Kemalettin Uslu MEB 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders 
Kitabındaki Metinlerin Söz Varlığı 
Açısından Değerlendirilmesi

2010 Nazmiye Apaydın 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz 
Varlığı Açısından İncelenmesi

2010 Nigar İpek Eğilmez İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki 
Söz Varlığının İlköğretim Dördüncü 
Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına 
Aktarımı

2011 Abdulgani Yiğit Milli Eğitim Bakanlığı 8. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabındaki Metinlerin Kelime Serveti 
Açısından İncelenmesi

2011 Hilmi Akan Fırat Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencileri Üzerinde 
Kelime Hazinesi Araştırması: Gaziantep 
Örneği

2011 İlker Karakaya İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatımlarındaki Aktif Kelime Serveti 
Üzerine Bir Araştırma: Uşak/Eşme Örneği

2011 Melike Uluçay İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders 
Kitaplarındaki Söz Varlığının Ortaöğretim 
Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarındaki 
Metinlere Altyapı Oluşturmada Yeterliliği
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2012 Ayşe Eda Gündoğdu Türk Çocuk Yazınında Söz Varlığı: Derlem 
Tabanlı Bir Uygulama

2012 Fatma Gülin Obuz İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözlü 
Anlatımlarındaki Aktif Kelime Serveti 
Üzerine Bir Araştırma (Uşak/Ulubey 
Örneği)

2012 Gülseda Daharlı 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz 
Varlığı Açısından İncelenmesi

2012 Gülşah Öz İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders 
Kitaplarının Söz Varlığı Bakımından 
İncelenmesi

2012 Mehmet Tülü İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatımlarındaki Aktif Kelime Serveti 
Üzerine Bir Araştırma (Uşak/Eşme Örneği)

2013 Mehmet Türkyılmaz Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatımdaki Aktif Kelime Hazinesinin 
Belirlenmesi: Kırşehir/Akçakent Örneği

Ülkemizde kelime hazinesine yönelik ilk önemli vurgu 1926 yılında ya-
pılmıştır. Maarif Vekâleti’ne bağlı Talim ve Terbiye Dairesinin 1926 yılın-
da yayımladığı, İlk Mektep Kitapları Tetkik Komisyonunun Elifba Kitapları 
Hakkındaki Rapor’da kelime hazinesinin önemine dair şu bilgiler yer almak-
tadır:

Elifba kitaplarının ne kadar kelimeyi hâvî olması mühim meseledir. 
Eskiden heman her memlekette elifba okutmakla çocuğa lisanın bütün 
kelimelerini okumak imkânı temin edilmek istenirdi. Bugün bütün terbi-
yeciler çocuklara okutulacak kelimelerin çocuk lisanında yaşayan keli-
melere münhasır kalınmasını iddia etmekte müttefiktirler. O hâlde çocuk 
lisanında yaşayan kelimelerin bir listesini tertip etmek fevkalade ehem-
miyeti haiz bir meseledir. Amerika’da son zamanlarda ilk mekteplerin her 
sınıfında hangi kelimelerin okutulup imlâsı hazmettirileceği mütehassıs-
lar tarafından ilmî usûllerle tespit edilmiştir. Yapılan tetkiklere nazaran 
orada sekiz senelik iptidaiye mektebini bitiren çocukların hazmetmeleri 
lâzım gelen kelimelerin miktarı dört bin olarak tespit edilmiştir ki bu he-
saba göre her sınıfta talebenin öğreneceği kelimelerin adedi beş yüzü 
geçiyor. Her muallimin elinde her sene çocuklara hangi kelimeleri öğret-
mek, hangi kelimelerin imlâsını hazmettirmek mecburiyetinde olduğunu 
gösterir bir liste bulunursa muallim mesaisini muayyen bir sahada teksif 
imkânı elde etmek suretiyle muvaffakiyete doğru mühim bir adım atmış 
olur. Böyle bir liste aynı zamanda ilk mekteplere elifba ve kıraat kitapları 
yazacak müellifler için de kıymettar bir rehber vazifesini görmüş olur. 
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Vekâlet-i celilenin bu meseleyi ilmî bir heyete havale buyurmasını arz ve 
teklif ederiz.

Rapor’da, elifba ve okuma kitaplarında da yararlanılacak kelime listeleri-
nin önemli olduğu belirtilmiştir. Amerika’daki araştırmalar örnek gösterilmiş 
ve 8 yıl içinde öğrencilere kazandırılacak 4.000 kelimenin, her sınıfta 500 
kelime öğretmek suretiyle listelenmesi teklif edilmiştir.

Kelime hazinesi üzerine ülkemizde yapılmış ilk araştırma, Ömer Asım 
Aksoy tarafından, 1936 yılında hazırlanan, Bir Dil Öğrenmek için En Lüzumlu 
Kelimeler ve Bu Kelimelerin Belirtme Usulü adlı çalışmadır. Aksoy, Mr. 
Bridge’nin Türkiye’de yaptığı 15.000 kelimelik sıklığa sahip bir listeyi, araş-
tırmacıdan temin etmiştir. Yakup Kadri’nin Yaban, Reşat Nuri Güntekin’in 
Kızılcık Dalları romanları ile Türk Tarih Kurumunun tarih kitabını kaynak 
alan Aksoy; Bridge’den temin ettiği romanlardan ve tarih kitabından çıkardığı 
üç farklı kelime listesini değerlendirmeye sunmuştur. Ayrıca üç listeyi karşı-
laştırmak suretiyle, üçünde de ortak olanlara genel kelimeler, ikisinde ortak 
olanlara yarı genel kelimeler, sadece birinde bulunanlara da özel kelimeler 
adını vererek üçlü bir tasnif yapmıştır. Aksoy (1936), sıklık ve ortaklığa göre 
hazırladığı listelerini, Thurndike ve Hilliyer’in bulguları ile karşılaştırmış ve 
sonuçları listelemiştir. Aksoy’un çalışması, ilk olma açısından önem taşımak-
tadır. Türk çocuklarına, yabancı dilden kelime çevirme yoluyla öğretim yapı-
labilmesine doğal bakan Aksoy, bu yönüyle eleştirilere açık kalmıştır (BAŞ ve 
KARADAĞ, 2012: 93).

Pars ve Pars, (1954) yayımladıkları Okuma Psikolojisi ve Okuma Öğretimi 
adlı kitaplarına, ilkokul birinci sınıflarda kullanılabilecek kelime listesi ekle-
mişler ve bu listeyi Thurndike’ın 1921 yılında hazırladığı listenin ilk 1000 
kelimesinden elde etmişlerdir. Özön (1954a; 1954b), İlköğretim dergisindeki 
“Kelime Hazinesi” adlı makalelerinde, 1. ve 3. sınıflar için kelime listesi oluş-
turmuştur.

Ülkemizde kelime hazinesi üzerine yapılmış ilk kapsamlı araştırma, 
1960 yılında, Joe Pierce’nin başkanlığı altında, Millî Savunma Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Amerikan Askerî Yardım Heyeti, Amerikan İktisadî 
Yardım Heyeti ve Georgetown Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 
Türk Ordusu Temel Okuma-Yazma Programı’nda kullanılacak kitapların ha-
zırlanmasına yönelik gerçekleştirilen araştırma, Türkçe ve İngilizce olarak A 
Frequency Count of Turkish Words (Türkçe Kelime Sayımı) adıyla basılmıştır 
(BAŞ ve KARADAĞ, 2012: 94)

Musa Çifçi tarafından, 1991 yılında yapılan, Bir Grup Yükseköğrenim 
Öğrencisi Üzerinde Kelime Serveti Araştırması adlı çalışmada, iki yüz elli 
üniversite son sınıf öğrencisinden birer otobiyografi ve belirleyecekleri her-
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hangi bir türde kompozisyon yazmalarını istemiştir. Bu yolla elde ettiği mal-
zemeyle 60.095 kelimelik bir havuz oluşturan araştırmacı, bulgular sonucun-
da, öğrencilerin 3.916 farklı kelime kullandıklarını tespit etmiştir. Çiftçi, oto-
biyografilerdeki ve kompozisyonlardaki farklı kelimeleri ve ortak kelimeleri 
de belirlemiş ve öğrencilerin 1.273 genel aktif kelime kullandığı sonucuna 
varmıştır (BAŞ ve KARADAĞ, 2012: 95).

Ülkemizde nicel açıdan en kapsamlı kelime hazinesi araştırması İlyas 
Göz tarafından yapılmıştır. Göz (2003), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı adlı 
çalışmasında, basın, hikâye, bilim, popüler bilim, güzel sanatlar, biyografi, 
hobi, din, okul kitabı ve çeşitli eserlerden seçerek oluşturduğu metin havuzu-
na 1.006.306 kelimeyi dâhil etmiştir. Bu kelimeler ortak kök ve gövdelerde 
birleştirildikten sonra 22.693 kelimelik bir liste hazırlanmış ve listeler sıklık 
sırasına ve alfabetik olarak ayrı ayrı dizilmiştir.

Karadağ (2005), 1-5. sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerini tespit et-
miştir. Çalışmada ilköğretim birinci kademedeki öğrencilerin kelime hazine-
siyle ilgili olarak Türkiye genelinde 14 yerleşim birimindeki 17 ilköğretim 
okulunda, toplam 3.135 öğrenciye yazılı anlatım uygulaması yaptırılmış ve 
elde edilen verilerden sınıf seviyelerine göre, kelimelerin sıklık ve yaygınlık 
listeleri oluşturulmuştur.

Kurudayıoğlu (2005), 6-8. sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerini tespit 
etmiştir. Çalışmada ilköğretim ikinci kademede okuyan öğrencilerin kelime 
hazinesiyle ilgili olarak Türkiye genelinde 14 yerleşim birimindeki 14 ilköğ-
retim okulunda, toplam 1.726 öğrenciye yazılı anlatım uygulaması yaptırılmış 
ve elde edilen verilerden sınıf seviyelerine göre, kelimelerin sıklık ve yaygın-
lık listeleri oluşturulmuştur.

Baş (2006) çocuk kitaplarının söz varlığına ilişkin bir araştırma yapmıştır. 
Bu çalışma son 1985-2005 yılları arasında yayımlanan roman, hikâye, masal, 
destan ve efsane türündeki çocuk kitaplarının söz varlığını tespit edebilmek 
ve elde edilen sonuçları ilköğretim öğrencilerinin kelime hazineleri ile karşı-
laştırarak ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 
100 çocuk romanı, 100 çocuk hikâyesi, 100 çocuk masalı, 54 çocuk destanı ve 
14 çocuk efsane kitabından alınan 200 efsaneden 100.000’er kelime alınarak 
500.000 kelimelik bir tahkiyeli metin havuzu oluşturulmuştur. Çalışmada her 
türün ve genel olarak tahkiyeli türlerin kelime hazineleri, deyim, atasözü ve 
ikileme kullanımları gösterilmiştir.

Temur (2006)’un 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazi-
nesi üzerine yaptığı araştırma farklı değişkenleri kapsamaktadır. Araştırmanın 
amacı, öğrencilerin yazılı anlatımlarında hangi kelimeleri ne sıklıkta kullan-
dıklarını saptamak ve yazılı anlatımlarında kullandıkları kelimeleri, cinsiyet, 
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okul öncesi eğitim, anne-babanın eğitim düzeyi ve mesleği, ailenin ekonomik 
durumu, kardeş sayısı, öğrencinin kaçıncı kardeş olduğu, evde veya okulda 
gazete okuma sıklığı kitap okuma sıklığı, yazı türü değişkenleri açısından in-
celemektir (BAŞ ve KARADAĞ, 2012: 99)

Türkçe için yapılan ilk derlem çalışması olmasından dolayı önemli olan, 
Say ve Oflazer (http:// www.ii.metu.edu.tr/~corpus), başkanlığında yürütü-
len ODTÜ Türkçe Derlem (METU Turkish Corpus) Projesi tamamlanmıştır. 
ODTÜ Türkçe Derlem 2 milyon sözcük içeren, 1990 sonrası Türkçe metin 
örneklerinden oluşmaktadır. ODTÜ Türkçe Derlemʼdeki sözcükler 10 farklı 
metin türünden alınmıştır. Her bir kaynaktan en fazla iki örneklem kullanıl-
mıştır. Her örneklem 2.000 sözcük içermekte veya örneklem takip eden cümle 
sonlandığında sonlandırılmıştır (BAŞ ve KARADAĞ, 2012: 99)

Önemli bir araştırma olan ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi Projesiʼnin ama-
cı, yüz yüze ya da çeşitli iletişim araçlarıyla (örn.: telefonda ve kitle iletişim 
araçları) gerçekleşen Türkçe konuşmalardan oluşacak 1 milyon sözcüklük bir 
veri tabanını dil bilimsel yöntemlerle çözümleyerek günümüz Türkçesinin bil-
gisayar ortamında izlenmesini ve taranmasını sağlayacak bilimsel bir kaynak 
oluşturmaktır.

Pilav (2008), üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki 
söz varlığını tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmasında üç üniversitenin do-
kuz fakültesinden toplam 450 öğrenciye yazılı anlatım çalışması yaptırmıştır. 
Araştırmada toplam 106.030 kelimelik bir havuz elde etmiştir. Araştırmacı 
elde ettiği metin havuzunu kelime hazinesi, deyim, atasözü ve ikileme açısın-
dan listelemiştir.

İpek Eğilmez (2010) alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alarak 
belirlediği 4. sınıf öğrencilerinin söz varlığını tespit etmiştir. Sosyo-ekonomik 
düzeye göre okullar arasında karşılaştırmalar yapan araştırmacı, bulgularını 
aynı sınıf seviyesindeki ders kitabının söz varlığı ile de mukayese etmiştir.

Sonuç

Ülkemizde kelime hazinesi üzerine yapılan araştırmaların, 39 tanesi ya-
zılı dilden, 16 tanesi ders kitaplarından, 3 tanesi çocuk edebiyatı eserlerinden, 
3 tanesi ise sözlü dilden malzeme derlemiştir. Görüldüğü üzere araştırmaların 
çok büyük çoğunluğu yazılı Türkçenin kelime hazinesini belirlemeye yöne-
liktir. Bunlar dışında tercüme yolu ile yapılmış kelime hazinesi çalışmaları da 
mevcuttur.

Ülkemizde konuşma dili üzerine son elli yılda üç adet çalışma yapılmıştır. 
Konuşma dilinden malzeme toplama zorluğu, araştırmacıları yazılı dil üzerine 
çalışmaya yönlendirmektedir. Yazılı dilden hazır alınan ya da hedef kitleye 
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yazılı anlatım yaptırmak suretiyle oluşturulmuş malzeme üzerinde, söz var-
lığı tespitine yönelik araştırmalar son yıllarda artış göstermiştir. Okul öncesi 
dönemden üniversiteye kadar örgün eğitimin tüm hedef kitlesine hitap eden 
araştırmalar mevcuttur. Ancak bunların büyük kısmının örneklemi küçüktür. 
Yapılan çalışmaların çok büyük kısmı, lisansüstünde tez olarak hazırlanmış 
akademik araştırmalardır (BAŞ ve KARADAĞ, 2012).

Kelime hazinesi araştırmalarında izlenen yöntemler birbirlerinden ol-
dukça farklıdır. Yöntem problemi yanında kelime sınırının belirlenmesinde-
ki belirsizlikler, listelerdeki nicel verileri olumsuz yönde etkilemektedir. Baş 
(2010a) kelime hazinesindeki veri çarpıklığının eğitim ortamlarında büyük bir 
olumsuzluk oluşturduğunu belirtmektedir.

Araştırmaların büyük çoğunluğu niceldir. Elde edilen kelime hazinesi 
listelerinin eğitim ortamlarına nasıl aktarılacağı da belirsizlik taşımaktadır. 
Sonuçlar, Türkiye’de kelime hazinesi seviyelerinin tespiti için devlet kay-
naklı çalışmaların yapılmasının ve bu doğrultuda özellikle de Millî Eğitim 
Bakanlığı ile üniversiteler arasında ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesinin 
elzem olduğunu göstermektedir.
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YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE YAŞANAN 
SORUNLAR

Ömer ÇİFTÇİ*

Giriş

Üniversitelerin pek çok işlevi vardır ve bunların en önemlisi ise araştırma 
ve öğrenme kabiliyetine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Üniversiteler 
bu amaçlarını lisans özellikle de lisansüstü eğitim üzerinden gerçekleştir-
mektedirler. Lisansüstü eğitim, üniversitede lisansüstü derecelere götüren, 
araştırma yoluyla bilgiye katkıda bulunacak, gelişen toplumun ihtiyacını 
karşılayacak bilim adamı ve öğretim elemanı yetiştirmeyi amaç edinen bir 
eğitim etkinliğidir (VARIŞ, 1970: 3). Karakütük’e (1990) göre ise yüksek li-
sans öğretiminin amacı doktora öğrenimine hazırlamak, ülkenin ihtiyacı olan 
yüksek nitelikli insan gücü ile araştırmacı yetiştirmektir. Lisansüstü eğitim 
lisans eğitimindeki bilimsel araştırma ve uygulamalar üzerine inşa edilmekte-
dir. Lisansüstü eğitim, eğitimin genel özeliklerini kapsamakla birlikte işlevsel 
olarak normal eğitimden farklıdır.

Lisansüstü öğretim, lisans öğretiminin yeterli olmaması ve bazı alanlarda 
daha fazla uzmanlaşmanın gerekli görülmesinden dolayı önem kazanmaktadır 
(KARAKÜTÜK, 1990: 507). Fişek de (1996: 17) lisansüstü eğitimde uzman-
laşmaya yönelik bir öğretimin yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Tosunoğlu ve Kayadibi, küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde lisan-
süstü öğretimin ayrı bir önem kazandığını; ülkelerin hem gelişmişliklerinin bir 
gereği olarak hem de varlıklarının devamını sağlamak amacı ile neredeyse bü-
tün bilim dallarında yüksek lisans öğretimi programları açtığını ve dille ilgili 
yüksek lisans programlarının, bu uygulamalarda ayrı bir yere sahip olduğunu 
belirtmektedirler (2007: 214).

Lisansüstü eğitime olan talep her geçen gün artış göstermektedir. Bu ar-
tışın nedenleri alandaki yenilikleri öğrenme, alanla ilgili bilgi ve becerilerini 
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artırma isteği şeklinde özetlenebilir. Erkılıç lisansüstü eğitimin işlevlerini ve 
lisansüstü eğitime olan talebin nedenlerini dörde ayırmaktadır. Bunlar; eği-
tim-öğretim, araştırma-geliştirme, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik işlevler-
dir (2007: 48).

Eğitim-Öğretim boyutlu işlev, belirli amaçlara bağlı olarak bilgi, beceri 
ve tutum kazandırma odaklı etkinlikleri içerir. Genelde bilişsel düzey davra-
nışları olan bu grupta kimi işlevler bilginin aktarılması, kavranması, bilgilerin 
uygulanması, ilkelerin öğrenilmesi, analiz, sentez ve değerlendirme beceri-
lerinin kazandırılması biçiminde sayılabilir. Bu boyutta alandaki yenilikleri 
öğrenme, alandaki gelişmeleri izleme, alanla ilgili bilgilerini ve becerilerini 
artırma, istendik tutum geliştirme, alan bilgilerini daha iyi öğretme alanla ilgi-
li mesleki niteliklerini artırma isteği öne çıkmaktadır.

Araştırma-Geliştirme işlevi, bireyin akademik ölçütlere uygun bir araştır-
ma ve geliştirme sürecine ilişkin bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını 
kapsar. Bu boyutta bilim insanı olma isteği, bilimsel araştırma yapma isteği, 
bilimsel araştırma sürecini öğrenme isteği, bilimsel bakış açısı kazanma isteği 
ve akademik kariyer yapma isteği öne çıkmaktadır.

Psiko-sosyal işlev, bireyin çevreye uyum sağlaması, kendisi ile barışık 
yaşaması, kültürün aktarılması, güdülenmesi ve kendini gerçekleştirmesi gibi 
psikolojik odaklı ya da sosyal içerikli talepleri içerir. Birey böylece sosyal 
çevreye ve kültürel yapıya özgü ihtiyaç duyulan değer, tutum ve davranışları 
öğrenir ve sosyal kontrol sağlar. Bireyin toplumda yer edinmesi ve kendini 
gerçekleştirmeye yönelik çabaları, toplumsal statü kazanmak için üst eğitim 
kurumlarını tercih etme yönelimleri, diploma ve sertifika ile etiketlendirilme 
ihtiyacı bu boyuta özgü kimi beklentilerdir. 

Sosyo-ekonomik boyutta ise bireyin yaşamını sürdürebilmesi için iş ve 
meslek edindirmeye yönelik ekonomik odaklı davranışların kazandırılması 
amaçlanır. Bu kapsamda eğitim, bireylere meslek için ihtiyaç duyulan bece-
rileri kazandırdığı için sosyal hareketliliğe imkân sağlamış olur. Genelde iş-
levselci kuram tarafından ileri sürülen görüşe göre eğitim düzeyi yükseldikçe 
bireyin geliri de artış gösterir.

Görülüyor ki sadece bilgi ve beceri endişesi değil, sosyal statü ve ekono-
mik endişe de lisansüstü eğitime olan talebi artırmaktadır.

Lisansüstü eğitimin sayılan bu işlevleri aslında hayatın her aşamasında 
karşımıza çıkan işlevlerdir.

Lisansüstü eğitimin bu olumlu durumunun devam etmesi iki temel faktö-
re bağlıdır. Bunlardan birincisi iyi bir öğretim üyesi profili diğeri ise öğretim 
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üyesi profiline bağlı olarak ortaya çıkacak olan iyi bir lisansüstü ders progra-
mıdır. 

Türkçe öğretimi bölümlerinde yüksek lisans derslerine giren öğretim 
üyelerinin önemli bir bölümü Türkçe eğitimi bilgisinden tamamen uzak ve bu 
eksikliği giderme gereğini duymayan dilci ve edebiyatçılardan oluşmaktadır. 
Sabit bir ders programı olmadığı için derslerin tamamı bölümlerdeki öğretim 
üyelerinin önerileri doğrultusunda belirlenmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi 
öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu dilci veya edebiyatçı oldukları için öner-
dikleri dersler de Türkçe öğretiminden ve temel dil becerilerinin öğretiminden 
uzak dersler olmaktadır. Öyle ki, edebiyat bölümlerinde okutulmayan dersler 
bile önerilebilmektedir. Bu durumda önerilen dersler tamamen birer iaşe va-
sıtası olmaktan öteye gidememektedir. Bu da sağlıklı bir ders programının 
ortaya çıkmasını engellemektedir. Bu durum göz önüne alındığında aslında 
standart bir ders programının olması belki daha iyi olacaktır.

Yüksek lisans programı lisanstan sonra mesleki bilginin temelini oluş-
turduğu için burada okutulacak derslerin alan eğitimi ağırlıklı olması daha 
uygun olacaktır. Çünkü “Lisansüstü öğretim, lisans öğretiminden daha üst 
düzeyde bilgiler sunulan, yüksek nitelikli insan gücü yetiştirilen, bir alanda 
derinlemesine çalışma gerektiren bir öğretim programıdır” (TOSUNOĞLU ve 
KAYADİBİ, 2007: 215).  “Bir bilim alanında uzmanlık, o alanda derinliğine 
ve genişliğine yapılan araştırma sonucunda kazanılır. Bu öğretim kademesi-
nin amacı bilim adamı, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirmektir” (ÇAKAR, 
2001: 65).

Aslında lisans döneminde Türkçe öğretimi dışında edebiyat ve genel 
kültüre yönelik derslerin verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Hatta öğ-
renciye farklı bir bakış açısı kazandıracağı için bu derslerin verilmesi gere-
kir. Fakat lisansüstü, ihtisaslaşmanın başlangıcı olduğu için verilecek dersler 
Türkçe öğretimi ile ilgili olmak zorundadır.

Pek çok üniversitede Türkçe öğretimi bölümlerinde verimli bir Yüksek 
Lisans ders programının olmayışının nedenlerinden biri de YÖK’ün almış ol-
duğu kararlardır. Çünkü YÖK iki doçenti olmayan bölümlerin yüksek lisans 
programlarını kapatmış bulunmaktadır. YÖK’ün bu tutumu, bu yükü sınırlı 
sayıdaki üniversiteye bırakmaktadır. Hem yüksek lisans hem de doktora prog-
ramının bazı üniversitelere bırakılması onların da yükünü arttıracak ve hâliyle 
programa devam edeceklerin sayısında önemli bir düşüşe sebep olacaktır. Bu 
durum ise Türkçe eğitimcisi olmaya aday insanların sayısının artmasına engel 
olacaktır. Öte yandan kadrosu edebiyatçı veya dilcilerle zengin olan Türkçe 
öğretimi bölümleri -hiç Türkçe eğitimcisi olmasa da- yüksek lisans programı-
nı açabilirken üç ve üçten fazla yardımcı doçenti olan bölümler Yüksek Lisans 
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programını açamamaktadır. YÖK’ün, yüksek lisans programının açılması için 
getirdiği ölçütleri gözden geçirilmeli ve unvana yapılan vurgu yerine Türkçe 
eğitimcisi olup olmama ölçütü ön plana çıkarılmalıdır.

Çalışmamızın amacı bölümlerdeki öğretim üyelerinin profilinden ha-
reketle Yüksek Lisans programlarının kalitesini ortaya koymaktır. Bu amaç 
doğrultusunda rastgele sekiz üniversite belirlendi ve üniversitelerin web say-
falarında, Türkçe Eğitimi bölümlerinde görev yapan mevcut öğretim üyeleri-
nin sayılarını ve alanları belirledi. Aynı şekilde üniversitelerin web sayfaların-
dan Yüksek Lisans ders programları alındı. Öğretim üyeleri “Türkçe eğitimci-
si” olanlar ve “diğerleri” şeklinde; okutulan dersler de “Türkçe”, “edebiyat”, 
“dil” ve “diğerleri” şeklinde gruplandırıldı. Bu gruplandırmada Tosunoğlu ve 
Kayadibi’nin (2007) yaptıkları gruplandırma örnek alındı.

1. Tablo: Üniversitelerin Web Sayfalarından Alınan Yüksek Lisans Dersleri

Mustafa Kemal Üniversitesi
Bilimsel Yazma Süreci Türkçe Öğretiminde Metin Bilgisi
Dil Becerilerinin Ölçülmesi ve 
Değerlendirilmesi I

Dil Becerilerinin Ölçülmesi Ve 
Değerlendirilmesi II

Halk Bilimi I Halk Bilimi II
Okuma Araştırmalarında Yöntem I Okuma Araştırmalarında Yöntem II
Türkçe Eğitiminde Disiplinler arası 
Yaklaşımlar

Türkçe Öğretiminde Dilbilim 
Uygulamaları

Türkiye Türkçesi I Türkiye Türkçesi II
Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım
Yazma Eğitimi ve Yaratıcı Yazma Ana Dili Eğitiminde Ders Kitapları

Niğde Üniversitesi
Özel Konular I Özel Konular II
Metin Dilbilim Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Türkçe Öğretiminde Çağdaş 
Yaklaşımlar

Okuma Eğitiminin Nörobiyolojik 
Temelleri

Anlama Teknikleri Anlatma Teknikleri
Türkçe Öğretimi Tarihi Türkçe Öğretim Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı İleri İstatistiksel 
Teknikler
Dilbilim ve Metin Çözümleme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Temel Dil Becerileri: Okuma-
Dinleme 

Temel Dil Becerileri: Yazma-
Konuşma 
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Türkçe Öğretiminde Çağdaş 
Yaklaşımlar Dil Bilgisi Öğretimi 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem 
ve Teknikleri Seminer

Seçmeli Ders Seçmeli Ders

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sosyal Bilimlerde Veri 
Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri

Çocuk Edebiyatı ve Sorunları Kurmaca Metin Çözümlemeleri
Türkçe Öğretimi Tarihi Dil Bilimi ve Sorunları
Şiir Dili ve Çözümlemeleri İki Dillilere Türkçe Öğretimi
Çağdaş Türk Edebiyatı ve Sorunları Çocuklarda Dil Gelişimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitimde Araştırma Yöntemleri Metin İnceleme Yöntemleri
Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Dramatik Metin Çözümlemesi Türkçe Öğretiminde Çağdaş 
Yaklaşımlar

İleri Osmanlıca-I İleri Yazma Teknikleri

Türkçe Öğretim Metotları Klasik Türk Edebiyatında 
Mesneviler

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi Halk Bilimi Dinleme Yöntemleri
Türkçede Görevli Elemanları ve 
İşlv.

Türkçe ve Edebiyat Öğretimi 
Metinleri

Dramatik Metin Çözümlemesi Çocuklar İçin Edebiyat
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Metin Bilgisi ve Öğretimi (Yeni 
Edeb.) Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi

Anlama Teknikleri (Okuma ve Dinl. 
Eğt.)

Anlatma Teknikleri (Konuşma ve 
Yazma Eğit.)

Türkçe Öğretimi ve Yöntemleri Eski Türk Dili Yadigârları
Türkçe Eğitimde Aktif Öğrenme 
Teknikleri Çocuk Edebiyatı ve Öğretimi

İstatiksel Veri Analizi Türkçenin Temel Kaynakları
Gazi Üniversitesi

Türk Edebiyatı Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı
Türkçe Öğretim Tarihi Anlam Bilim
Türk Topluluklarına Türkiye Türkç. 
Öğrt Tarihi Süreçte Türkçe Öğretimi

Klasik Türk Edebiyatı Metin 
İncelemesi

Temel Dil Becerilerinin 
Geliştirilmesi
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Türk Topluluklarına Türkiye Türkç. 
Öğrt.

Yabancılara Türkçe Öğretiminin 
Temel Sorunları

Türk Dil Bilgisinin Güncel Sorunları Türkçe Öğretiminde Materyal 
Geliştirme

Mersin Üniversitesi
Eğt. Tarihi ve Çağdaş Türk Eğt. 
Sorunları Aştırma Teknikleri

Öğrenme Sürecini İzleme ve 
Değerlendir.

Çocuk Edeb. Gelişimi ve 
Türkiye’deki Sorunları

Türkçe Eğt. Prog. ve Öğretimi Edim Dilbilim
Uygulamalı İstatistik Metin Dilbilim

İnönü Üniversitesi
Türk Dili Tarihi I Türk Dili Tarihi II
Edebiyat ve Eğitim Folklor ve Edebiyat
Tarihi Türkçe Metinler I Tarihi Türkçe Metinler II
Araştırma Yöntemleri Çağ. Türk Şiir ve Şiir İncelemeleri
2. Tablo: Yüksek Lisans Dersleri ve Öğretim Üyelerinin Sayı ve Oranları 

Üniversite
Dersler Öğretim Üyesi
Toplam Türkçe Edebiyat Dil Diğer Toplam Türkçe Diğer
N % N % N % N % N % N % N % N %

M. Kemal 
Ün.

16 100 11 69 2 12 3 19 - - 9 100 6 67 3 33

Gazi Ün. 12 100 6 50 3 25 2 17 1 8 13 100 5 38 8 62
Ab. İz. Bay. 
Ün.

18 100 9 50 3 17 2 11 4 22 9 100 4 44 5 56

Yüz. Yıl 
Ün.

10 100 4 40 3 30 2 20 1 10 4 100 2 50 2 50

Niğde Ün. 13 100 7 54 - - 2 15 4 31 4 100 3 75 1 25
İbr. Çeçen 
Ün.

16 100 5 31 8 50 2 13 1 6 5 100 2 40 3 60

Mersin Ün. 8 100 1 12 1 13 2 25 4 50 6 100 1 17 5 83
İnönü Ün. 8 100 - - 5 62 2 25 1 13 8 100 3 38 5 62
Toplam 101 100 42 43 25 25 17 17 16 16 64 100 28 44 36 56

Mustafa Kemal Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı %67; Türkçe 
alanı ile ilgili derslerin oranı %69, edebiyatla ilgili derslerin oranı %12, dil ile 
ilgili derslerin oranı %19 ve diğer derslerle ilgili oran %0’dır. Türkçe eğitim-
cisinin oranı %67 olan Mustafa Kemal Üniversitesinin programında Türkçe 
alanı ile ilgili dersler ağırlıktadır.
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Gazi Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı %38; Türkçe alanı ile il-
gili derslerin oranı %50, edebiyatla ilgili derslerin oranı %25, dil ile ilgili 
derslerin oranı %17 ve diğer derslerle ilgili oran %8’dir. Türkçe eğitimcisinin 
oranı %38 olan Gazi Üniversitesinin programında Türkçe alanı ile ilgili ders-
ler ağırlıktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı %44; 
Türkçe alanı ile ilgili derslerin oranı %50, edebiyatla ilgili derslerin oranı 
%17, dil ile ilgili derslerin oranı %11 ve diğer derslerle ilgili oran %22’dir. 
Türkçe eğitimcisinin oranı %44 olan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin prog-
ramında Türkçe alanı ile ilgili dersler ağırlıktadır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı %50; Türkçe ala-
nı ile ilgili derslerin oranı %40, edebiyatla ilgili derslerin oranı %30, dil ile 
ilgili derslerin oranı %20 ve diğer derslerle ilgili oran %10’dur. Türkçe eği-
timcisinin oranı %50 olan Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Programında Türkçe 
alanı ile ilgili dersler ağırlıktadır.

Niğde Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı %75; Türkçe alanı ile 
ilgili derslerin oranı %54, edebiyatla ilgili derslerin oranı %0, dil ile ilgili 
derslerin oranı %15 ve diğer derslerle ilgili oran %31’dir. Türkçe eğitimcisi-
nin oranı %75 olan Niğde Üniversitesinin programında Türkçe alanı ile ilgili 
dersler ağırlıktadır.

Mersin Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı %17; Türkçe alanı ile 
ilgili derslerin oranı %12, edebiyatla ilgili derslerin oranı %13, dil ile ilgili 
derslerin oranı %25 ve diğer derslerle ilgili oran %50’dir. Türkçe eğitimci-
sinin oranı %17 olan Mersin Üniversitesinin programında Türkçe son sırada 
yer almaktadır.

İnönü Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı %38; Türkçe alanı ile 
ilgili derslerin oranı %0, edebiyatla ilgili derslerin oranı %62, dil ile ilgili 
derslerin oranı %25 ve diğer derslerle ilgili oran %13’tür. Türkçe eğitimcisi-
nin oranı %38 olan İnönü Üniversitesinin programında Türkçe alanı ile ilgili 
dersler bulunmamaktadır.

Oranlarda görüldüğü gibi genel olarak öğretim üyesi oranı ile Türkçe ala-
nıyla ilgili derslerin oranı birbirlerine yakındır. Öğretim üyesi oranı arttıkça 
Türkçe ile ilgili derslerin oranı da artmaktadır. Fakat Niğde Üniversitesinin 
%75 Türkçe eğitimcisi oranına göre %54 Türkçe alanındaki derslerin oranı 
düşük bir orandır. Mersin Üniversitesindeki Türkçe eğitimcisi oranı sadece 
%17 olduğu için Türkçe alanı ile ilgili dersler %12’lik oranla son sırada yer 
almaktadır. Burada en dikkat çekici üniversite İnönü Üniversitesidir. Türkçeci 
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öğretim üyesi sayısı %38 olmasına rağmen Türkçe öğretim alanıyla ilgili ders 
bulunmamaktadır.

Toplam oranlara bakıldığında da Türkçe eğitimcisinin oranı ile Türkçe 
derslerinin oranının birbirlerine çok yakın oldukları görünmektedir. Türkçe 
eğitimcisi olan öğretim üyelerinin oranı %44; Türkçe derslerinin oranı ise 
%42’dir.
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DİNLEME/İZLEME BECERİSİNİN EĞİTİMİNDE 
MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yusuf DOĞAN*

Giriş

İletişim ve anlaşma aracı olarak kullanılan dil, insanoğlunun sahip oldu-
ğu en büyük değerlerden biridir. Bu değerli varlık sayesinde insan anlama ve 
anlatma faaliyetlerini gerçekleştirir. 

İnsanın daha dünyaya gelmeden, anne karnındayken kullanmaya başla-
dığı dinleme becerisi dilin öğrenilmesi sürecinde öncelikle konuşmanın, ör-
gün eğitimin başlamasıyla birlikte de okuma ve yazmanın öğrenilmesinde çok 
önemli görevler üstlenir. Diğer bir ifadeyle dinleme/izleme, çocukların okula 
başlayıncaya kadar kullandıkları tek anlama becerisi olarak karşımıza çık-
maktadır. Diğer taraftan dinleme ve bu becerinin altyapısını oluşturan işitme 
sayesinde birey “ses” kavramı ile tanışır ve süreç içerisinde konuşmayı öğre-
nir. İşitme engelinden dolayı işitemeyen kişilerin, bazı sesleri çıkarabilmenin 
ötesinde, konuşması mümkün değildir. Dolayısıyla dinleme becerisi, konuş-
manın öğrenilmesi için olmazsa olmaz bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Okul öncesinde dinleme/izleme ve konuşma becerilerini belirli oranlarda 
kullanabilen çocuklar ilkokul birinci sınıftan itibaren bu becerilerin yanına 
okuma-yazmayı da eklerler. Böylelikle temel dil becerileri denilen dörtlü yapı 
oluşur. Bu yapıda yer alan dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma be-
cerilerinin her biriyle ilgili olarak her sınıf seviyesindeki öğrencilerde çeşitli 
yetkinlik seviyeleri gözlemlenir. Örgün eğitimin her basamağında Türkçe eği-
tim ve öğretiminin en genel amacı, öğrencilerin temel dil becerilerinin hepsini 
belirli bir düzeyde kullanabilmelerini sağlamaktır. Çünkü dil, insanlar arasın-
da iletişimi sağlamasının yanı sıra bütün öğrenme faaliyetlerinde anahtar rol 
oynayan doğal bir araçtır (MEB, 2006: 2). Dolayısıyla dil, tüm beceriler açı-
sından iyi öğrenildiğinde insanlar arasında iletişim sağlıklı kurulacak, bütün 

*  Doç. Dr.; Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü; ydogan@gazi.edu.tr
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öğrenmelerdeki başarı artacaktır. Bu yüzden temel dil becerilerinin eğitimi ve 
öğretimi birey ve toplum açısından çok önemlidir.

Mevcut Durum

Bu başlık altında dinleme/izleme becerisinin ortaokul seviyesindeki du-
rumu ile Türkçe öğretmeni yetiştirme süreci ana hatlarıyla ele alınmıştır.

Ortaokul Düzeyinde Dinleme/İzleme Becerisinin Eğitimi

Ortaokullardaki Türkçe dersiyle ilgili değerlendirmeler yaparken Türkçe 
Dersi Öğretim Programı ve Türkçe ders kitaplarındaki yapıyı ele almak gere-
kir. Aşağıda bu iki unsur üzerinde durulmuştur.

Yürürlükte olan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dinleme/izleme be-
cerisi temel dil becerilerinden biri olarak yer almaktadır. On iki yıllık zorunlu 
eğitime geçildikten sonra bilindiği gibi ortaokul 4 yıla çıkmıştır. Bu durum 
daha önceki sistemde ilköğretim birinci ve ikinci kademeyi oluşturan 5+3 yıl-
lık uygulamada bazı değişiklikler meydana getirmiştir. Yeni sistemle birlik-
te ortaokul, ilkokuldan bir sınıf almış ve bu durum öğretim programlarının 
da düzenlenmesini gerektirmiştir. Bazı derslerde bu düzenleme yapılmasına 
rağmen Türkçe dersinde söz konusu düzenleme henüz hayata geçmemiştir. 
Bunun neticesinde ortaokulun ilk sınıfı olan 5. sınıfta, üzerinde durduğumuz 
dil becerisi, sadece “dinleme” olarak geçmekte ve bunun yanında “görsel 
okuma” başlıklı bir öğrenme alanı bulunmakta, 6-8. sınıflarda ise “dinleme/
izleme” olarak yer almaktadır. “Görsel okuma” alanında 5. sınıfta toplam 17 
kazanım bulunmakta olup bunlardan bazıları 6-8. sınıf “dinleme/izleme” ka-
zanımlarının “izleme” boyutuyla benzerlik göstermektedir. 

5. sınıf Türkçe ders kitaplarında 8 tema ve her temada 1 dinleme metni; 
6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında ise 6 tema, yine her temada 1 dinleme 
metni yer almaktadır. Dinleme becerisiyle ilgili olarak 5. sınıfta 3 amaç altın-
da 48 kazanıma; 6-8. sınıflarda ise 5 amaç altında 42 kazanıma yer verildiği 
görülmektedir. Yani 5. sınıfta 48 kazanım 8 dinleme metni; 6-8. sınıflardaki 
42 kazanım ise 6 dinleme metni aracılığıyla kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
Bu bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Metin ve Kazanım Sayıları

Sınıf/Sınıflar Metin Sayısı 
(Dinleme)

Kazanım Sayısı
(Dinleme, Dinleme/İzleme)

5. Sınıf 8 48 (Dinleme)
6, 7, 8. Sınıflar 6 42 (Dinleme/İzleme)

Dinleme metinleri ve kazanım sayıları açısından bir değerlendirme yapıl-
dığında ders kitaplarındaki ders işleme sürecinde dinleme becerisinin ihmal 
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edildiği söylenebilir. Ayrıca şu husus da belirtilmelidir ki dinleme, dinleme/
izleme becerisinin eğitimine yönelik olarak ders kitaplarındaki metinlere yö-
nelik çalışmaların dışında çok az çalışma yer almaktadır. Bu çalışmaların çoğu 
da kitaplarda somut olarak yer almayan, hazırlanması öğretmenlerden istenen 
çalışmalardır. Hem dinleme metinlerinin sayısının hem de ders kitaplarında 
bu becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların azlığı, dinleme becerisinin 
eğitiminde eksiklikler olduğunu göstermektedir. 

Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Süreci

Mevcut durum hakkında bilgi vermeden önce Türkçe öğretmeni yetiştir-
menin tarihiyle ilgili bir özet bilgi sunmak yararlı olacaktır.

1926 yılında Konya’da eğitim-öğretime başlayan ve bir yıl sonra 
Ankara’ya taşınan Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsünde öncelikli 
olarak Türkçe Öğretmenliği Bölümü açılmıştır. Ankara’ya taşındıktan sonra 
Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü adını alan okulun Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü ilk mezunlarını 1928 yılında vermiştir. Daha son-
raki yıllarda Türkçe öğretmeni ihtiyacına binaen başka illerde de Türkçe 
Öğretmenliği Bölümleri açılmıştır. 1982’de YÖK Kanunu ile eğitim ensti-
tüleri eğitim fakültelerine, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri de Türk Dili ve 
Edebiyatı Eğitimi Bölümlerine dönüştürülmüştür. Bu durum Türkçe öğretimi 
açısından önemli bir problem hâline gelmiş ve 1989 yılında Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programla-
rı açılmak üzere Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Ana Bilim Dalı kurulmuştur. 
Bu program, daha sonra açılacak olan Türkçenin Eğitimi Öğretimi Lisans 
Programları’na öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla açılmıştır (GÜZEL, 
2003: 65). Bu gelişmelerin ardından Türkçe Öğretmenliği lisans programı ilk 
kez 1992 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğren-
ci almış ve ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir. 1992’den sonraki yıllarda 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim fakülteleri çatısı altında Türkçe 
Öğretmenliği bölümleri açılmış, Türkçe öğretmenleri yetişmiş ve yetişmeye 
devam etmektedir.

Türkçe öğretmeni yetiştirme sürecine dinleme/izleme becerisi açısından 
bakıldığında Türkçe Eğitimi Bölümlerinin lisans ders programının 3. sınıf 1. 
döneminde “Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi” adlı, 3 kredilik bir der-
sin bulunduğu görülür. Bu ders iki teorik, iki uygulama olmak üzere haftada 
dört saat işlenmektedir. 1998-2013 yılları arasındaki on beş yıllık dönemde 
dinleme becerisinin eğitimi üzerine yalnızca on tane doktora çalışmasının ol-
ması (DOĞAN ve ÖZÇAKMAK, 2014: 90) bu dersi veren uzman öğretim ele-
manı konusunda da sıkıntılar çekildiğini ortaya koymaktadır.
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Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Günümüzde dinleme/izleme becerisinin eğitimiyle ilgili pek çok sorun 
mevcuttur. Bu sorunlar ele alındığında söz konusu sorunların farklı alanlara 
dayandığı görülür. Aşağıda sorunların temelindeki alanlar, bu sorunların ne-
denleri ana hatlarıyla ele alınmış ve söz konusu sorunların çözümüne yönelik 
öneriler ortaya konulmuştur. 

1. Öğretim Programı ve Ders Kitaplarıyla İlgili Sorunlar

Yukarıda da belirtildiği gibi 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yapıy-
la 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yapı birbirinden farklıdır. 5. sınıfta 
“Dinleme” ve “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” olarak iki farklı öğrenme ala-
nı vardır. 6-8. sınıflarda ise “Dinleme/İzleme” başlığı karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca ders kitaplarında 5. sınıfta 8 tema diğer sınıflarda 6’şar tema yer al-
maktadır. Bu durum ortaokul kademesinde iki farklı yapının olduğu anlamına 
gelmekte ve uygulamada birliğin oluşmasını engellemektedir. Türkçe Dersi 
Öğretim Programı’nın bir bütünlük arz edecek şekilde en kısa zamanda ye-
niden ele alınması, bu iki farklı yapının ortadan kaldırılması için önemlidir.

Öğretim Programı’yla ilgili sorunlardan biri de dil bilgisi öğrenme ala-
nıyla ilgilidir. 6. sınıfta dil bilgisi konularının yoğun olması dolayısıyla din-
leme ve okuma metinlerine gerektiği kadar zaman ayrılamamaktadır. Zaman 
darlığı durumunda, kendine en az zaman ayrılan beceri dinleme/izleme ola-
bilmektedir. Bu yüzden 6. sınıftaki dil bilgisi konularından bazılarının diğer 
sınıflara aktarılmasında yarar vardır.

Ders kitaplarıyla ilgili bir başka sorun Program’daki kazanımların ders 
kitaplarında ele alınış sıklıklarıyla ilgilidir. Millî Eğitim Bakanlığı Ders 
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde Öğretim Programı’ndaki kaza-
nımların ders kitaplarına yansıma durumuyla ilgili olarak “Eğitim ve öğretim 
programının amaçladığı kazanımları kapsar.” (MEB, 2012) denilmektedir. 
Bu açıklama, Program’daki her kazanımın ders kitaplarında en az bir kere ele 
alınması gerekir şeklinde yorumlanmaktadır. Program’da iş yükü fazla olan 
yıl boyunca sadece bir kez ele alınmakla öğrencilerin edinemeyecekleri pek 
çok kazanım bulunmaktadır. Örneğin MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders ki-
tabında 48 dinleme kazanımının 13 tanesinin yıl içerisinde sadece bir kez ele 
alındığı görülmektedir (MEB, 2014). Bu kazanımlardan bazıları şunlardır:

D.2.19. Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlen-
dirir.

D.2.30. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder.

D.2.33. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.
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D.2.35. Dinlediklerindeki “hikâye unsurları”nı belirler. 

Benzer durum 6-8. sınıflar için hazırlanan Millî Eğitim Yayınları’nın ve 
özel yayınevlerinin Türkçe ders kitaplarında da görülmektedir. Aşağıda böyle 
kazanımlara her sınıf seviyesinden bazı örnekler sınıf seviyeleri belirtilerek 
verilmiştir. 

6. Sınıf Ders Kitapları

D.2.2. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder 
(MEB, 2013a).

D.2.9. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur (MEB, 
2013a).

D.2.10. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde 
özetler (MEB, 2013a; Karabıyık, 2011). 

D.4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate 
alarak kullanır (MEB, 2013a; KARABIYIK, 2011). 

7. Sınıf Ders Kitapları

D.2.16. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çö-
zümler üretir (MEB, 2013b; YANGIN vd., 2012). 

D.2.17. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine yönelik tah-
minlerde bulunur (YANGIN vd., 2012). 

8. Sınıf Ders Kitapları

D.2.10. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde 
özetler (ŞAHİN, 2010). 

D.2.17. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine yönelik tah-
minlerde bulunur (ŞAHİN, 2010). 

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde bu kazanımların iş yüklerinin fazla 
olduğu ve yıl boyunca sadece bir kez ele alınmakla bu kazanımların öğrenci-
lere kazandırılamayacağı fark edilecektir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldır-
mak için şöyle bir çalışma önerilebilir: Program’daki kazanımların iş yükleri 
çıkarılmalı, iş yükü fazla olan kazanımların yıl içerisinde belirli aralıklarla 
kaç kez ele alınması gerektiği Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim 
Araçları Yönetmeliği’nde belirtilmelidir. Böyle bir çalışma ders kitabı yazar-
larının da işini kolaylaştıracak ve söz konusu kazanımların öğrenciler tarafın-
dan daha rahat edinilmesini sağlayacaktır.  

Dinleme/izleme becerisindeki bazı kazanımlarla ilgili olarak ders kitapla-
rında karşılaşılan durum, 5. sınıfta “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme 
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alanında da karşımıza çıkmaktadır. Kabadayı (2010: 49), 5. sınıf öğretmenle-
rinin Türkçe ders kitapları hakkındaki görüşlerini belirlemeye çalıştığı araş-
tırmasında öğretmenler ders kitaplarında, görsel sunu ve görsel okuma öğ-
renme alanlarına ilişkin daha fazla etkinliğe yer verilmesi gerektiği yönünde 
görüş bildirmişlerdir. Dolayısıyla hem dinleme/izleme hem de görsel okuma 
öğrenme alanlarında kazanım ve etkinliklerin üstünde daha fazla durulması 
gerekmektedir.

2. Diğer Sorunlar

Dinleme/izleme becerisinin eğitiminde, Öğretim Programı ve ders kitap-
larının dışında bazı sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar mevcut öğ-
retmenler ve öğretmen yetiştirme sisteminden, materyal eksikliğinden, okul-
lardaki araç-gereç yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Öğretmen unsuruyla ilgili sorunlar üzerinde durulurken öncelikli olarak 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler ele alınmalıdır. 
27.10.2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre eğitim 
sistemimizde 43.452 Türkçe öğretmeni görev yapmaktadır. Ancak bu öğret-
menlerin hizmet yılları, mezun oldukları okullar ve bölümlerle ilgili olarak 
bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı bünye-
sinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin çeşitli kaynaklardan geldiği bilin-
mektedir. Bu kaynaklar, eğitim fakültelerinin Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve 
Edebiyatı Eğitimi Bölümleri, Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk 
Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri, eğitim fakültelerinin 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerine bağlı çeşitli ana bilim dalları olarak özet-
lenebilir. Mevcut Türkçe öğretmenlerinin böyle geniş bir yelpazeden geliyor 
olmaları akıllarda bazı soruların oluşmasına neden olmaktadır. Mesela: “Şu 
an Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan Türkçe öğret-
menlerinin ne kadarı, lisans eğitimleri sırasında dinleme/izleme becerisinin 
eğitimine yönelik ders almıştır?” Bu soruya verilecek cevap, dinleme/izle-
me becerisinin eğitiminde öğretmen ayağının ne durumda olduğunu açık bir 
şekilde ortaya koyacaktır. Aslında Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bir çalışmanın sonuçları 
mevcut Türkçe öğretmenlerinin dinleme/izleme becerisinin eğitimiyle ilgili 
durumları hakkında fikir vermektedir. Söz konusu araştırmada Türkçe öğret-
menlerinin %66,3’ü “Dinleme/İzlemeye Hazırlıkla İlgili Çalışmalar”, %77,8’i 
“Dinleme/İzleme Yöntem ve Teknikleri”, %75,3’ü “Dinleneni/İzleneni 
Anlama, Çözümleme, Yorumlama ve Güncelleştirme”, %82,3’ü de “Et kili 
Dinleme/İzleme Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri” konusunda hizmet içi 
eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir (MEB, 2008: 63-66). Bu araştırmanın 
ortaya koyduğu veriler Türkçe öğretmenleri için, dinleme/izleme becerisinin 
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eğitimine yönelik kapsamlı hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması gerektiğini 
ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan Türkçe öğretmenlerinin yetiştirildiği eğitim fakültelerin-
deki Türkçe Eğitimi Bölümlerinde “Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi” 
dersini yürüten öğretim elemanlarının Türkçe eğitimi-öğretimi alanında uz-
man olmaları da son derece önemlidir. Bu, yeni yetişecek Türkçe öğretmenle-
rinin dinleme/izleme becerisinin eğitimiyle ilgili donanımlı olmalarını sağla-
yacak en önemli hususlardan biridir.

Dinleme/izleme becerisinin eğitiminde karşılaşılan sorunlardan biri de 
materyal eksikliğidir. Bu beceriyle ilgili yapılan çalışmaların azlığının da 
etkisiyle dinleme/izleme becerisinin eğitimine yönelik materyal hazırlama 
konusunda da yetersizlikler yaşanmaktadır. Materyal tasarlama kendi içinde 
uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu iş, üzerinde az çalışma yapılmış bir beceri 
olan dinleme/izleme söz konusu olduğunda daha da zor bir hâle gelmektedir. 
Ders kitaplarında dinleme/izleme becerisinin eğitimine yönelik uygulamala-
rın sayısının artırılması için farklı sınıf seviyelerinde materyal havuzları oluş-
turulmasında büyük yarar vardır. Materyal havuzları, uzman akademisyenler 
ve tecrübeli öğretmenlerden oluşan çalışma grupları tarafından hazırlanabilir. 
Bu çalışmalar sırasında sadece edebî metinlerin değil günlük hayatın için-
den çeşitli örneklerin dinleme/izlemeye yönelik bir araç olarak kullanılması 
için planlamalar yapılabilir. Bu çerçevede ortaya konan çalışmalar, etkinlikler 
dinleme/izleme becerisinin izleme boyutunun da ele alınmasını sağlayacaktır. 
Söz konusu çalışmaları hayata geçirebilmek için Millî Eğitim Bakanlığının 
ilgili birimlerinin bir an önce harekete geçmesinde yarar olduğu düşünülmek-
tedir.

Sınıflarımızdaki bilgisayar, projeksiyon cihazı, hoparlör vb. araç-gereç 
eksiklikleri de dinleme/izleme becerisiyle ilgili eğitim çalışmalarını sekteye 
uğratmaktadır. Bu unsurlardan biriyle ilgili yaşanan sorun, etkinlik hazırla-
ma konusunda öğretmenlerin motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemekte, 
hazırlanan çalışmanın düşünüldüğü şekilde uygulanmasını engellemektedir. 
Dolayısıyla sınıfların söz konusu araç-gereçlerle donatılması, tüm derslerde 
olduğu gibi Türkçe dersi için de önem arz etmektedir.

Sonuç

Ülkemizde Türkçe eğitim ve öğretiminin sorunlarından biri de dinle-
me/izleme becerisiyle ilgilidir. Bu becerinin öncelikle okul öncesi dönemde 
Türkçeyi öğrenme, ardından da iletişim kurma ve bütün öğrenme faaliyetle-
rinde çok önemli bir işlevinin olduğu görülmektedir. İnsan hayatında son de-
rece önemli bir yere sahip olan bu becerinin eğitimiyle ilgili sorunlar mevcut-
tur. Bu sorunlar; Türkçe Dersi Öğretim Programı, Türkçe ders kitapları, millî 
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eğitim sistemi içerisinde görev yapmakta olan öğretmenler, Türkçe öğretmeni 
yetiştiren yüksek öğretim kurumları, sınıflarımızın teknolojik alt yapısı olmak 
üzere pek çok zeminde karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bu sorunların hiçbi-
ri üstesinden gelinemeyecek nitelikte değildir. Her alandaki sorunların tespit 
edilmesi, bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konulması, dinleme/
izleme becerisinin eğitimine yönelik projeler oluşturulması yoluyla şu ana ka-
dar ihmal edilen bu becerinin eğitiminin daha iyi noktalara geleceği rahatlıkla 
söylenebilir.  
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TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN KONUŞMA EĞİTİMİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlhan ERDEM*

Konuşma

İletişim karşıdakine ileti sunma sürecidir. Bu süreçte iletinin sunulmasın-
da pek çok yol ve yöntem bulunmaktadır. İleti sunma biçimi yazılı, sözlü ve 
beden diliyle olabileceği gibi başka görsel unsurlar kullanılarak da yapılabilir. 
Bütün bu yollar içinde ileti sunmada en çok kullandığımız yöntem konuşma-
dır. Konuşma, dil edinim sürecinde sahip olunan, hayatın her alanında bulu-
nan ve en çok kullanılan dil becerisidir. 

Konuşma süreçle öğrenilir. Konuşma edinim sürecinde insanlar aynı za-
manda bir dil sahibi olurlar ve edindikleri dili iletişimlerinde kullanırlar. Buna 
göre konuşma aynı zamanda iletişimin temelini oluşturan dilin de işlerlik ka-
zanmasında en önemli araçtır. İnsanlar; düşünce ve isteklerini sesleri kulla-
narak ifade ettikleri için dilin oluşumu gerçekleşmiş ve aralarında anlaşmayı 
sağlayan bir vasıta, kendine mahsus kanunları olan ve zamanla dil dediğimiz 
içtimai bir sistem vücuda getirmişlerdir. 

İnsanların yakın çevresinden edindiği ve bilinçaltına yerleştirdiği ana dili, 
öncelikle dinleme ile gerçekleşir. Konuşmanın gerçekleşmesi için öncelikle 
işitme organları sağlıklı şekilde çalışmalıdır. Fiziksel olarak konuşma yetene-
ğinin oluşabilmesi için kişinin duyma yeteneğine sahip olması gerekir. İnsan 
konuşma seslerini duya duya geliştirir. Dinlemeden sonra ise verici dil bece-
risi olarak konuşma ortaya çıkar. Böylelikle birey, dil yetisi ile birlikte bir ana 
diline sahip olur.

Ana dili edinim sürecinde konuşma belli bir zaman dilimi içinde gerçek-
leşir. Doğumdan önce başlayan dinleme becerisiyle birey, dil yetisini kullana-
rak sesler, sonra kelimeler ve dilin gramer özellikleri ile birlikte zihninde dile 

* Doç. Dr.; İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü; ilhan.erdem@
inonu.edu.tr 
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dair bir kavramlar ve sesler dünyası oluşturur. İşitme engellilerde bu zihinsel 
süreç gerçekleşmediği için konuşma da gerçekleşmez.

Ana dili edinim sürecinde bireyin zihninde bir dil oluşurken aynı zaman-
da fiziksel anlamda konuşma organlarının gelişimi de gerçekleşir. Bu zihinsel 
ve fiziksel süreç tamamlanınca da bir dil becerisi olarak konuşma ortaya çıkar. 

Fiziksel ve zihinsel süreçle birlikte ana dili edinim sürecinde dilin meka-
nizması meydana gelir. Bu dil oluşum sürecinde birey o dilin ses sistemini, 
vurgu özelliklerini, gramer yapısını, düşünceyi geliştirme imkânlarını da öğ-
renir. Böylelikle birey, toplumda konuşarak kendini ifade etmeyi gerçekleşti-
rir. 

Konuşmanın Fiziksel Unsurları

Konuşmanın gerçekleşmesi öncelikle konuşma organlarıyla mümkündür. 
Konuşmanın olabilmesi için diyafram, akciğerler, nefes borusu, gırtlak, ses 
telleri, damak, dil, küçük dil, dişler, burun ve dişlerin ortak işbirliği; ayrıca 
doğru sinir akışı ve beyin iş levi gerekir. Bunlardan bir ya da birkaçında yapı 
ve işleyiş bozukluğunun olması konuşmanın akıcılığını olumsuz yönde et-
kiler.

Konuşmanın kompleks bir beceri olması pek çok unsurun eşgüdümünü 
sağlar. Bu eşgüdüm olmayınca konuşma bozuklukları ortaya çıkar. Konuşmada 
eşgüdüm hâlinde görev alan organlar üç bölümde toplanır: Nefes alıp vermeyi 
sağlayan akciğerler ve diyafram; ses telleri ve ağız bölgesi organları. Bu bö-
lümlerde konuşmanın farklı unsurları meydana gelir. 

Kişinin eğitiminde yemek içmek, yürümek kadar doğal eylemlerden biri 
olan konuşmanın etkin, düzgün ve anlamlı olabilmesi için üç eğitim yolu var-
dır:

1. Nefes ve ses eğitimi,
2. Telaffuz eğitimi,
3. Entonasyon eğitimi (SELEN, 1976: 97). 

Bu eğitimlerin gerçekleşmesi için yukarıda belirtilen hususların nasıl 
gerçekleştiğini bilmek gerekir. Nefes ve ses eğitimi, akciğer ile diyafram 
eğitimi ile gerçekleşir. Telaffuz eğitimi ise boğumlanma çalışmalarıyla 
mümkündür. Entonasyon, vurgu ve tonlama ses tellerinin eğitimi ile ya-
pılır.

Konuşmanın gerçekleşmesi için solunum olmalıdır. Ayrıca konuşma için 
oksijen miktarı değil, nefesin gücü önemlidir. Bu bakımdan konuşma için 
nefes alıp verme diğer zamanlara oranla farklılık göstermek tedir. Konuşmada 
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nefes alma daha çabuk, mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapılır. Buna 
karşılık nefes vermenin daha uzun sürmesi ve devamlılık göstermesi gerekir. 

Soluk alış verişinin eğitilmesi konuşmanın temel unsurlarından birisidir. 
Çünkü konuşmacının özellikle soluk alış verişini gelişigüzel değil, kendi ira-
desinin kontrolüne vermiş olması, konuşmasının kesintisiz ve dur ma noktala-
rına göre düzenlenmesini sağlayan önemli bir eğitimdir. Göğüs kafesi ile di-
yaframın uyumlu ve ritmik hareketi esasına dayanan nefes alma/verme sağlıklı 
değilse boğumlanma da istenilen düzeyde olmayacaktır (ÖZBAY, 2006: 86)

Soluk almakla konuşma başladıktan sonra gelen havanın şekillenmesiyle 
sesler meydana gelir. Türkçedeki sesler, ağız bölgesinde seslendirilmektedir. 
Türkçedeki seslerin artikülasyonu ağız bölgesinde gerçekleştiğine göre öğren-
cilere bunun eğitiminin verilmesi gerekir. Seslerin doğru telaffuzuna; boğum-
lanma, artikülasyon, sesletim denmektedir.

Boğumlanma

Boğumlanma, sesleri ve heceleri iyi anlaşılacak şekilde seslendirebil-
mektir. Birçok kimse dudaklarını iyice hareket ettirmeden konuşur. Böyle 
dudak tembelli ği olan kimselerin söylediklerini dinleyicilerin çoğu anlamaz. 
Çoğu zaman konuşana “Daha yüksek sesle söyleyin!” diye bağırıldığı zaman 
bu uyarma, onun alçak sesle konuştuğu için değil, istenilen ölçüde sözlerini 
boğumlan dırmadığı içindir (ŞENBAY, 2010: 50). Seslerin dinleyiciler tarafından 
sağlıklı olarak duyulması yüksek sesle konuşulmasından ziyade seslerin düz-
gün boğumlanmasına bağlıdır.

Boğumlanma eğitiminin amacı, ağzımızdan çıkan her sesi doğru ve et-
kili çıkarmaktır. Boğumlanma eğitimi almış bir konuşmacı ile boğumlanma 
eğitimi almamış bir konuşmacı arasındaki fark şöyle belirtilebilir: Bazı in-
sanlar düşük bir sesle konuştuk ları hâlde onların söyledikleri her şey anlaşılır. 
Bazı konuşmacılar ise yüksek bir ses tonuyla konuştukları hâlde anlaşılmazlar. 
Üstelik yüksek bir ses tonu kullan dıkları için de rahatsız olunur. Yukarıda sözü 
edilen düşük sesli konuşmacı lar iyi bir boğumlanmayı doğru yaptıkları için 
ağızlarından çıkan her ses tam ve eksiksiz çıkmaktadır. Diğer konuşmacılar 
ise yüksek bir ses tonuyla konuşmakta, fakat sesleri ağızdaki oluşum sırasına 
göre tam ve eksiksiz olarak seslendirmemektedirler. Bu yüzden de her ses bir-
birine karışarak çıkmakta dır. Dinleyici de birbirine karışmış olarak çıkan ses-
leri daha fazla çaba sarf ederek ayırmaya çalışmaktadır (YALÇIN, 2002: 123).

Boğumlanma çalışmalarında öncelikle sesi oluşturan fizikî organların 
eğitilmesi gerekir. Özellikle ünlü ve ünsüzlerin oluşumunu sağlayan ağız böl-
gesi organlarının eğitilmiş olması şarttır. Dil ve dudak tembelliği dediğimiz 
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konuşma kusurlarının temelinde ağız bölgesi organlarının yeterince işlevsel 
olmaması ve boğumlanma kusurları vardır. 

Ünlülerin telaffuzunda bir boğumlanma alanı, ünsüzlerinkinde ise bo-
ğumlanma noktası vardır. Bu yüzden ünlülerin söylenişinde ciddi sıkıntı-
lar olmazken ünsüzlerin boğumlanmasında zorluklar ortaya çıkmaktadır. 
Ünsüzlerin söylenişinde dil asıl etkendir. Dilin ağzın değişik noktalarına te-
masıyla ünsüzler çıkmaktadır. Dilin temas noktasına tam değmemesi sonucu 
ünsüzlerin söylenişi bozulur. Aslında boğumlanma alıştırmaları bir bakıma 
ünsüzlerin eğitimidir denilebilir. Ünsüzleri dilin temas noktasına göre; dudak, 
diş, diş-dudak ve damak diye tasnif edebiliriz. Bütün bu seslerin yerli yerinde 
ve doğru çıkmasını sağlamak, boğumlanma eğitiminin amacıdır. Oluşma mer-
kezleri aynı olan seslerin sık sık birbirine karıştırıldığı görülür. Örnek vermek 
gerekirse b/p, v/f, z/s, t/d, k/g, r/l veya y gibi. Bunların birbirine karışmalarının 
sebebi oluşum noktalarının yakın olmasıdır. Boğumlanma çalışmaları, sesleri 
birbirinden ayırarak net bir biçimde oluşturulmasıdır. 

Boğumlanma kusurlarının diğer bir nedeni de dil ve dudak tembelliğidir. 
Bu kusuru giderebilmek için ağız bölgesindeki kasların egzersizlerle gelişti-
rilmesi gerekir. Hımhımlama dediğimiz durumda sesler, ağız bölgesinde net 
olarak çıkarılmaz. Çoğu kimse ağzını açma zahmetine girmeden sesleri ağız 
bölgesinde yuvarlar. 

Boğumlanma çalışmalarında tekerlemeler kullanılır. Tekerlemelerle ses-
leri oluşturan kasları eğitmek amaçlanır. Sesli okuma, hatalı söylenen seslerin 
ünlülerle değişik heceler oluşturacak şekilde seslendirilmesi de boğumlanma 
eğitiminde kullanılabilir.

Vurgu

Vurgu, sözcüklerde bazı hecelerin daha baskılı ve şiddetli okunuşuna; 
konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha 
baskılı söylenmesine denir (BARIN ve DEMİR, 2006: 209) Vurgu, konuşma 
zinciri içinde bir heceyi ötekilere göre daha yüksek ses tonuyla, söyleyiş sü-
resi uzatılarak, öteki hecelerden daha belirgin bir biçimde çıkarmak, böylece 
kimi zaman yeni bir anlam sağlamaktır (AKSAN, 1995: 228). Vurgulu yerin 
baskın söylenmesi, bir kelime veya hecenin bağırarak söylenmesi değil, seste 
perde değişikliği yapılması, yani hecenin diğerlerine göre üst bir perdeden 
söylenmesi, seste ton değişikliği yapılmasıdır (ŞAHİN, 2009: 46).

Kelimelerin vurgulanışı ve vurguların sertliği bakımından da diller ara-
sında önemli ayrılıklar vardır. Örneğin Almanca ve İngilizce gibi dillerde 
vurgular çok belirgindir. Türkçede, oldukça yumuşak olan kelime vurgusu 
genellikle sözcüklerin son hecelerinde bulunur ve sözcükler ek aldıkça, 
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eklere doğru ilerler. Ancak bazı durumlarda bu kuralın dışında oluşumlar da 
söz konusudur. Bu noktada, Türkçenin bağlantılı bir dil olduğu ve ad ya da 
eylem köküne eklenen işletim ve türetim eklerinin dilin işleyiş ve taşıdıkları 
anlamlar nedeniyle, vurgunun yerinin belirlenmesinde önemli işlevleri oldu-
ğu unutulmamalıdır.

 Kelime vurgusu, dilin en doğal söyleniş özelliklerindendir. Kelime 
vurgusu hecenin şiddetiyle ilgili olduğu gibi, bir de hecenin süresi, yani 
uzunluğu ve kısalığıyla bağlantılı olan niceliğiyle ilgilidir. Kelimelerde 
bu iki özellik birbirine karıştırılmamalıdır. Nicelik, bir hecenin uzunluğu 
ve kısalığı ile ilgilidir. Hâlbuki şiddet ise, bir hecenin vurgusu ile ilgilidir 
(VURAL, 2005: 209).

Vurgu, konuşmanın diğer unsurlarına da yardımcı bir unsurdur. Her keli-
mede vurgu olduğuna göre vurgulu söyleyiş için sesin şiddetinin her kelime-
de değişmesi gerekir. Bu değişiklik de genellikle son hecede olduğuna göre, 
vurgulu söyleyişte her kelimede aynı zamanda durak da yapılmış olur. Kelime 
bitiminde yapacağımız durak ses şiddetinin değişikliğini gösterecektir. Aynı 
zamanda sesin şiddeti değiştiğinden sesin tonu ve ezgisi de buna göre şekille-
necektir. Böylelikle telaffuzu etkileyen pek çok unsur da vurguyla gösterile-
cektir. Ses veya hece yutumları, vurgusuz konuşmalarda daha çok olmaktadır. 
Özellikle de nefesleri, kelimeyi veya cümleyi ifadeye yetmeyenlerin son ses 
veya heceleri yuttukları görülür. Bu da vurguyu ortadan kaldırır.

Tonlama

Konuşma sürekli aynı ritim üzere olmaz. Kelimelerin ve cümlelerin an-
lam değerlerine göre seste çeşitli değişiklikler meydana gelir. Sesin alçaltılıp 
yükseltilmesi gibi çeşitli anlam değerleri kazanması onun tonunu belirler. 

Ton, yalın ve periyodik hareketten, yani belirli bir zaman içinde belirli bir 
düzenle tekrarlanan titreşimlerden oluşan ses izlenimine denir. Konuşmada 
fonemler, heceler, kelimeler zincir halkaları gibi sıralanır. Konuşmada birbiri 
ardından gelen sesler, hiçbir zaman aynı seviyede ve aynı renkte değildir, ses 
durmadan alçalır ve yükselir, yumuşar, sertleşir, incelir, kalınlaşır. İşte bu ses 
değişikliklerine tonlama adı verilir (ÖZBAY, 2006: 91). 

Tonu sağlayan, sesin fiziksel yönünü oluşturan titreşimlerdir. Sesin du-
yulma derecesine o sesin şiddeti denir. Sesin duyulma derecesi titreşimin ge-
nişliğine bağlıdır. Titreşimler hızlı ise sesin tonu yüksektir. Buna ton yüksek-
liği adı verilir.

Sesin şiddeti, ses kirişlerine yapılan hava baskısına veya titreşimi oluştu-
ran enerji miktarına göre sesin duyulma etkinliğidir ve solunumla ilgilidir. 
Şiddetli ses ile bağırarak çıkarılan ses aynı değildir. Sesin şiddeti, bir sesin 
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kulağa yaptığı etkinin büyüklüğüdür. Ses şiddetinin kişiden kişiye değiş-
mesinin nedenlerinden biri, göğüs kafesinin büyüklüğü, yani akciğerlere 
biriktirilen havanın farklılığıdır. Güçlü ses, derin soluk almaya, akciğerler-
deki havanın dışarı çıkmasını sağlayan bel ve göğüs kaslarının hareketine 
bağlıdır. Sesin şiddetinde değişiklik yapmak isteyenler, bunu hem perde hem 
de soluk baskısındaki değişikliklerle gerçekleştirebilirler (AKBAYIR, 2005: 
306).

Sesin tonu dinleyicide konuşucu hakkında fikirler elde etmeye yarar. 
Duyulan sesin tanıdık mı yoksa yabancı mı; erkek mi kadın mı; yaşlı mı genç 
mi birine ait olduğunu ses tonundan ayırt edebiliriz. Konuşanın o andaki ruh-
sal durumu da sesinin titreşimlerinden anlaşılabilir. Sinirli, heyecanlı, kederli 
olup olmadığını ses tonundan belirleyebiliriz. Yani ses, insanın kimliği ve ki-
şiliği hakkında önemli ipuçları verir. 

Konuşma, konuşmacı ile dinleyici arasındaki iletişimdir. Dolayısıyla 
konuşulanın dinleyici tarafından sağlıklı işitilmesi de iletişimin başarısı için 
esastır. Geniş kalabalıklara yapılan konuşmalarda sesin yükseltilmesi gerekir. 
Öğretmen sınıf ortamında zaman zaman sesini yükseltmek zorundadır. Sesin 
işitilmesi sesin tonu ile ilgili bir durumdur. 

İyi bir tonlamaya sahip olmak için öncelikle diyafram nefesi almak önem-
lidir. Diyafram nefesi boğaza kadar soluk olarak gelir. Sesin biçimlendiği bo-
ğaz bölgesinde sese renk verme söz konusudur. İşte sese renk ve ton veren 
ses telleridir. Uzun süre özellikle yüksek tonda konuşmak zorunda olanlar, 
ses tellerini eğitmelidirler. Bu eğitim de bir süreci kapsamalıdır. Ses tellerine 
yapılacak ani zorlamalarda ses telleri zedelenebilir. 

Durak

Ses çıkarmak için soluk almaya ihtiyacımız vardır. Sesimizi belli bir süre 
uzatabiliriz ama sonunda soluğumuz tükenir, duraklar, yeniden soluk almak 
zorunda kalırız. Şu hâlde konuşurken hava ihtiyacını elde etmek için az veya 
çok duraklamak zorundayız. 

Söz söylemenin tabiiliği çerçevesinde soluk alma ve duraklama yapılır. 
Soluksuz ve duraklamasız bir konuşma monoton olduğu kadar anlaşılabilme 
eksikliği de doğurur. Metinlerin her bölümü, her ibare kendi içinde bir anlam 
bütünlüğü taşır. Bu anlam bütünlüklerinin açıkça birbirinden ayrılmaları ve 
birbirleriyle ilişkilendirilmeleri gerekir.

Okunulan metinlerde durak yerleri çeşitli noktalama işaretleriyle gösteri-
lir. Bazı metinlerde noktalama işaretleri soluk alma ve duraklama için yeterli 
olabilir. Ancak genellikle konuşma dili ile yazı dili arasında belirgin farklar 
vardır. Yazı dilindeki durakların konuşma dilinde aynen kullanılması anla-
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şılabilirliği zedeleyebileceği gibi pratik olarak da bu mümkün olamayabilir. 
Şu hâlde konuşma sırasında metnin akışına göre duraklar oluşturulmalıdır 
(VURAL, 2005: 222).

Konuşurken duraklamalara yeterince önem vermez, sık sık kısa durakla-
malar yapılmaz, nefes tüketilirse bol ve derin soluk alma ihtiyacı hâsıl olur. Bu 
da gürültülü soluk almamıza sebep olacaktır. Özellikle mikrofon karşısında 
konuşulduğunda soluk alışı dinleyiciler tarafından algılanır. Hâlbuki gürültülü 
soluk alma bir konuşma kusurudur. Bunun önüne geçmek için de soluğumuz 
tükeninceye kadar beklemeden, çabucak ve hissettirmeden ciğerlerimizi hava 
ile doldurmalıyız. Ancak diksiyonda bu, gelişigüzel yapılmaz. 

Konuşma esnasında durakların süreleri farklılık gösterir. Durak sesin şid-
detini, anlam öbeğini, cümleyi, paragrafı, şiir ise şiir bölümlerini dinleyiciye 
yansıtan önemli bir unsurdur. Vurgulu söyleyişte her kelimedeki ses şiddetini 
ayarlamak için her kelimeden sonra geçişler için bir birim kısa durak yapılma-
lıdır. Kelime öbeklerinden sonra durak süresi iki birim olmalı, cümle bitince 
veya uzun cümlelerde cümle içi öbeklerde üç birim durak, paragraf bitiminde 
veya şiirde bent bitiminde durak süresi diğerlerinden daha uzun olmalıdır.

Aslında konuşurken veya okurken her kelimeden sonra çok kısa dahi olsa 
dururuz. Mesela; “kara deniz hava yolları” söz grubunu duraklarla iki farklı 
anlama gelecek şekilde söyleyebiliriz. Kara (durak) deniz (durak) hava (du-
rak) yolları (durak) dediğimizde üç ayrı yoldan bahsederiz. Oysa Karadeniz 
(durak) Havayolları (durak) dediğimizde anlam farklılaşır (TEMİZYÜREK 
vd., 2014: 122).

Yazıdaki noktalama işaretleri, okurken yapacağımız durakları belirtir. Bu 
yüzden okurken genellikle duraklara dikkat ederiz. Fakat konuşma esnasında 
buna dikkat etmeyiz. Her kelimeden sonra az da olsa durak yaptığımızı ifade 
etmiştik. Zaten kelime vurgusu kelimenin son hecesinde olduğuna göre son 
hece söylendikten sonra ses şiddeti düşecektir. İşte bu esnada durak da yapmış 
oluruz. Durak yapılan esas bölümler, kelime veya kelime gruplarından sonra-
dır. Bu bağlamda cümlenin ögelerini durak yapmak için kullanmamız gerekir. 
Cümledeki ögelerin bitiminde durak yaparsak uzun cümleleri rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Durak yapılmadığında hızlı konuşma söz konusudur. Hızlı konu-
şulduğunda, bazı hece veya seslerin yutulduğunu görürüz. Özellikle diyafram 
nefesiyle soluk alıp vermiyorsak cümlenin sonuna doğru nefesimiz tükenir. 
Bu da bazı ses veya hecelerin yutulmasına ve hatta heyecana yol açan temel 
etmendir. 
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Konuşmanın Zihinsel Unsurları

Değişik organların ortaklaşa işleyişiyle gerçekleşen konuşmanın olması 
için bir dil dizgesi olmalıdır. Beyinle konuşmayı sağlayan organlar arasın-
daki bağlantı, dil seslerinin çıkarılışı sırasında, konuşulan dilin bilinen, dü-
şünülen ses kümelerinin ses cihazıyla çıkarılmasını sağlar; konuşulan kimse 
bu sözleri, kulağı aracılığıyla beyninde çözümleyerek söyleneni anlamış olur 
(AKSAN, 1995: 177). Anlatımın olabilmesi için öncelikle anlamanın gerçek-
leşmesi, belli bir dil düzeneğine sahip olunması, ana dilinin gramerine vâkıf 
olunması, bilgi birikimi ve kelime hazinesi gibi zihinde anlam kurgusunu sağ-
layan unsurlara ihtiyaç vardır. Bunlar vasıtasıyla bir anlatım aracı olan sözlü 
anlatım ortaya çıkar. Bundan hareketle aslında her konuşma, zihinde şekille-
nen ve konuşma organları vasıtasıyla ifadesini bulan bir beceridir. Bu açıdan 
konuşma bir sürecin son aşamasıdır.

Konuşmada titreşim hâlinde gelen havanın zihinde anlamlandırılması 
söz konusudur. Anlamlandırmanın olabilmesi için konuşmacı ve dinleyici 
arasında mutabık kalınan dilsel sembollerin mevcudiyeti şarttır. Ortak dilsel 
sembollerin olmaması durumunda çıkarılan sesler bir gürültüden farksız olur. 
Bu semboller gelenekseldir. Her dilin sembolleri o toplumun, yakın çevrenin 
kullanageldiği sembollerdir. Çevredekilerin kullanmadığı, onların anlamadığı 
semboller kullanıldığında meram anlatılamaz, iletişim olmaz.

Toplumumuzda herkesin söyleyecek sözü vardır. Ancak içeriği ne kadar 
zengin olursa olsun söz iyi anlatılamazsa gereken etkiyi yaratmaz. Tekdüze 
bir konuşma dinleyicinin dikkatini dağıtır ve onu sıkıntıya sokar. Canlı ve 
renkli olmayan konuşmalar dikkat çekmez. Bunu gerçekleştirmek için se-
sin tınısından sözcüklerin arasına espriler, özlü sözler, örnekler, anekdot-
lar, anılar, atasözleri vb. yerleştirmeye kadar pek çok şeye dikkat etmeliyiz. 
Böylece konuşma bir müzik gibi yükselir, alçalır ve kendi içinde bir ahenk ya-
ratır. İyi bir sunuş olmazsa, konuşma amacına ulaşmaz (AKBAYIR, 2005: 290). 

Güzel, doğru ve etkili konuşmak için diksiyonun kurallarını iyi bilmemiz 
ve bunları yerine getirmemiz gerekir. Kişi, çevresinden duyarak konuşmaya 
başlar. Formel eğitim çağına kadar bu süreç böyle devam eder. Ancak bu 
süreçte kişi, pek çok hatalı söyleyişe sahip olur. Türkçemiz İstanbul ağzıyla 
konuşulduğuna göre okul sürecinde mahalli söyleyiş yanlışlıklarını düzel-
tilmesi gerekir. Genellikle doğru söylenişini merak etmeden etrafımızdaki 
konuşmaları aynen tekrarlarız. Sözgelimi küçük bir çocuk, aile nasıl konu-
şuyorsa aynısını papağan gibi tekrar eder. Küçük yaşta ya da farkına varıl-
madan yerleşen bu söyleniş hataları, zamanla dile yerleşir. O hâlde sistemli 
bir çalışmayla iyi bir diksiyona sahip olabiliriz. Ancak bunun için söyleyiş 
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kurallarını iyi öğrenmemiz ve çaba harcamamız gerekir. Bugün kekemelik de 
dâhil düzeltilemeyen hiçbir konuşma kusuru yoktur (AKBAYIR, 2005: 291).

Konuşma, zihindeki bilgilerin kullanılarak karşıdakiyle iletişim hâline 
geçiş olduğuna göre bu sürecin ilk aşaması olan bilgi depolama önem ka-
zanmaktadır. Bilgiler zihinde düzenli depolandığında anlatım esnasında da 
düzenli bir sunuş ve ifade ortaya çıkar. Bu açıdan bakıldığında bilgiler uzun 
süreli belleğe yerleştirilirken ilişkilendirme, sıralama, örnekleme, somutlaş-
tırmalar kullanılınca bilgi belleğe daha kolay yerleşir. Konuşma esnasında da 
düzenli bilgilerin rahatlıkla ifadeye dönüştüğü görülür.

Zihindeki düzensiz bilgi bazı konuşma kusurlarına sebep olmaktadır. 
Bunlar; konuşma esnasında konuşulacakları hatırlamak için uzun duraklar 
yapma, sesleri uzatma, “ııı”, “eeee”, “oooo” gibi dolgu sesler veya şey, yani, 
mesela gibi dolgu ifadeler kullanma, asıl bilgilerin yerine ona benzeyen bil-
gileri kullanma, gaf yapma gibi zihinden kaynaklanan konuşma kusurlarıdır 
(YALÇIN, 2002: 113-114).

Etkili ve güzel bir konuşmanın gerçekleşmesi için zihinsel süreçlerin sağ-
lıklı işlemiş olması gerekir. Ana dili edinim sürecinde o dilin grameri zihinde 
sağlıklı yerleşmeyince dilin kullanımında sorunlar çıkar. Konuşmada, zihinsel 
örgütlemenin ve bilgilerin belli bir sistematik dâhilinde uygun kompozisyonla 
birlikte karşıdakine iletimi söz konusudur. Özellikle bir dilin semantik ve sen-
taks yapısı daha çok zihinsel bir durumu ifade eder. 

İletişimde konuşma çok önemli bir işleve sahip olduğunda göre, konuş-
manın nasıl gerçekleştiği de önem kazanmaktadır. Konuşmayı işlev açısından 
değerlendirdiğimizde hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çeşitleri ortaya çık-
maktadır. Öğrencilerin bu iki konuşma özelliklerini de gerçekleştirebilir ol-
maları gerekmektedir. Bu yüzden okullarda hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma 
türleri öğretilmelidir.

Konuşma Bozuklukları

Pek çok etken konuşma bozukluklarına sebep olabilir. Konuşma bozuk-
luklarının giderilmesi için konuşma bozukluğuna sebep olan unsurların bilin-
mesi gerekir. Konuşma bozukluğunun sebebi dil kazanımıyla ilgili olabileceği 
gibi tıbbi ve psikolojik pek çok etkenden de kaynaklanabilir. Bundan dolayı 
konuşma bozukluğunun giderilmesi disiplinler arası çalışmalar veya farklı di-
siplinlerin yaptığı araştırmalardan hareketle mümkündür.

Çocuğun dil ve konuşmayı öğrenmesi karmaşık ve psikolojik mekaniz-
malar aracılığıyla gelişir. Özellikle biyolojik mekanizmaların genetik ya da 
sonradan çeşitli nedenlerle bozulması dil ve konuşma alanlarında çok çeşitli 
sorunlara yol açar (KORKMAZ, 2008: 11). Göz ve kulağa ait muhtelif sakat-
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lıklar, değişik konuşma bozukluklarını da beraberinde getirir. En başta sağırlık 
neticesi olarak doğan dilsizlik gelmektedir. Sonra muhtelif derecelerdeki işit-
me kifayetsizlikleri de muhtelif pepemelikleri doğurabilir (ENÇ, 1945: 1592).

Çocukların konuşmaya başlamasından sonra geçici konuşma bozukluk-
ları olabilir. Daha sonra büyük bir ihtimalle bunlar geçer. Çocuk, konuşmaya 
başlayınca dil bilgisi bozuksa, telaffuz bozukluğu sebat ediyorsa, çocuğun ko-
nuşmayı yaptığı yer ve kişi uygunsuzsa, konuşması iletişime yönelik değilse 
ve anlamdan yoksunsa daha sonraki gelişimleri açısından endişelenmek gere-
kir (KORKMAZ, 2008: 11). 

Konuşma bozukluğu olduğunda öncelikle bunun fiziksel bir arızadan 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruşturulmalıdır. Sınıf öğretmenlerinin bu açı-
dan duyarlı olmaları gerekir. Ailelerin çoğunlukla çocuklarının eksikliklerinin 
farkına varmaları mümkün olamamaktadır. Örgün eğitim başlayınca öğret-
menlerin öncelikle öğrencilerde dil gelişimini olumsuz etkileyecek arızaların 
olup olmadığını tespit etmeleri lazımdır. Özellikle işitme engeli olanların dil 
gelişimlerinin özellikle de konuşma gelişimlerinin istenilen seviyede olması 
mümkün değildir. Çünkü birey, önce işiterek dili öğrenir. İşitme engellilerin 
konuşamamasının sebebi budur. Çünkü ses algısı olmaz, sesler ve sonra da ke-
limeler zihinde yerleşmezse dilin oluşması imkânsızdır. Aynı şekilde konuş-
mayı meydana getiren fiziksel organlarda eksiklik olursa konuşma istenilen 
düzeyde gelişemez. Bu yüzden konuşma eksikliği olan öğrencilerin öncelikle 
tıbbî bir muayeneden geçirilmesi ve varsa fiziksel engellerin giderilmesi ge-
rekir.

Konuşma, pek çok organın bir orkestra gibi birlikte çalışmasıyla gerçek-
leşen ve zihinsel boyutu olan çok kompleks bir beceri olduğu için herhangi bir 
konuşma bozukluğunda da bu unsurlardan hangisi veya hangilerinin konuşma-
yı engellediği tespit edilmelidir. Konuşma, sadece organlarla gerçekleşen bir 
beceri değil, dil gelişimiyle de doğrudan ilgilidir. Bu açıdan dil eğitmenlerini 
konuşma bozukluklarının giderilmesinde önemli katkıları olacaktır. Konuşma 
hafızadaki bilgilerin organize edilerek, dilin imkânları kullanılarak oluşturul-
duğundan konuşmanın kompoze becerisinin kazandırılması öncelikle dil eği-
timcilerinin işidir. Bunun dışında genel anlamda dilsel gelişimi eksik olanların 
aynı zamanda konuşma becerileri de eksik kalır. Kelime hazinesinden gramer 
bilgisine kadar pek çok alanla konuşma becerisi arasında ilgi vardır. 

Bazı çocukların anlaşılmaz bir konuşma sergilemesinin te melinde dil, du-
daklar, çene, damak ve çevresel sinirlerin za yıf ya da fonksiyonlarını yerine 
getirememesi rol oynayabilir. Sonuçta böylesi çocuğun sesi doğru çıkarması 
ve anlamlı iletişim kurma imkânı yoktur (ÖZGÜR, 2003: 7). 
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Ko nuşma bozukluğu; konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgula-
rında, ses birimlerinin bireyin çocuğun konuşma özür lü olarak kabul edilmesi 
için, aşağıdaki durumlardan birinde sorun yaşaması demektir (ÖZGÜR, 2003: 
8). Bunlar:

1) Konuşmanın anlaşılır şekilde olmaması,
2) Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması,
3) Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması, 
4) Sesin çıkarılmasının, ritminin ve vurgularının bozuk olması,
5) Dil yönünden kelime dağarcığı ve gramer yetersizlik lerinin olması,
6) Konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu,
7) Konuşma ile beden dilinin uyumsuzluğudur.

Küçükken geçirilen birtakım ateşli hastalıklar, heyecan ve korku, vücut-
taki konuşmayı oluşturan kasların çalışma temposunu bozmaktadır. Bu sebep-
le ortaya çıkan kekemelik, pelteklik vb. bozukluklar da eğitim yoluyla tedavi 
edilebilmektedir. Konuşma bozukluklarının tedavisinde ve diksiyon eğitimin-
de birbirine benzer metotlar kullanılmaktadır. Ancak bu metotların türü, süresi 
ve uygulanış biçimleri birbirinden farklıdır. Konuşma bozuklukları eğitimin 
her aşamasında giderilebilmektedir. Ancak erken yaşlarda yapılan tedaviler, 
ileri yaşlarda yapılan tedavilere nazaran daha verimli olmaktadır (YALÇIN, 
2002: 103-104).

Konuşma bozuklukları; genel anlamda telaffuzla ilgili olanlar, kekeme-
lik, mahalli ağızla konuşma, dil ve dudak tembelliği, hızlı konuşma, afazi, 
dizartri şeklinde tasnif edilebilir. Bunların tedavisinde çocuğun çevresine de 
büyük sorumluluklar düşmektedir.

Türkçe Öğretimi Programı’nda Konuşma Eğitimi

İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve 
Kılavuzu’nda (MEB, 2006: 19-23) konuşma amaçları; konuşma kuralları uy-
gulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, hazırlıklı konuşmalar yapma, 
kendi konuşmasını değerlendirme olarak verilmiştir. Konuşma kuralları uy-
gulama amacında 13, sesini ve beden dilini etkili kullanma amacında 9, hazır-
lıklı konuşmalar yapmada 12, kendi konuşmasını değerlendirmede 4 kazanım 
ifadesi yer almaktadır. Bu amaç ve kazanımlar, çalışmanın sonunda tablolar 
hâlinde verilmiştir.

Program’daki amaç ve kazanımlar incelendiğinde yukarıda ifade edilen 
konuşma eğitimi unsurlarının pek çoğunun kazanımlarda yer aldığı görülmek-
tedir. Özellikle sesini ve beden dilini kullanma amacındaki kazanımlar bu hu-
susları karşılayacak niteliktedir.
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Program’daki amaçlardan biri de hazırlıklı konuşmalar yapmadır. Bu 
amacın düşünülmesinde öğrencilerin bir konuşma metni hazırlamaları, bun-
ları çevresiyle paylaşmalarının hedeflendiği görülmektedir. Öğrencilerin araş-
tırma yapıp bunları metne dönüştürmesi ve konuşma kurallarına uygun bir 
şekilde ifade etmeleri bu seviyedeki öğrenciler için gereklidir. 

Konuşma, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma olarak alan yazında sınıflan-
dırıldığına göre bu seviyedeki öğrencilerin hazırlıksız konuşma yapma bece-
rilerinin geliştirilmesi de amaçlanmalıdır. Bu amaç doğrultusunda kazanımlar 
ifade edilmelidir. Ortaokul öğrencilerinin iletişim kurarken en çok kullandık-
ları beceri konuşmadır. Ayrıca iletişimde kullanılan konuşma türleri de daha 
çok hazırlıksız konuşma çeşitleridir. 

Öğrenciler; pek çok konuda birbirlerini tebrik etmede, yeni bir durum 
oluştuğunda hayırlı olsun taleplerini iletmede, telefonla konuşmada, büyük-
leriyle iletişim kurmada, tanıştığı kişilerle iletişim kurmakta, başsağlığı dile-
mektedir. Bütün bu konuşma çeşitleri hazırlıksız konuşma olarak değerlendi-
rilmektedir. Bu konuşma çeşitleri hem kazanımlarda yer almamakta hem de 
programın açıklamalar kısmında konuşma türleri verilirken ele alınmamak-
tadır. Öğrencilerin kendilerini sözlü olarak ifade etmelerinde ciddi sıkıntıla-
rın yaşandığı ortaokul döneminde buna yönelik bir eğitimin verilmesi, bunun 
amaçlanmasından sonra Program’da kazanımların yazılması doğru olacaktır. 

Konuşma kusurlarına da bu dönem öğrencilerinde sıkça rastlanmakta-
dır. Özellikle yöresel ağızla konuşma, dil ve dudak tembelliği, artikülasyon 
bozuklukları, hızlı konuşma, konuşmayı organize edememe, heyecanlanma 
gibi pek çok konuşma kusuru bu dönem öğrencilerinde vardır. İlk ve ortaokul 
dönemlerinde konuşma kusurları giderilmeyen, buna yönelik farkındalık oluş-
turulmayan ve doğru konuşma öğretilmeyen öğrencilerin bu kusurları alışkan-
lığa dönüştürdüğü görülmektedir. 

Proram’da konuşma kusurları, amaç ve kazanım olarak ifade edilmeme-
lidir. Bunun yerine konuşma türlerinin açıklandığı kısımlarda veya kazanım-
ların etkinlikler ve açıklamalar kısımlarında bu konuşma kusurları ifade edil-
meli, bunların düzeltilmesi gerektiği belirtilmelidir. Ayrıca ders kitaplarında 
da özellikle Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda bunlar ifade edilmeli, öğretmenlere 
konuşma kusurlarının giderilmesinde rehberlik edilmelidir. Ayrıca özellikle 
hizmetiçi eğitim seminerlerinde öğretmenlere konuşma kusurları anlatılmalı, 
bunların nasıl giderileceğiyle ilgili eğitim verilmelidir.

Okul döneminde konuşma, dil becerileri arasında önemli bir yere sahiptir. 
Yazılı anlatım, sürekli kullanılmadığından öğrencilerin kendilerini ifade et-
melerinde bir araç olamaz. Anlama, dil becerilerinde öğrencinin geldiği sevi-
yeyi kontrol genellikle sözlü ifade yoluyla olmaktadır. Bu anlamda konuşma, 
çok önemli bir geri bildirim sağlamaktadır. Dil becerileri kazandırmak için 
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yapılacak etkinliklerde anlamanın gerçekleştiğini ölçebileceğimiz araç olması 
ve kendini ifadede diğer becerilerin sınırlı olması sebebiyle konuşma, üzerin-
de önemle durulması gereken dil becerisidir.

Eğitimde ve dil kazanımında kişiye kazandırılacak davranışlar olan prob-
lem çözme, analitik düşünebilme, sebep-sonuç, amaç-sonuç, parça bütün iliş-
kisi kurabilme, değerlendirme yapabilmenin ölçülmesinde konuşma beceri-
sinden faydalanılmalı ve Program’da bunlar ifade edilmelidir.

Dil becerilerinin geliştirilmesinde araç olarak kullanılan metin çözümle-
melerinde sözlü ifade, öğretmene veri sağlamada kullanılabilecek en önemli 
vasıtadır. Metin altı sorularının çözümü ve bu esnada dil becerileriyle ilgili 
öğrenciye kazandırılacak davranışlar, konuşma yoluyla olmaktadır.

Konuşma, dil becerileri içinde zihnin en aktif olduğu alandır. Çünkü ki-
şinin konuşabilmesi için öncelikle karşıdakini dinleyip söylenilenleri anlam-
landırması, aynı zamanda da vereceği cevabı düşünmesi zihnin aktif olmasını 
sağlayacaktır. 

Kaynaklar
AKSAN, Doğan (1995), Her Yönüyle Dil, 5. bs., Ankara: TDK Yayınları.

AKBAYIR, Sıddık (2005), Dil ve Diksiyon. 3. bs., Ankara: Akçağ Basım Yayım.

BARIN, Erol-DEMİR, Celal (2006), Türk Dil Bilgisi-Ses Bilgisi, Ankara: Öncü Kitap.

ENÇ, Mithat (1945), “Konuşma Sakatlıkları”, İlköğretim, C: VI, S: 120.

KORKMAZ, Barış (ed.) (2008), 100 Soruda Dil ve Konuşma Bozuklukları, İstanbul: 
Doğan Kitap.

MEB (2006), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayınları.

ÖZBAY, Murat (2006), Özel Öğretim Yöntemleri-II, Ankara: Öncü Kitap.

ÖZGÜR, İskender (2003), Konuşma Bozuklukları ve Sağaltımı, Adana: Nobel 
Kitabevi.

SELEN, Nevin (1976), “Konuşma Eğitimi”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi. S: 7. 

ŞAHİN, Murat (2009), Diksiyon. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

ŞENBAY, Nüzhet (2000), Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, İstanbul: MEB Yayınları.

TEMİZYÜREK, Fahri-ERDEM, İlhan ve TEMİZKAN, Mehmet (2014), Konuşma 
Eğitimi. 4. bs., Ankara: Pegem Akademi. 

VURAL, Birol (2005), Doğru ve Güzel Konuşma Sanatı, 5. bs., İstanbul: Hayat 
Yayınları.

YALÇIN, Alemdar (2002), Türkçe Öğretim Yöntemleri-Yeni Yaklaşımlar, Ankara: 
Akçağ Basım Yayım.





105İlhan ERDEM

EKLER
[Konuşma kazanımları (MEB, 2006: 19-23)]

EK 1

EK 2



106 Türkçe Öğretim Programı’nın Konuşma Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

EK 3

EK 4



107İlhan ERDEM





TÜRKÇE DERSİ METİN İŞLEME SÜRECİNDE BAĞLAM 
TEMELLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE ETKİN SÖZCÜK DAĞARCIĞI 

OLUŞTURMADAKİ İŞLEVİ

Ali GÖÇER*

1. Giriş

Dil insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli işaretler 
sistemidir (BANGUOĞLU, 1986: 10). Bu işaret sistemi zaman içerisinde ol-
gunlaşarak belli bir düzene ulaşmış, belli bir sistematiğe kavuşmuştur. Oluşan 
sistematik içerisinde sesleri karşılayan harfler bulunarak alfabeler oluşturul-
muştur. Seslerin ağızdan bir bütünleri olan heceler ile hecelerden oluşarak 
anlam yüklenen ses toplulukları olan sözcükler dilin sistematiğini gösteren 
temel göstergelerdir. Günay’a göre, sözcük bir dilin temel ögesidir. Bir di-
lin zengin ya da fakir olmasını sözcükle değerlendirenler çoktur (2007b: 11). 
Üçok’a göre de dilin en küçük birliği kelimedir. Kelime, ağzımızdan çıkan 
ses kompleksinin zihnimizde kavrama ait mana ile birleşmesinden meydana 
gelen bir işaret, bir semboldür (1947: 5). Bir kelimeyi ses, şekil, görünüş, te-
laffuz ve çeşitli ipuçlarından tanıma, yazılı olarak görünce hatırlama, anlamını 
bulma ve seslendirme kelime tanıma olarak açıklanmaktadır (GÜNEŞ, 2013: 
229). Her kelimenin iki türlü manası vardır. Biri cümle içinde, öteki cümle dı-
şında başlı başına olduğu zamanlardaki manasıdır. Kelimelerin esas manaları 
cümle içinde aldıkları ve yanlarındaki kelimelere göre değişen manalardır. 
Kelimenin cümle dışındaki manası teksif edilmiş bir hâlde bulunur ve sözlük-
lerde görülür (ÜÇOK, 1947: 85). 

Dili etkili, güzel ve doğru bir biçimde kullanabilmede bireyin sahip oldu-
ğu kelime hazinesinin önemi büyüktür (GÖÇER, 2009: 1026). İnsan hayatında 
etkin role sahip unsurlardan biri olan dilin vazgeçilmezliğinin temelinde, in-
sanoğluna kendisini ve dış dünyayı ifade etmesinde yardımcı olan sözcükler 
yatmaktadır. Sözcükler, insan zihninin isteğe bağlı olarak ürettiği yapay gös-
tergelerdir. İnsanoğlu bu yapay göstergeler sayesinde dış dünyanın ayrıştırıla-
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rak içselleştirilmesini, algılanmasını ve anlamlandırılmasını gerçekleştirebil-
mektedir (YALÇIN ve ÖZEK, 2006: 130-131). 

Yazınsal metinler alıcıya bir şey esinleme ve onda bir şey çağrıştırma 
gücüne sahiptir. Bir metnin anlamı bir okuyucuya ya da bir izleyiciye göre 
vardır. O hâlde, metnin anlamı yoruma açıktır. Her metnin kendi bağlamı için-
de taşıdığı anlam, okur tarafından değişik biçimde yorumlanmalıdır. Yazınsal 
yapıtların okunmasıyla ulaşılabilecek pek çok kazanım vardır. Bunlardan ba-
zıları şöyle belirtilebilir: Mantıklı düşünme, açıklama biçimlerini geliştirme, 
çözümleme ve bireşim yeteneği kazanma, bir metni eleştirebilme yetisini ka-
zanma, aynı durumu ya da olayı farklı yorumlayabilmek için akıl yürütme 
yetisini kazanma, sezgisel düşünme yeteneğini kazanma, okunan ve dinlenen 
bir metinde önemli olanı önemsiz olandan ayırabilme, imgeleme ve sezgisel 
düşünebilme yeteneği kazanma… (GÜNAY, 2007a: 17). Bütün bu ve benzer 
kazanımlara sahip olabilmede bireyin sözcük dağarcığının önemi büyüktür.

Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna, daha da önemlisi hayata hazırlama 
işlevini gören okullarımızda verilen eğitimin niteliği, genelde öğrencilerin te-
mel dil becerilerini kazanarak etkin bir biçimde kullanabilir olmalarına, özel-
de ise, bu becerileri etkin kılan aktif kelime dağarcığının zenginliğiyle ortaya 
çıkmaktadır. O hâlde öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleştirilmesi ve 
öğrenme - öğretme sürecinde kelime öğretimi uygulamaları büyük önem arz 
etmektedir (GÖÇER, 2009: 1029).

2. Sözcük Dağarcığı ve Önemi

Bir kişinin kazandığı sözcüklerin hepsine sözcük dağarcığı denir. Sözcük 
dağarcığı işleyiş yönünden iki türlü canlılık gösterir:

1. Konuşurken, yazarken kullanılan etkin (aktif) sözcükler. 
2. Dinlerken, okurken anlaşılan edilgin (pasif) sözcükler. 

Etkin sözcüklerin sayısı, edilginlere göre çok azdır. Çünkü, insanlar din-
leyerek, okuyarak, görerek birçok konu üzerinde sözcükler öğreniyorlarsa da 
bunlardan ancak uğraşıları ve ilgileri üzerindeki sözcükleri kullanmaktadırlar 
(GÖĞÜŞ, 1978: 360-361).

Sözcük dağarcığı, bir bireyin zihninde yer bulan sözcüklerin tamamı; ak-
tif sözcük dağarcığı ise, günlük yaşamında duygu, düşünce ve isteklerini dile 
getirirken kullandığı sözcük kadrosudur. Bu bakımdan sahip olunan sözcük 
dağarcığı, bireyin eğitim hayatında, sosyal yaşamında, karşılaştığı sorunları 
çözebilmesinden çevresindekilerle iletişimine kadar yaşam kalitesini etkile-
yen önemli bir unsurdur. Bireyin yaşamında bu çerçevede yer bulan, hayatın 
her aşamasında belirleyici bir işlev gören sözcük dağarcığının zenginleştiril-
mesi de büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin dil yeterliklerinin geliştiril-
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mesine, sözcük dağarcığının zenginleştirilmesine Türkçe eğitimi uygulamala-
rı içerisinde çalışılmaktadır.

Yazılı ve sözlü anlatımda rahatça kullanabildiğimiz kelimeler aktif, ara 
sıra duyduğumuz ve bir metin içinde karşılaştığımız zaman anladığımız ke-
limeler ise pasiftir. Bildiğimiz kelimeler, kullandığımız kelimelerden daha 
fazladır. Aktif kelime kullanılan, pasif kelime ise bilinendir. Aktif kelime kad-
rosunun zenginliği, hem okunanı, duyulanı kolay ve doğru anlamayı hem de 
anlatımı kolaylaştırır (KARAKUŞ, 2000: 128). Bireylerin aktif sözcük dağar-
cığının zengin olması önemlidir. Bu bakımdan okullarda özellikle de Türkçe 
eğitimi içerisinde metin işleme süreçlerinde söz varlığını geliştirme etkinlik-
lerini amaçlı ve bilinçli gerçekleştirmek gerekir. Genç’in (2010) yaptığı bir 
araştırma sonucuna göre, öğrencilerin yeni öğrendikleri kelimeleri kullanım 
durumları oldukça düşüktür (Akt.: BAŞOĞLU vd., 2014: 58). Bu bakımdan 
metin işleme süreci sonunda yaptırılacak bütünleyici çalışmalarla öğrencilerin 
öğrendikleri yeni kelimelerin kullanıldığı yazılı anlatım çalışmalarının ger-
çekleştirilmesi, kalıcı ve kullanılabilir öğrenmeleri sağladığından aktif sözcük 
dağarcığının gelişimi açısından önemli işlev görebilir. Göğüş’e göre, sözcük 
bilgileri başka bilgilere benzemez, birbirini tamamlamaz, birbirinden ayrı ve 
kopuktur. Bu nedenle, sözcükler üzerindeki bilgilerin zaman zaman yinelen-
mesi gerekir (1978: 369). Bunun en etkili yolu da sözcük bilgisinin okuma, 
konuşma ve yazma çalışmaları çerçevesinde bir becerinin işlevsel bir aracı 
olarak kullanmadır. Bu şekilde sözcükler aktifleşir ve kullanılabilir niteliğe 
kavuşur. 

Türkçe öğretiminde temel dil becerilerinin kazandırılması hedeflenmekte 
ancak, bu becerilerin kazandırılabilmesi için öncelikle bazı ön koşul edinim 
ve öğrenmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların birisi de öğrencilerin keli-
me bilgisinin geliştirilmesidir (BUDAK, 2000, akt. ANILAN ve GENÇ, 2011: 
112). David H. Russel, sözcük bilgisini üç boyutta tanımlar: 

1. Derinlik (sözcüklerin çeşitli anlamlarını bilmek ve duruca anlamak),
2. Genişlik (çeşitli konularda sözcükler bilmek), 
3. Ağırlık (bir konuda çok sözcük bilmek). 

Bu boyutlar, çocuklar büyüdükçe, yetişme yoluna göre ilerleyip genişler 
(GÖĞÜŞ, 1978: 360). 

Sözcük ve sözcük öbeklerinin öğretimi, ana dili öğretiminin en önemli 
çalışmalarından biridir. Çünkü okuma, yazma, konuşma ve dinleme olarak be-
lirtilen dört dilsel becerinin kazandırılması ile sözcük dağarcığı arasında sıkı 
bir ilişki vardır. Öğrencilerin okuduklarını ve dinlediklerini anlamaları, söz-
cükleri doğru anlamlandırmalarına bağlıdır (PEHLİVAN, 2003: 84). Sözcük 
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öğretimi, ana dili eğitimi sisteminin önemli bir parçasıdır ve dört temel dil be-
cerisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Daha doğru ve iyi anlayan, anla-
tan bireylerin yetiştirilmesi ana dili eğitimini tümleyen bir süreç olarak sözcük 
öğretimi ile doğrudan ilişkilidir. Sözcük öğretimi, ana dili eğitimi ve öğretimi 
sürecinde son derece önemli bir çalışma alanıdır. Öğrenciye sözcük kazan-
dırmak üzere tasarlanacak dil bilimsel özellik taşıyan etkinlikler sözcük öğ-
retimine önemli katkılar sağlayabilir. Sözcük öğretimine yönelik etkinlikler, 
çocuğun söz varlığını geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi amaçlamalıdır (MERT, 
2009: 86). Sözcük anlamlarının kalıcılığını sağlayabilme bilginin bellekte de-
polanması sırasında bellek işlemlerini işlevsel hâle getiren, bilginin geri çağ-
rılmasında anımsama işleminin işlevsel olabilmesini sağlayan uygun yöntem, 
teknik ve ders malzemelerinin kullanıldığı sınıf içi etkinlikler gerekmektedir. 
(DİLİDÜZGÜN, 2014: 238). 

Etkinlikler; tanımsal bilgi (eş anlamlıları öğretmek, karşıt anlamlıları öğ-
retmek, yakın anlamlıları öğretmek, değişmece anlamını öğretmek, öğrenci-
lerin kendilerinin sözcüğün anlamını söylemesi/yazması, ulamlara ayırmak, 
biçimbilgisel özellikleri öğretmek, örnek sözcükler sağlamak, örnek olmayan 
sözcükler sağlamak), bağlamsal/kullanımsal bilgi (sözcüğü kendi tümcesi 
içinde kullanmak, aynı sözcüğün farklı tümcelerdeki anlamını tartışmak, söz-
cükle ilgili senaryo oluşturmak, sözcük/sözcüğün anlamı çerçevesinde karşı-
lıklı konuşma yapmak, önemli konular ya da yaşantılar çerçevesinde karşılıklı 
konuşma yapmak) ve çoklu karşılaşma olarak sıralanabilmektedir (ÜLPER- 
KARAGÜL, 2012, akt.: DİLİDÜZGÜN, 2014: 238).

Öğrencilerin sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek için metin işleme 
sürecinde sözcük öğreniminin öğrencilerin etkin olduğu amaçlı, sistemli ve 
bilinçli etkinliklerle gerçekleştirilmesi gerekir. Göçer’e göre, her sınıf düze-
yinde yapılagelen amaçlı, sistemli ve düzenli kelime öğretimi çalışmaları, 
öğrencilerin bir sonraki sınıf düzeyine hazırlanmaları açısından büyük önem 
taşımaktadır (2009: 1029).

3. Sözcük Öğretiminde Anlam-Bağlam İlişkisi

Sözcükbilim yakın zamana kadar dilin söz varlığına eğilen ve dildeki 
ögelerin kökenlerini, başlarından geçenleri inceleyen bir bilim dalı olarak ta-
nımlanıyordu. Son yıllarda yeni gelişmeler olmuş, yapısalcılık akımının yan-
kısı olan toplumsal sözcükbilim adlı yeni bir inceleme alanı ve yöntemi ortaya 
çıkmıştır. Kavram alanı ya da anlam alanı kuramından yararlanan bu yöntem-
de her sözcüğün kendisinin de bilindiği anlam alanı içinde ele alınması ve bu 
alan içinde bir değer dizgesi olarak düşünülmesi, incelenmesi (AKSAN, 2007: 
31) öne çıkmıştır.
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Dile ait birtakım ifadelerle dil dışı nesneler arasında anlam bağlantısı ger-
çekleştiği kabul edilmektedir. Anlam bağlantısına giren ifadeler, yani ‘anlam’ 
taşıyan ifadeler kategoremarik (kendi başına anlamı olan) ifadelerdir. Anlam 
bağlantısının genellikle her bir ifadeye karşılık bir tek ‘anlam’ belirleyebil-
mesi için iki yola başvurulabilir. Birincisi anlam bağlantısını bir somut ifade 
örneği ile dil dışı bir nesne arasında olan bir bağlantı şeklinde yorumlamaktır. 
Nitekim bir sözcük örneği, sözcüğün belli bir kimse tarafından belli bir zaman 
ve yerde, belli bir dilsel bağlam içinde kullanılması demektir. İkinci yola ge-
lince; anlam bağlantısı somut bir ifade örneğine değil, ortak kullanıma uygun 
olarak soyut bir ifade tipine uygulanır. Ancak bir ifade tipinin genel olarak bir-
kaç değişik anlamı olduğundan herhangi bir ifadenin anlamının belirlenmesi 
için, kullanılışa ilişkin dil dışı durum (zaman, yer vb.) ile ifadenin kullanılışın-
da içinde geçtiği dilsel bağlamla yorumlanabilir (GRÜNBERG, 1970: 41-43).

Bir metni okumak, kolyedeki boncukları saymaktan ziyade, bu sürekli kır-
pışma sürecini izlemeye benzer. Bir cümleyi okurken cümlenin anlamı bir şe-
kilde her zaman askıya alınır, ertelenir veya daha belli değildir, ‘gelmekte’dir. 
Bir gösteren beni bir başkasına, o da bir başkasına götürür durur. İlk anlamlar 
sonraki anlamlar tarafından dönüştürülür ve cümle bitse de dil sürecinin ken-
disi bitmez. Her zaman orada olandan daha fazla anlam vardır. Bir cümlenin 
anlamını yalnızca kelimeleri mekanik bir biçimde üst üste yığarak kavrana-
maz. Kelimelerin görece tutarlı bir anlam oluşturmaları için, her birinin, de-
yim yerindeyse daha öncekilerin izlerini taşıması ve kendini daha sonra gele-
cek olan kelimelerin izlerine açık tutması gerekir (EAGLETON, 2004: 162). 
Bu durum okurun okunan metni anlaması, yeni anlamlar kurması ve çıkarım-
larda bulunması, metindeki sözcükleri, sözcük dağarcığının verdiği imkânlar 
çerçevesinde düşünmeyip o sözcüklerin metnin bağlamında yüklendiği anla-
ma odaklanmasına bağlıdır.

Sözcüklerin anlam yükünün farkında olmak, bir başka ifade ile bireyin 
sözcük dağarcığının zengin olması okunan metinden yapılabilecek alımlama 
ve çıkarımların en temel belirleyicisidir. Jean Paul Sartre’ye göre, alımlama, 
eserin kendisinin kurucu bir boyutudur. Her edebi metin potansiyel okurlarını 
dikkate alarak inşa edilir (EAGLETON, 2004: 111). Dil, simetrik gösteren ve 
gösterilen birimleri içeren, açık seçik sınırlandırılmış, tanımlanmış bir yapı-
dan ziyade, barındırdığı unsurların sürekli bir karşılıklı ilişki ve dönüşüm için-
de bulundukları, içindeki hiçbir unsurun mutlak olarak tanımlanamayacağı bir 
yapıdır. Yazarken iletmek istediğim anlamlar denetimden çıkma riskini taşır: 
düşüncelerimi yazı ortamı aracılığıyla ilettiğim ve basılı metnin kalıcı, maddi 
bir varlığı olduğu için, bu metin her zaman benim tahmin veya niyet etmedi-
ğim şekillerde dolaşıma sokulabilir, yeniden üretilebilir, alıntılanabilir, kulla-
nılabilir. Bütün edebiyat metinleri başka edebiyat metinlerinden örülmüştür. 
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Bu, başka metinlerin ‘etki’lerinin izlerini taşıdıkları gibi klasik bir anlama 
gelmez; her kelime, cümle ve kesitin eseri çevreleyen veya ondan önce ya-
zılmış olan yazıların yeniden işlenmesi olduğu anlamına gelir (EAGLETON, 
2004: 163-164, 173).

Edebiyatın var olabilmesi için okur da yazar kadar hayati önem taşır. Biz 
nasıl okuma stratejimizle metni değiştiriyorsak, metin de aynı zamanda bizi 
değiştirir. Metnin belirlenmişlikleri bizi onları yok edip yerlerine istikrarlı bir 
anlam kurmaya kışkırtır. Farklı okurlar eseri farklı şekillerde gerçekleştirmek-
te özgürdürler ve metnin semantik potansiyelini tüketecek tek bir doğru yo-
rum yoktur. Ama bu cömertlik kesin bir talimatla sınırlandırılır: okur metni 
içsel olarak tutarlı kılacak biçimde inşa etmelidir (EAGLETON, 2004: 101, 
106-109).

Okuma algılama, belleğe kaydetme ve yeniden oluşturma/yapılandırma 
aşamalarıyla gerçekleşir. Metnin şifresini çözmeye girişen bir okuyucu, belli 
bir soyutlama ile anlam olgusuna ulaşır. Algılanan göstergeler zihinsel düzen-
leme, kavramlaştırma ve imgeleme ile anlam kazanır. Okuma tümcenin, pa-
ragrafın ya da metnin bitimine kadar bellekte tutarak ve bu bilgileri okuma ey-
lemi boyunca öğrenilen yeni göstergelerle ilişkilendirerek bir arada algılama 
ve anlamlandırma sürecidir. Okumada yapılandırma, göstergeleri birbirleriyle 
ilişkilendirerek bir bakıma yorumlama işidir. Okuyucu okuduğunu anlamak 
ve bilgileri bellekte tutmak için değişik yöntemlerden yararlanır. Örneğin söz-
lük kullanır. Bilmediği sözcüklerin anlamını sözcüğün kullanıldığı bağlamdan 
çıkarmaya çalışır (GÜNAY 2007a: 25-28).

“Bağlam” kelimesinin Latince kökü, “contexere”dir ve Türkçeye çevril-
diğinde “birlikte örmek” ya da “parçalarıyla tutarlı olan” anlamını vermekte-
dir. Bağlamın iki boyutu vardır: metinde ya da konuşmada ortaya çıkan “dilsel 
bağlam” ve olayın ya da konuşmanın geçtiği yer, zaman, kişi, sebep sonuç 
ilişkileri gibi unsurları içine alan “yaşamsal -gerçek- bağlam”. Bağlam temelli 
yaklaşımın kelime öğretiminde bir teknik olarak kullanılmasında; kelimele-
rin oluşturulan ya da bağlamlar içinde algılanması, anlaşılması, kullanılması 
ve hatırlanmasını sağlayarak öğretilmesi amaçlanır. Bu tekniğin sağlıklı bir 
şekilde uygulanabilmesi için, önceden belirlenmiş kelime listeleri ve bağlam-
ların belirlenmiş olması tercih edilir. Örneğin, bahar teması altında öğretile-
cek isimler (kır, çiçek, gonca, tomurcuk vb.), eylemler (çiçek açmak, tomur-
cuklanmak, uyanmak, vb.) gibi kelimeler listelenir. Bunların öğretimi için bir 
bağlam planlanır. Bu bağlam görsellerle ya da hikâyelerle oluşturulabileceği 
gibi, her ikisi de kullanılarak oluşturulabilir. Bundan sonra kelimeler gerçek 
yaşamla ve bağlamla ilişkilendirilerek öğrenciye öğretilir (GÜR, 2014: 245). 
Bağlam temelli kelime öğretimi, işlenen metin üzerinden ve öğrencilerin ilk 
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kez karşılaştıklarını belirttikleri kelimelerin metinde yer ve işlevine göre de 
yapılır. Nation (1990, 2001) ve Read (2004), kelimelerin yazımları, üretiliş 
şekilleri, özellikleri, anlam özellikleri, bağlamsal ilişkileri gibi özelliklerle 
aktif ve pasif kelime dağarcığını geliştirme çalışmaları; kelime öğretiminde 
ve eğitim alanında daha çok ele alınmaya başladığını belirtmektedirler (Akt.: 
GÜR, 2014: 244).

Bir kelimenin olduğu gibi, bir cümlenin, bir metnin veya bir eserin bağ-
lamından söz edilebilir. Bir cümlenin de kesin olarak anlaşılabilmesi için me-
tindeki cümleler arasındaki ilişkiden yola çıkılır, başka bir ifadeyle bağıntıdan 
hareket edilir (AYDIN, 2007: 86). Günay’a göre bir metindeki bütünlük için-
de, daha önce ve daha sonra aynı sözcük, izlek, kavram ya da düşünce aynı bi-
çimde ya da farklı biçimde yeniden kullanılabilir. Her metinde başka ögelere 
göre yorumlanabilecek artgönderimsel ve öngönderimsel birimler bulunur. Bu 
tür yapılar bağlamsal bir durumu ilgilendirir (2007a: 76).

4. İlköğretim Türkçe Programlarında Sözcük Öğretimi

Amaçlar Başlığı Altında Kelime Öğretimi

İlköğretim Türkçe programlarında Türkçe öğretiminin amacı, Türk Millî 
Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; 

“Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek”, 
“Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştir-
mek” vb. amaçlara yer verilmektedir. İlköğretim Türkçe programlarında 
“Kazanımlar” başlığı altında sözcük öğretimi ile ilgili olarak verilen kazanım-
lar arasında şunlar sıralanmıştır:

• Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
• Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder.
• Dinlediklerinde eş sesli, eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.
• Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
• Kelimeleri doğru telaffuz eder, yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.
• Yazılarında söz varlığından yararlanır, kelime türlerini işlevine uygun 

kullanır.
• Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır, imla kurallarını uy-

gular.
• Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
• Okuduğu cümledeki örtülü anlamları bulur.
• Metinde ilk kez karşılaştığı kelime ve deyimleri sözlükten bulur.
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• Kelime listeleri, kavram haritaları kullanır, kelime türetir.
• Terim, deyim, atasözü ve söz kalıplarını anlamlarına uygun olarak kul-

lanır.
• Metindeki kelimeleri, günlük hayattaki bağlamını dikkate alarak cümle 

içinde kullanır.
• Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden 

sözlük oluşturur.
• Kelime oyunları oynar.
• Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimelerin farkına varır.
• Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kavramların anlamlarını 

çıkarır.
• Kelimeleri cümlede farklı görevlerde (isim, sıfat, zarf vb.) kullanır.
• Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri konuşma ve yazı-

larında kullanır (MEB, 2005a: 135-139; MEB, 2005b: 134-149) vb. kazanım-
lar yer almaktadır.

Güneş, kelime tanıma, kelime öğrenme ve zihinsel sözlüğü geliştirmede 
şu teknikler kullanıldığını belirtmektedir (2013: 241-245):

• Yeni kelimeleri tanıma: Metindeki yeni kelimeleri belirlemek için öğ-
rencinin çeşitli ipuçlarından yararlanmayı bilmesi gerekir. Bunlar;

§ Anlam ipuçları,
§ Ses-şekil ipuçları,
§ Dil bilgisi ipuçları,
§ Söz dizimi ipuçları,
§ Sözlüksel ipuçları.

• Kelimelerin anlamını keşfetme: Bir metni okumadan önce bazı özel, 
anahtar kelimeler belirlenmelidir. Kelimelerin anlamlarını açıklığa kavuştu-
rarak öğrenmek ve zihinsel sözlüğü zenginleştirmek için şunlar yapılır:

§ Bütünleştirme: öğrencilerin bilgileri ile yeni kelimeler arasında yeni-
den bağ kurma.

§ İşlevsel kullanma: yeni kelimelerin kullanılması sırasında öğrenciyi ak-
tif kılmak ve kelimeyi basit bir tanımla geçiştirmek yerine, kelimeyi derinleme-
sine işlemek ve çeşitli cümlelerde kullanma.

§ Tekrarlama: Öğrencinin iyi anlaması ve bu işi seri biçime getirmesi için 
kelimeye benzer örnekler verme.
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• Kelimelerin anlamını metinden bulma: Yeni kelimenin anlamını bul-
mak için metnin diğer kelimelerinden ve anlamından yararlanma tekniğidir.

• Kavram haritası: Kavram haritası, bir kavramı, onu oluşturan parça-
ları ve bunların birbirleriyle bağlantılarını gösteren bir görselleştirme tekni-
ğidir.

Türkçe dersi öğrenme ve öğretme sürecinde sözcük öğretimi çalışmaları, 
çoğunlukla ve sistemli olarak metin işleme çalışmaları içerisinde gerçekleşti-
rilmektedir.

Metin İşleme Sürecinde Sözcük Öğretimi

a. Metne Hazırlık Aşamasında Sözcük Öğretimi

Anahtar Kelimelerle Çalışma: Öğrencinin hem kavram gelişimini sağ-
lamak hem de yeni öğrenilecek bilgiye ilgisini çekmektir. Bu açıdan çalışma 
için seçilecek kelime ve kelime grupları metinle ilgili ipucu vermeli ve yeterli 
sayıda olmalıdır. Bu amaçla öğrencilere kelimenin çağrıştırdıkları kelime-re-
sim eşleştirme vb. çalışmalar yaptırılmalıdır (MEB, 2005a: 161).

b. Okuma Anlama/Dinleme Anlama Aşamasında Sözcük Öğretimi

Öğretim programında okuma anlama/dinleme anlama etkinlikleri içeri-
sinde öğrencilerin sözcük dağarcıklarını öğrenme sürecinde geliştirmesi için 
birtakım kazanımlar sıralanmıştır. Bunlar arasında yer alan kazanımlar şun-
lardır:

Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Metindeki kelimeleri, günlük hayattaki bağlamını dikkate alarak cümle 

içinde kullanır.
Metinde ilk kez karşılaştığı kelime ve deyimleri sözlükten bulur.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimelerin farkına varır.
Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili deyim ve atasözleri bulur.

Türkçe Derslerinde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Uygulamaları

Akyol ve Temur’a göre, anlamı bulmada ‘kılavuzla keşfetme, bağlamsal 
tahmin ve sözlük kullanma’ yöntemlerine başvurulabilir. ‘Kılavuzla keşfet-
me (bulma)’ yönteminde kelimenin anlamını bulmak için öğrencilere sorular 
sorulmakta veya örnekler verilmektedir. Bu çalışma anlam ilişkilerinin ku-
rulmasını zorunlu kıldığı için hem anlamı bulmaya hem de zihinde tutmaya 
katkı sağlamaktadır. “Bağlamsal tahmin” kelimenin yer almış olduğu cümle 
ve paragrafın sağlamış olduğu ipuçlarından yararlanarak anlamın bulunma-
sıdır. ‘Sözlük kullanma’ ise bağımsız kelime öğrenme açısından gereklidir 
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ve özellikle ortaokulda daha fazla önem kazanmaktadır (2014: 205-206). 
Öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmek amacıyla öğretmenler tarafından 
1. bağlam (kontekst) ipuçlarından faydalanma, 2. sözlük kullanma ve 3. ya-
pısal analiz yapma teknikleri kullanılabilir (ÖZTÜRK ve OTLUOĞLU, 2001: 
47). Göçer’e göre, metin işleyişi sırasında ilk kez karşılaşılan ve anlamı bilin-
meyen kelime tespit edildiği zaman öğretmen ne kendisi o kelimenin anlama-
nı açıklar ne de öğrencilerin sözlüğe başvurmalarına izin verir. Bu aşamada 
öğretmen; birtakım sorular sorarak öğrencilerin bilinmeyen kelimenin anla-
mını içinde bulunduğu cümlenin bağlamından çıkarmalarına ortam hazırla-
yabilir. Öğrencilere ipucu verir, varsa bağlam (kontekst) ipuçlarından fayda-
lanma yoluna gidebilir. Bundan da bir sonuç alınamazsa sözlüğe bakmalarını 
söyler (2009: 1037). Bu konuda Karatay; sözcükler, anlamın küçük parçaları 
olduğundan onları sözlükteki anlamları ile öğrenmek yerine cümle içindeki 
anlamlarıyla öğretmenin daha faydalı olacağını belirtmektedir (2007: 148).

Sözcük öğretiminde en önemli aşama üzerinde çalışılacak sözcüklerin 
seçimi ve seçilen sözcüklerin anlamının kullanılan bağlam içerisinden öğ-
rencilerin çıkarmaları sürecidir. Metin işleme sürecinde üzerinde çalışılacak 
sözcükler, okuma anlama/dinleme anlama çalışmaları sırasında öğrencilerin 
ilk kez karşılaştıkları sözcükleri işaret ederek belirlemeleri şeklinde olmalıdır. 
Öğrencilere verilecek ipucu, yönerge ve yönlendirmelerle sözcüğün anlamını 
tahmin etmesine, cümledeki anlamı bulmasına veya keşfetmesine ortam ha-
zırlanması önemlidir. Bu şekilde öğrenciler hem anlamı bulma sürecinde etkin 
olup dersi takip edecekler hem de süreçte işi yapan ve sonuca giden rolde 
oldukları için anlamı bulunan sözcüğü daha iyi kavrayacak, kalıcı ve kulla-
nılabilir öğrenme ile sözcüğün ve anlamlarını zihinde yapılandırabilecektir. 
Bu konuda Yangın şunları söylemektedir: “Sözcük öğretiminde izlenebilecek 
yollardan biri buluş yoluyla öğretme stratejisidir. Bu stratejide şu yol izlene-
bilir. Sözcüğün anlamı doğrudan verilmez. Öğrencilere, sözcüğün temsil ettiği 
kavramın kendisi ya da resmi, varsa örnek olanları ve olmayanları sunulur. 
Öğrenciler bunları incelemek; bunlar üzerinde düşünmek için yönlendirilir. 
Bu süreç sonunda, öğrencileri kavramın belirgin özelliklerini bulmaları ve 
anlamı tanımaları sağlanır” (2002: 20). 

Okuma ve Dinleme Metinlerinde Anlama Etkinlikleri Sırasında İlk Kez 
Karşılaşılan Kelimelerin Öğrenimi Çalışmaları

Okuma anlama ve dinleme anlama etkinliği sonrasında öğrencilerden 
yeni karşılaştıkları sözcükleri belirlemeleri istenir. Belirlenen sözcüklerin an-
lamının kavranılmasında ve öğreniminde şu aşamalar takip edilebilir:
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A. Anlamın Metnin Bağlamından/Sözün Gelişinden Tahmin Etme 
Çalışması

Sözcük dağarcığını zenginleştirme çalışmalarını sağlıklı bir biçimde yap-
tırmanın ilk adımı, öğrenciye sözcük kavramını ve sözcüğün anlam boyutları-
nı açık ve seçik bir biçimde kavratmadır. Sözcüklerin anlamını gerçekte içinde 
bulunduğu ögeler belirlemektedir. Sözcüklerin içinde bulunduğu, anlamları-
nı belirleyen ögelerin oluşturduğu bütüne yani sözcüğün cümle içinde yeri-
ne bağlam denir. Sözcük çalışmalarında, öğrencilerin sözcük dağarcıklarını 
zenginleştirmede bağlam bizim için anahtar bir kavramdır (ÖZDEMİR, 1991: 
215-217).

Okuma anlama/dinleme anlama aşamasında ilk kez karşılaştıklarını söy-
ledikleri sözcüklerin anlamıyla ilgili olarak öğrencilere, sözcüğün içinde bu-
lunduğu cümlenin anlam çerçevesinden hareketle sözcüğün olabilecek anlam-
larını tahmin etmeleri istenir.

B. Bağlamından Çıkarım Yapmaya İpuçları Verme

Ediger, öğretilecek kelimelerin bağlam içerisinden çıkarıma dayalı ola-
rak verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (2002: 5). Bağlam, bir dil birimini 
çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, onun anlamını, değerini belirle-
yen birim veya birimler bütünü, kontekst (TDK, 2005: 180), bir dil birimini 
çevreleyen, ondan önce ya da sonra gelen birçok durumda söz konusu bi-
rimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim ya da birimler bü-
tünü (VARDAR, 1998: 34) şeklinde açıklanmaktadır. Bir kelimenin anlamı 
bilinmiyorsa ve farklı bağlamlarda kullanılırsa o kelimenin kullanımıyla ilgili 
bir düşünce geliştirilebilir. Kelime daha önce görüldüyse ya da duyulduysa 
metin içinde cümlenin genel anlamı da düşünülerek kelimenin anlamı anlaşı-
labilir. Bunun için öğretmen de devreye girerek öğrenciye ipuçları verebilir; 
ancak ipucu verme yöntemi her zaman öğrencinin anlamı doğru bileceğini 
kanıtlay(/n)amamıştır (ARI, 2013: 339).

Bağlam ipuçları, öğrencilere, bilmedikleri sözcüğün anlamını, bulundu-
ğu yere göre çıkarma ve anlamlandırma olanağı verir. Yazarlar tarafından 
yazılı metinlerde sıkça kullanılan dokuz tür bağlam ipucu vardır. Bunların 
bilinmesi, sözcük dağarcığı ve kavram geliştirme süreçlerinde öğretmenlere 
yardımcı olabilir. Bu bağlam ipuçları şunlardır (ÖZTÜRK ve OTLUOĞLU, 
2001: 47-48):

• Betimsel ipuçları: Cümledeki betimlemenin insan zihninde oluşturduğu 
tablo/resim, bilinmeyen sözcüğün anlamını bulmaya yardımcı olur.

• Sözlü ipuçları: Bilinmeyen sözcükten önce veya sonra gelen cümleler 
olup onun anlamının bulunmasına yardımcı olurlar.
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• Yaşantı ipuçları: Okuyucunun geçmişteki yaşantı ve gözlemleri, bilme-
diği sözcüğün anlamını bulmasına yarar.

• Karşılaştırma ve çelişki ipuçları: İki sözcük birbirleriyle karşılaştırıl-
dığında veya zıt anlamlar taşıdığında ortaya çıkar. Birisi yaygın, diğeri ise 
bilinmeyen sözcükler olabilir.

• Eş anlamlı sözcük ipuçları: Bir cümlede aynı anlama gelen iki sözcük 
vardır. Bunlardan bilinen bilinmeyenin anlamının bulunmasını sağlar.

• Özetleyici sözcük ipuçları: Bilinmeyen sözcük, bulunduğu cümlede 
-bazen kendinden önceki birçok cümlede- dile getirilen fikirlerin özetidir.

• Tanım ipuçları: Cümlede bilinmeyen sözcüğün doğru tanımı bulun-
maktadır.

• Kip ipuçları/metnin havası: Cümlenin ya da paragrafın genel havasının 
bilinmeyen sözcüğün anlamını çağrıştırdığı ipuçlarıdır.

• Bilinen deyim ipuçları: Bilinmeyen sözcük, bilinen bir deyim veya ya-
şantı içinde kullanılması hâlinde tanınır.

Flanigan (2012), bağlam ipuçlarının yaygın olarak dört başlıkla ortaya 
çıktığını açıklamaktadır ve öğrencilerden ‘hangi bilginin kullanılır olduğu 
hangi bilginin kullanılır olmadığı hakkında düşünmelerini’ istemektedir (Akt.: 
YAMAN ve AKKAYA, 2012: 2607): 

• Tanımlama-tarif etme yoluyla: Kelime görünmekte olan cümle içinde, 
doğrudan ve net bir şekilde tanımlanmıştır.

• Karşıtlık (zıtlık) yoluyla: Sıklıkla; oysa, rağmen, aksine, tersine gibi 
kelimelerle işaret verir. 

• Benzer (yakın) anlam yoluyla: Cümle içindeki diğer kelimeler benzer 
anlamlarla kullanılır. 

• Çıkarsama (sonuç çıkarma) yoluyla: Kelime anlamları doğrudan açık-
lanmaz, fakat bağlamdan hareketle anlamların çıkarsanması gerekir. 

Türkçe dersini işleyen öğretmenler, metin işleme süreçlerinde öğrenci-
lerin ilk kez karşılaştıkları sözcüklerin bağlam içinde yer alma durumları yu-
karıdaki ipuçlarından birine uyuyorsa, bu durumu uygulayarak öğrencilerin 
kavram öğrenimine veya sözcük dağarcığının gelişimine uygun zemin oluş-
turabilirler.

C. En Son Olarak Sözcüğün Anlamını Sözlükten Buldurma

Metin işlenişi sırasında bilinmeyen bir kelimenin anlamını öğrenmede ilk 
iş olarak sözlüğe bakmak olmamalıdır. Kelimenin bağlamından ya da içinde 
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bulunduğu cümlenin gelişinden anlamı çıkarılmaya çalışılmalı, çıkarım yapı-
lamadıysa öğretmen ipuçları vermeli, bu şekilde de öğrenci kelimenin anla-
mını çıkaramazsa sözlüğe başvurulmalıdır. Bu aşamada kelimenin sözlükte 
birden çok anlamı sıralanmışsa öğretmen öğrencilerine sözlükteki kaçıncı an-
lamın metindeki anlamla eşleştiğini sorar ve o anlamı farklı cümlelerde kul-
landırarak sözcüğün o anlamının kavranmasına ve kalıcı olarak öğrenilmesine 
çalışır (GÖÇER, 2009: 1037-1038).

D. Bütünleyici Çalışmalar: Metinde Yer Alan Sözcükleri Anonim ve 
Seçkin Edebî Ürünlerle İlişkilendirerek Bağlam İçinde Yüklendiği Anlamı 
Buldurma Çalışmaları 

Tekerlemeler, bilmeceler, fıkralar, masallar vb. dilin sunduğu seçkin 
edebî ürünlerdir. Bu edebî türler çocukların edebiyat dünyalarını oluşturur. 
Masalların dışında bilmeceler, fıkralar ve tekerlemeler çocuklar tarafından ye-
niden üretilebilir (ÖNAL, 2002: 2). Bilmeceler, dilimizin tasarlamaya yatkın 
anlatım özelliğini, dil ve düşünce arasındaki güçlü ilişkiyi, Türkçe kelimelerin 
çok anlamlılığını yansıtan dilsel örneklerdir. Bilmecelerde çarpıcı benzetme-
ler ve ilginç buluşlar dikkat çekmektedir. Çocuklar için sözcüklerle üretilmiş 
bir oyun aracı olan bilmeceler, onlara düş ve düşünce gücüne seslenen kur-
maca bir dünya sunar (SEVER, 2008: 148). İkilemeleri, deyimleri, atasözleri-
ni, duaları, bedduaları ve birbirinden güzel renkli, inceliklerle yüklü halk dili 
söylemlerini anlatım biçimlerinde barındıran masallar (YAVUZ, 1997: 439), 
öğrencilere dilin inceliklerini gösterir, söz varlığını genişletir, anlama ve an-
latma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur (GÖÇER, 2009: 1044).

Edebî ürünlerde geçen deyimleri öğrenen öğrencilerin kelime dağarcığı 
ve anlam evreni genişler (GÖÇER, 2009: 1044). Deyimler, dilin kullanım sü-
reçlerinde kelimelere farklı anlamlar yüklenerek oluşan yapılardır. Okunan ya 
da dinlenen metinlerde geçen deyimlerle ilgili olarak söz konusu deyimin or-
taya çıkışı sürecinde oluşan öyküsü -varsa- anlatılarak öğrencilerden öyküden 
hareketle deyimin anlamını çıkarmaları istenebilir.

5. Sonuç ve Öneriler

Öğrencilerin kelime hazinelerinin geliştirilmesi önemlidir. Kelime hazi-
nesinin zenginleştirilmesi ancak bir planlama ile mümkün olabilir (KARADAĞ 
ve KURUDAYIOĞLU, 2010: 435). Kelime öğretiminde en etkin yol bağlam-
dan harekettir. (MCCARTEN, 2007, akt.: GÜNEY ve AYTAN, 2014: 621) 
Öğrenciler, bağlamda sözcüklerin çağrıştırdığı anlamları daha rahat görürler, 
üstelik anlama becerileri kamçılanır. Cümle ortamı sözcük dizgelerinden daha 
üstündür, çünkü cümle ortamında öğrenciler sözcüklerin anlamlarını bilmeden 
sözcüklerin cümle içinde geçişlerinden rahatlıkla çıkarabilirler (DEMİREZEN, 
1983: 164). Kelime öğretiminde, kelimenin -en az cümle bazında olmak 
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üzere- belli bir bağlam içinde verilmesi, etkin bir şekilde öğretilmesi, kul-
landırılması gibi hususlara dikkat edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır 
(SENEMOĞLU, 1983, akt.: GÜRSES, 2003: 512).

Sözcükler, “Kelimelerin kullanımını bir yapı içinde göstermek için verilen 
örnekler aracılığı ile öğrencilerin şiir, hikâye, roman gibi türlerle, Türkçenin 
inceliğini ve etkileyici güzelliğini tanımalarını sağlamak” (GÖÇER, 2001: 
400) amacıyla kullanılabilir ve bu şekilde işlevini daha iyi yerine getirdiği 
söylenebilir. Bu açıdan öğrencilerin Türkçeyi güzel, etkin ve doğru kullanan 
yazarların farklı edebi türlerdeki ürünlerinin seçkin örneklerini öğrencilerle 
buluşturmanın ve okunmasını sağlamanın önemi büyüktür.

Sözcük dağarcığını geliştirmenin en etkili yolu öğrencilerin temel dil be-
cerilerini geliştirecek etkinliklere yönlendirilmesi; onların okuma, dinleme, 
konuşma ve yazma etkinlikleriyle aktif söz varlığı oluşturma ve geliştirme 
çalışmaları içerisine sokulmasıdır.

Öğretilmek istenen sözcükler, metin içerisindeki üstlendiği görevine dik-
kat çekilerek, sözcüğün o metnin bağlamında yüklendiği anlamın ne olabile-
ceğine dair öğrencileri bilişsel olarak bağlama yoğunlaştırarak vermenin kalı-
cı ve kullanılabilir sözcük öğrenimine katkı verdiği söylenebilir.

Türkçe ders ve çalışma kitaplarının tamamı, bağlamsal/kullanımsal bilgi 
kazandırmaya yönelik etkinliklerin tamamına yönelik olacak şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. Ders kitaplarındaki metinlerin seçiminde pedagojik bağlam-
dan yararlanılmalı ve bağlam temelli kelime öğretimi etkinlikleri tüm beceri 
alanlarına yönelik olmalıdır (OKUR ve DAĞTAŞ, 2014: 77).

Ana dili öğretimi sürecinde ve yabancı dil öğretimi sürecinde, kelime/
kelime grubu bağlamlarının kasıtlı olarak önceden güçlendirildiği bağlama 
dayalı etkinlikler yapılabilir (YAMAN ve AKKAYA, 2012: 2608).

Metin işleme sürecinde öğrencilerin öğrendikleri yeni kelimeler, ders içi 
ve ders dışında gerçekleştirilecek bütünleyici çalışmalarla kalıcılığı sağlan-
malı ve sonraki zamanlarda anlama ve anlatmada kullanılabilir aktif sözcük 
dağarcığı ya da işlek kelime kadrosu içinde yer alması sağlanmalıdır.

Öğrencilerin karşılaştıkları yeni sözcüklerin anlam yüklerini içinde bu-
lunduğu bağlam içerisinden akıl yürüterek buldukları zaman, kalıcı ve kulla-
nılabilir bir öğrenme gerçekleşmektedir. Bu açıdan öğretmenler, metin işleme 
sürecindeki sözcük öğretimi çalışmalarını bağlam temelli sözcük öğretimi an-
layışıyla gerçekleştirmelidirler. 
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Metin işleme sürecinde anlamı buldurulan sözcükleri edebî ürünlerle iliş-
kilendirerek bağlam içinde yüklendiği anlamı buldurmaya yönelik sınıf içi ve 
sınıf dışı tamamlayıcı çalışmalara yer verilebilir.
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ESKİ TÜRK EDEBİYATI DERSLERİ NASIL OLMALI?

İsmail GÜLEÇ*

Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümleri programlarında üçüncü 
ve dördüncü dönemlerde okutulmak üzere Eski Türk Edebiyatı I ve II dersleri 
bulunmaktadır. Bu derslerin ilki olan Eski Türk Edebiyatı I’in müfredatında 
15-16. yy. Türk edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları, 
dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak 
çalışmalar ile Divan Edebiyatının temel özellikleri, belli başlı türleri ve önemli 
temsilcileri yer alıyor. Eski Türk Edebiyatı II dersinde ise 17.-18. yy. Türk 
edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları, aruz ölçüsünün 
temel mantığı, aruz öğretiminde karşılaşılan sorunlar, aruz ölçüsünün me-
lodisini öğretmeye yönelik çözümleme çalışmaları, aruz ölçüsünün Türkçe 
ve edebiyat öğretiminde kullanmaya yönelik modern çalışma biçimleri ve 
yöntem geliştirme yer alıyor. Müfredata göre nazım biçim ve türlerinin ilk 
dönem, aruzun ise ikinci dönem ağırlıklı olarak işlenmesi öngörülmektedir.

Bu iki ders dışında Eski Türk Edebiyatı derslerini destekleyen başka ders-
ler de vardır. Osmanlıca dersleri bunların başında geliyor. İyi bir Osmanlıca 
dersi gören öğrenci Eski Türk Edebiyatı dersine daha hazır geliyor ve başarılı 
olma ihtimali artıyor. Edebiyat Bilgi Kuramları II dersinde yine edebî sanat-
lar, nazım biçim ve türleri görüldüğü için Eski Türk Edebiyatı dersine doğru-
dan katkı sağlıyor. Halk edebiyatı dersinde ise özellikle aruzla yazılan Âşık 
Edebiyatı nazım biçimlerinin Eski Türk Edebiyatı derslerine katkısı olduğunu 
söyleyebiliriz. 

2. sınıfta haftalık iki saat olan bu derste öğrencilere edebiyat tarihi, na-
zım türleri ve biçimleri, edebî sanatlar, aruz, kelime, gramer (Arapça-Farsça 
basit kurallar) öğretmenin yanı sıra edebiyatımızın zirve şahsiyetleri ile temel 
metinleri göstermek, okutmak, meşhur beyit ve mısralardan haberdar etmek 
durumundayız. Bir de bunları ortaokul öğrencilerine nasıl öğreteceklerini öğ-
reteceğiz.

* Prof. Dr.; Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü; tiryakizade@
yahoo.com; igulec@sakarya.edu.tr
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Bütün bunları yaparken bizi bekleyen bazı müşküller var. Bunlar, öğren-
cilerin derse olan direnci ve önyargısı, donanım bakımından eksik oluşları, 
ders saatlerin az olması, diğer dersler tarafından desteklenmemesi ve bölüm-
lerde bu konularda etkinliklerin az oluşları olarak sıralanabilir.

Bu tür zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda, ‘ne yapalım’ diyerek işi 
oluruna mı bırakmalıyız, yoksa bu sorunları aşmak için formüller mi üretme-
liyiz? Ben yıllar boyunca girdiğim derslerden edindiğim tecrübeler sonucunda 
ürettiğim çözümleri paylaşayım. 

Her şeyden önce vaktimizi ekonomik kullanmalıyız. Bunun için ders dı-
şında öğrenebilecekleri konuları ve bilgileri verilen ödev ve diğer etkinliklerle 
öğrencilere kazandırmalıyız. Böylece ders saatlerinin yetersizliğinin verdiği 
sıkıntıyı giderebiliriz.

Öğrencilerin derse önyargılı geldikleri herkesin malumudur. Bu ön yargı-
yı kırmayı ilk haftada halletmeye çalışmak yerine, zamana yaymalıyız. Bunun 
için dersi sevdirmenin yanı sıra öğrencileri sınıfta derslere daha çok dâhil et-
menin yollarını bulmalıyız. Ders dışı etkinlikleri mutlaka yapmalı ve yaptır-
malıyız. Tanınmış hocalarımızı konferansa çağırmak, konusu Eski Edebiyatla 
ilgili olan roman ve hikâyeleri okutmak, filmleri seyretmek ve seyrettirmek 
üzerinde durmamız gereken konular olmalıdır.

Özellikle Osmanlıca ve Yeni Türk Edebiyatı derslerine giren hocalarla eş 
güdümlü çalışmalıyız, birbirimizden haberdar olmalı ve birbirimizi destekle-
yecek şekilde programlar yapmalıyız. 

Derslerde öğrencilerin bildikleri konulardan yola çıkmalı, örneklerimizi 
günlük hayattan seçmeye dikkat etmeliyiz. Öğrencilere özellikle kulağa hoş 
gelen klasik şarkıları dinletmeli, Sezen Aksu, Orhan Gencebay gibi günümüz 
sanatçılarının eserlerinden örneklerle şiiri daha iyi anlamalarını sağlamalıyız. 
Derslerde işleyeceğimiz metinlerin kolay, güzel ve etkileyici olmasına mutla-
ka dikkat etmeliyiz.

Biz ne kadar bunları yapmaya çalışırsak çalışalım, tek başımıza başarma-
mız çok zor. Bunun için her şeyden önce öğrencileri ikna etmemiz ve dersi 
sevdirmemiz gerekiyor. Ayrıca bölümdeki diğer hocalarla aynı dili konuşmalı, 
diğer hocaların Klasik Türk Edebiyatını kötülemelerine ve gereksiz olduğuna 
dair konuşmalar yapmalarına engel olmalıyız. 

Osmanlıca derslerinin çok verimli geçmesi bizim için oldukça önemlidir. 
Bu bakımdan mümkünse iki dönemlik Osmanlıca derslerinin bir dönemine bir 
eski edebiyatçının girmesini sağlamalıyız. 
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Peki derslerde neler yapabiliriz veya yapmalıyız? Ben kendi uygulamala-
rımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Şiir Ezberlemek

Mutlaka öğrencilere, kendilerinin seçtiği bir gazeli ezberletiyorum. Bu 
gazelleri sınıfta veznine uygun bir şekilde okutup not veriyorum. Her sınıfta 
çok güzel gazel okuyan üç-beş öğrenci çıkıyor. Büyük bir kısmı sadece ezber-
liyor, çok az bir kısmı da ezberleyemiyor veya ezberlemiyor. Ezberleyen öğ-
rencilerin şiiri okumaktan çok zevk aldıklarını gözlemliyorum. Şu ana kadar 
olumsuz bir durumla karşılaşmadım.

Kolay Metinler Seçmek

Öğrencilerin anlamak için lügati bıkacak kadar karıştırmayacakları şiirle-
ri tercih ediyorum. Özellikle ilk derslerde neredeyse ilk okuduklarında anla-
yacakları şiirleri okuyoruz. Mesela Zeynep Hatun’un; 

Bu dünyayı seninle sevmişim ben,
Benim sensiz bu dünya nemdir ey dost.

beyitiyle başlayan gazeli veya; 
Hâlini bilmez perîşânın, perîşân olmayan (Ahmet Paşa). 
Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yoktur (Nev‘î).
Dahl eden dinîmize bâri müselmân olsa (Küfrî Bahayî).

gibi günlük hayatta da kullanabilecekleri mısra-ı berceste ve beyitleri 
gösteriyor ve anlatıyorum. Böylece çocukları metinlerin içine çekebiliyorum.

Müze ve Bahçe Gezintileri/Görsellerden Yararlanmak

Özellikle beyitlerde geçen eşyaların anlatılması için mutlaka müzelerin 
görülmesine gerek oluyor. Çoğu artık kullanılmayan, müzelerde bile bulun-
mayan eşyaları çocukların bilmeleri ve kavramaları oldukça zor. O nedenle 
anlatılanları mutlaka müze gezileri veya görsellerle desteklemek gerekiyor.

Edebiyatımızda çiçeklerin müstesna yeri var. İçinde “çiçek” olmayan 
gazel hemen hemen hiç yok gibi. Buna karşın çiçek adlarını bilsek de çoğu 
kere tanımıyoruz. O yüzden şiirde geçen çiçekleri mutlaka sınıfa getirmeli ve 
çocuklara o çiçeğin neye neden benzetildiğini örnek üzerinden göstermeliyiz. 
Aksi takdirde çocukların teşbih yönünü algılamaları oldukça zor oluyor.

Aruzu Kolay Kalıplarla Öğretmek

Aruzu öğretmeye kolay kalıplardan başlıyorum ve mümkünse herhangi 
bir düzeltmeye muhtaç olmayan sağlam beyitler üzerinden gidiyorum. Ben 
genellikle aruzu öğretirken öğrencilerin kelimelerini bildiği şiirleri seçiyo-
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rum. Bunun nedeni çocukların şiiri anlamak için uğraşmamaları, doğrudan 
aruza odaklanmalarıdır. Mesela dört feilatün’ü, Faruk Nafiz Çamlıbel’in şu 
şiiriyle öğretmeye çalışıyorum. 

Hangi sözlerle ninem gönlümü açmışsa bana,
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.
Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır,
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme gönlüm dilime.

veya Yahya Kemal’in söylenmediğinde hece vezniyle yazıldığı sanılacak 
şu şiiriyle:

Sanırım ismini kuşlar heceler,
Seni söyler, bana dağlar dereler.
Su çağıldar, kuzular kırda meler,
Seni söyler, bana dağlar dereler.

Bu şiirler üzerinde aruz kalıbını bulan bir öğrenci, bir müddet sonra daha 
zor beyitlerde de aruzu tespit etmeye başlıyor.

Edebî Sanatları Günlük Hayattan Seçmek

Edebî sanatları mutlaka günlük hayattan seçerek veriyorum. Hatta o anda 
sınıfta cereyan eden  bir olay, bir söz bile bazen edebî sanat için örnek olabili-
yor. Bir seferinde burnundan ameliyat olan bir öğrencinin gazel okumak için 
öncelik istemesi üzerine bir başka öğrencinin;

Burun farkı(yla) kazandı/okudu.

demesi üzerine kinayeyi anlatmıştım ve çocukların da çok hoşuna git-
mişti. Bir başka seferinde bir halı reklamında geçen “Bu halının üzerinde 
durulur.” cümlesini yine kinayeye örnek olarak vermiştim. Öğrencilerden 
dinledikleri reklamlarda, okudukları manşetlerde gördükleri edebî sanatları, 
özellikle istiare, mecaz ve kinayeyi bulmalarını istediğimde bunun oyuna dö-
nüştüğünü ve çok zevkli olduğunu gözlemliyorum. O yüzden edebî sanatları 
mutlaka günlük hayattan veya sevilen çağdaş şairlerden örnek vererek anlatı-
rım. Böylece hem öğrencileri derse çekiyor, hem de Eski Edebiyat derslerinin 
bugün için de gerekli olduğunu göstermiş oluyorum. Bu uygulamaların sonu-
cunda itirazların azaldığını görüyorum.

Tezat için;

Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi,
Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz (Mahir). 
Redd-i matla örneğini Sezai Karakoç’tan veriyorum.
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Yağmur duasına çıksaydık dostlar,
Bulutlar yarılır, hava açardı.
Şimdi ne ihtimal ne imkân var,
Göğe hükmetmekten kolay ne vardı,
Yağmur duasına çıksaydık dostlar.
İham-ı tezat/istiare örneğini Âşık Veysel’den veriyorum.
Dağlar çiçek açar,
Veysel dert açar. 

Bilinenden Bilinmeyene Doğru Gitmek

Mesela sabah esen rüzgârdan bahsedeceksem önce Ülkü Tamer’den;

Seher yeli çık dağlara, 
Güneş topla benim için. 

dizelerini okuyor ve üzerinde konuşuyorum. Ardından Fuzulî’nin

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge,
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı. 

beytini okuduğumda öğrencilere sabah rüzgârını anlatmak zorunda kal-
mıyorum. Böylece öğrenciler şiirlerin eski-yeni aynı konular üzerinde durdu-
ğunu ve birbirinden bağımsız anlaşılamayacağını öğreniyorlar.

“Gözlerin ağlamaktan kan çanağına dönmesi”ni anlatmak için sırayla 
önce;

Kan oturmuş gözlerime,
Gözlerim yangın yeri.
Ağlarım hep hâlime ben,
Gördüğüm günden beri.

daha sonra;

Gözlemekten kan oturmuş gözlerim yangın yeri,
Gitmiyor yaşlar gözümden gördüğüm günden beri.

ve en sonra;

Gark-ı hûndur dîdegânım cây-ı ihrâk âdetâ,
Eşk-i çeşmim gitmiyor rûyun görelden dilberâ.
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beytini örnek olarak veriyorum. Böyle yapınca bu sefer anlam üzerinde fazla 
durmadan sadece kelimelerin anlamlarını vererek öğrencilerin şiiri daha iyi 
anlamalarını sağlamış oluyorum.

“Yalnızlık” konusunu işlerken Kemalettin Kamu’nun

Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın,
Kulaklarım komşuların ayak sesinde.
Varsın gene bir yudum su veren olmasın,
Baş ucumda biri bana “su yok” desin de.

dizelerinden sonra şu beyti anlatmak hiç de zor olmuyor benim için.

Pâyin sadâsı gelse de sen hiç gelmesen,
Kıyâmete dek beklesem vuslat istemem.

Behçet Necatigil’in şu şiirinde “karanlıkta kederin artması”nı anlayan 
öğrenci

Fuzuli gibi
Mum olmalıydı da
Mum yakmalıydım.
Gam gecesinde
Elektirik ışığı, kabul
Fakat çok çiy düşüyor.
Karanlıkta olursam
Bilinen şey,
Karanlıkta keder artar.

Fuzuli’nin meşhur beytinde geçen “kara bahtı” daha iyi anlıyor.

Şeb-i hicran yanar canım, döker kan çeşm-i giryanım,

Uyarır halkı efganım, kara bahtım uyanmaz mı?

Şarkılarla Öğretmek, Sevdirmek

Çocuklara klasik şiiri şarkılarla sevdirebileceğimizden bahsetmiştim. 
Örnek olarak Mustafa Sevilen’in meşhur şarkısını dinletiyorum önce:

Mevsimler yas tutup güller ağlasın,

Ahımla inleyen eller ağlasın. 

Mademki sen yoksun şimdi yanımda,

Leylaklar dökülüp güller ağlasın. 



133İsmail GÜLEÇ

Mustafa Sevilen gülleri ağlatırken Baki, “Kanuni Mersiyesi”nde sünbül-
leri ağlatıyor.

Sünbüllerini mâtem edip çözsün ağlasun,
Dâmâna döksün eşk-i firâvânı kûhsâr. 

Yeni Şiirde Eskiden İzleri Göstermek

Bunun faydası bizim için. Öğrenciler Yeni Türk Edebiyatı derslerinin 
Eski Türk Edebiyatı derslerinde de işe yaradığını görüyorlar ve daha dikkatli 
dinliyorlar. Bunun için ben mutlaka;

• Divan (Turgut Uyar),

• Divançe (Behçet Necatigil), 

• Rubailer (Nazım Hikmet),

• Eski Şiirin Rüzgârıyla (Yahya Kemal),

• Sadabada Kaside (Turgut Uyar), 

• Hürrem Sultan’a Gazel (Oktay Rifat) 

kitaplarını ve şiirlerini okumalarını isterim, bir kısmını da derslerde ve 
aralarda öğrencileri rahatlatmak için okuturum.

Derslerde Neler Yapalım?

Bunların dışında derslerde neler yapıyorum, biraz da ondan bahsedeyim:

• Hiçbir zaman öğrencilerin karşılarına çıkmayacak nazım biçim ve şekil-
leriyle vakit kaybetmiyorum.

• Özellikle dinî günler için yazılmış şiirleri dinî gün ve bayramlara ge-
tiriyorum, Mevlid Kandili haftasında bir naat okumak gibi. Öğrencilerin bu 
durumlarda metni daha dikkatli takip ettiklerini gözlemliyorum.

• Metinleri seçerken gençlerin ruhlarına ve psikolojilerine hitap edenleri 
tercih etmeye çalışıyorum. 

• Sınavlarda zor sorular sormuyorum.
• Derslerde bol bol hikâye ve menkıbe anlatıyorum.
• Ezberletmek kötü bir şey değil, mutlaka bir gazel ezberletiyorum.
• Öğrencileri metinlerin içine çekmeliyiz. Sevdiği için kendisini yaralayan 

bir âşıktan bahsederken öğrencilere sevdikleri için yaptıkları fedakârlıkları so-
ruyorum.

• Metinlerden etkilenerek şiir ve hikâye yazma ödevleri veriyorum.
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• Dersleri metin merkezli değil, öğrenci merkezli işliyorum. 
• Yeni şiirle karşılaştırmalı bir ödev veriyorum.

Sınavlarda ve Değerlendirmede Neler Yapıyorum?

Öğrencilerin başarı durumlarını sadece vize ve final notuna göre vermi-
yorum.

Kısa sınav: Sözlükler açık, bir beyit veriyorum, nesre çeviri ve açıklama-
larını istiyorum. Sözlük yardımıyla bir beyti çözüyorlarsa benim için başarılı 
olmuş sayılır.

Performans: Bir gazel ezberletip okutuyorum.

Takım çalışması: Öğrencileri gruplara ayırıyorum, çağdaş şairlerin şiir-
lerini taratıp eskiden izler aratıyorum.

Ödev: Sevdikleri bir şairin şiir kitaplarında edebî sanatları bulduruyorum 
ve bir beyit veriyor, bir deneme yazmalarını istiyorum. Böylece hem ne anla-
dıklarını, hem de nasıl ifade ettiklerini görüyorum.

Bütün bu etkinlikleri notlandırıyor ve geçme notunu veriyorum.

Sonuç olarak Eski Türk Edebiyatı dersleri diğer derslerden farklı ola-
rak uğraşmamız gereken bir ders. Her şeyden önce bu dersi; öğrencilerin ön 
yargılarını kırmak, dersten daha çok klasik edebiyatımızı sevdirmek, meşhur 
şairlerimizi tanıtmak zorunda olduğumuz genel kültür dersi olarak görmeli; 
iyi bir entelektüelin bilmesi gereken şeylerin öğrenildiği bir ders hâline dö-
nüştürmeliyiz.



TÜRKÇE DERSLERİNDE EĞİTSEL OYUN TABANLI 
ÖĞRENME VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ

Bekir İNCE*

Giriş

Çocuğun dünyasına değin temel kavramların başında oyun ve oyuncak 
gelir. Montaigne’in “Çocukların oyunları oyun değil, onların en ciddi eylem-
leridir.” sözünde aslında altı çizilen; çocuk için çoğu zaman dünyanın ken-
disinin büyük bir oyun alanından, dünyadaki her şeyin oyunu sürdürmeye 
yarayan oyuncaklardan ve yaşamın da bitmek bilmeyen bir oyundan ibaret 
olduğu gerçeğidir. Bu nedenle de çocuğun dünyasında oyunla gerçeğin birbi-
ri içine ayrılmaz bir şekilde geçiştiğini gözlemlemek mümkündür. Düşmez, 
Osmanlı’nın son döneminde Urfa’da çocuklar arasında ekipler kurularak 
oynanan ve bazı kereler kavgaya dönüşen “Sapan Oyunu”nun yaygın oldu-
ğundan söz eder ve gerçeği yansıtmasa da “Urfa Kurtuluş Harbi”nin sapanla 
kazanıldığına ilişkin söylentiler olduğunu dile getirir (DÜŞMEZ, 1994: 38). 
Benzer bir durumu, en iyi yabancı film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik 
dallarında 1997 yılında Oscar Ödülü alan İtalyan yapımı “La vita è Bella” adlı 
filmde de görmek mümkündür. Bir Nazi kampına oğlu ile birlikte götürülen 
Guido’nun oğluna kampta yaşadıkları her şeyi bir oyun olarak anlatmasının 
ve bunun gerçek olduğuna inanan oğlunun filmin sonunda saklandığı dolaptan 
çıkarak nazi kampından kurtulmasının konu edildiği film, aslında kurgusal 
bir gerçeklikten de öte bir çocuğun içinde yaşadığı dünyayı nasıl algıladığını 
göstermesi açısından ilginçtir. 

Oyun ve Eğitim Arasındaki İlişki

Hewes’e göre ortak bir deneyime dayalı olmasına ve evrensel bir yanı ol-
masına rağmen oyun kavramını disiplenler arası bir bakışla ve eğitimin amaç-
larını gözeterek tam olarak tanımlamak zordur (HEWES, 2006: 2).

* Doç. Dr.; Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü; bince@sakarya.
edu.tr, incebekir@hotmail.com
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Bununla birlikte Huizinga; oyunu “özgürce razı olunan, ama tamamen 
emredici kurallara uygun olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde ger-
çekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile 
‘alışılmış hayattan başka türlü olmak’ bilincinin eşlik ettiği, iradi bir eylem 
veya faaliyettir.” şeklinde tanımlamaktadır (HUİZİNGA, 1995: 48). Bu ta-
nımda dikkati çeken önemli bir unsur, oyunun iradi bir eyleme dönüşebilme 
özelliğine sahip olmasıdır. Oysa çocuk; doğası gereği iş yapma, ders yapma, 
yazı yazma ve çalışma gibi eylemlerde aynı iradeyi ve motivasyonu ortaya 
koymaktan çoğu zaman kaçınmaktadır. Bu bağlamda oyunun, öğrenmenin 
gerçekleşmesi için çocuğa gerekli motivasyonu sağlayabilecek güce sahip ol-
duğu söylenebilir. 

Oyun ve eğitim arasındaki ilişki ise muhtemelen insanlığın tarihi kadar 
eskidir. Sağlam’a göre fiziksel aktiviteler, dramatik oyunlar, zekâ oyunları 
ve tiyatro gibi oyunlar kültürel aktarım başta olmak üzere değişik amaçlarla 
daha ilk insanlardan bu yana eğitim faaliyetleri içine dâhil edilmiş etkinlik-
lerdir (SAĞLAM, 2003: 4). Dolayısıyla sanılanın aksine oyunlar, amaçsız ve 
gereksiz çocuksu faaliyetler değildir. Üstelik doğru planlandıkları takdirde ço-
cukların eğitimine ve gelişimine hizmet edebilmeleri de mümkündür. Ancak 
oyunun tarihî süreç içinde her zaman çocuğun eğitimine hizmet eden olumlu 
bir olgu olarak görüldüğü söylenemez. Aksine Batı’da 17. yy. ve 18. yy.da 
oyunun “iş” kavramının karşısına olumsuz bir anlam yüklenerek konulduğu 
görülmektedir (ONUR, 2005: 35). Öyle ki 18. yy. İngiltere’sinde oyun, çalış-
ma disiplini ve maddi başarı önünde engel olarak görüldüğünden neredeyse 
ortadan kalkmış; hatta ülkenin bazı şehirlerinde birtakım oyunların yasaklan-
masına yönelik kanunlar bile çıkarılmıştır ayrıca 17. yy. Fransa’sında oyun 
çocuğun, iş ise yetişkinin özü kabul edilmiştir (HUGHES, 1995; akt.: ONUR, 
2006: 35). Nitekim bu durum Rousseau’nun da eğitim felsefesine yansımış 
ve tanınmış eseri Emile’de yankı bulmuştur. Rousseau’ya göre yetişkinler, 
çocukları gün boyu oyun oynadıkları için korkmamalıdır; zira oyun onları 
hayata hazırlamaktadır (ROUSSEAU, 2005: 87). 

Doğu’da Gazali, okuldan dönen çocuğun oyuna kendisini kaptırıp yo-
rulmayacak şekilde oynamasına izin verilmesi gerektiğini söyler (GAZALİ, 
1306, akt.: ÇELEBİ, 1998: 237). İbn Sina’ya göre ise çocuk 6 yaşına gelip 
okula başladığında oyun ve ders arasındaki denge; birbirini takip eden bir 
yapıda, kademeli ve sıralı bir şekilde sağlanmalıdır (İBN SİNA, 1036; akt. 
ÇELEBİ, 1998: 238).  

Türk kaynaklarında ise oyunlardan ve oyuncaklardan söz eden eserlerin 
ilki Dîvânu Lügâti’t-Türk’tür. O dönemdeki değişik çocuk oyunları hakkında 
bilgi verilen eserde günümüze dek gelmiş bazı oyun adları ve oyuncak adla-
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rı özellikle dikkatleri çekmektedir. Dîvânu Lügâti’t-Türk’te 8000 madde başı 
kelime arasından 145 tanesi oyun, oyuncak ile ilgili sözcükler, çocuk dünyası 
ve eğitimi ile ilgilidir (BATUR ve BEŞTAŞ, 2011: 248).  

Bütün bu tarihi süreç içinde bakıldığında geçmişte yalnızca çocukla anı-
lan ve çocuğun dünyasından önemli bir parça sayılan oyunun, günümüzde sa-
dece çocuğa ait bir kavram olarak değil; yaşamın içinden ve her yaştan bireyin 
vazgeçemediği bir olgu olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Nitekim bu 
olgunun günümüz insanı üzerindeki olumlu, olumsuz etkileri ve olumsuz et-
kilerin nasıl en aza indirgenebileceği, öte yandan da olumlu etkilerinden nasıl 
en fazla yararlanılabileceği çokça tartışılan konulardan biri hâline gelmiştir. 
Oyunun eğitimde kullanılması da bu tartışmaların başını çekmektedir. 

Eğitsel Oyunlar ve Çocuklardaki Öğrenme Motivasyonuna Etkisi

Bayram’a göre “eğitsel oyun” kavramı kullanıcıyı belli bir bağlamda ta-
nımlayan ona belli roller veren ve kullanıcının belli oranda sorumluluk alarak 
verdiği kararların sonuçlarını gören programlar olarak tanımlanabilir ve eğit-
sel oyunlar:

1. Bir ya da daha fazla oyuncu, 
2. Oyunun kuralları,
3. Ulaşılmak istenen bir ya da daha fazla amaç,
4. Oyunun içindeki koşullar,
5. Yarışma ruhu,
6. Oyuncuların tercih ettiği stratejiler,
7. Oyunun durumunu gösteren geri bildirim,
8. Kazanan taraf

kavramlarını içeren bir karar verme etkinliği olarak tanımlanabilir 
(BAYRAM, 1997 akt.: FİDAN ve EREKMEKÇİ, 2012: 855). 

Nitekim eğitsel oyunların eğitimde motivasyonu sağlayan temel unsurlar 
arasında olduğu öteden beri bilinen bir gerçektir (ÇOBAN vd., 2011). Öğrenme 
ortamlarındaki motivasyonu artırıcı öğeler, yalnızca öğrenmenin gerçekleş-
mesine değil, kalıcılığına da hizmet ederek başarıda sürekliliği de sağlayacak-
tır. Bu öğeler arasında ise sanal ortamlar ilk sıralarda geldiği gözlenmektedir. 
Eğitsel Öğrenme ortamı farklı ve ilginç öğrenme etkinlikleri içeren eğitsel 
yazılımlar, oyun tabanlı öğrenme ortamları, web tabanlı öğrenme ortamları, 
e-öğrenme içerikleri kullanılarak zenginleştirebilir. Bu sayede öğrenenlerin 
dikkati, motivasyonu ve ders başarısı arttırılabilir (ÇELEN vd., 2011: 4).
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Bakar, Tüzün ve Çağıltay’ın yaptığı araştırma da eğitsel bilgisayar oyun-
larının örgün eğitimde öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ortaya koymuş-
tur (BAKAR vd. 2008: 27). Dolayısıyla oyunların sadece öğrenmeyi değil, 
aynı zamanda motivasyonu da artırdığı söylenebilir.  

Öte yandan eğitsel oyunların motivasyon üzerinde her zaman olumlu bir 
etkisi olmadığını ortaya koyan araştırmalar da bulunmaktadır. Örneğin İnal, 
Çağıltay ve Sancar (2005); 7-13 yaş arası 56 öğrenci üzerinde gerçekleştir-
dikleri araştırmada eğitisel oyunların tek kullanıcılı olma ve dönüşümlü oyna-
ma özeliklerinin sıkıcılığı artırdığı için çocukların motivasyonları üzerindeki 
olumsuz etki yarattığını tespit etmişlerdir (İNAL vd., 2005: 4). Çankaya ve 
Karamete ise, eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin derse ve oyuna ilişkin 
tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını bulgulamışlardır (ÇANKAYA  
ve KARAMETE, 2008: 126). 

Yine de eğitsel oyunlar; motivasyon, yaratıcılık, iş birliği, iletişim, pay-
laşma, oyun yapısındaki karmaşıklık ve oyun sonucundaki belirsizlik gibi 
özelliklerinden dolayı farklı yaş gruplarına her zaman çekici gelmekte ve sü-
rekli oynanabilmektedir (VARIŞOĞLU vd. 2013: 1060). 

Dil öğretimi açısından bakıldığında ise bir dil öğreticisinin işinde yeni-
likçi ve yaratıcı olması gerektiğini savunan Kim, aynı zamanda sınıf içi dil 
oyunlarına yer veren bir öğretmenin her zaman hevesli olması gerektiğini vur-
gulamakta ve oyunların bir dil sınıfı için avantajlarını şöyle sıralamaktadır 
(KİM, 1995: 35):

1. Oyunlar dil sınıfının hoş ve rutin molalarıdır.
2. Oyunlar öğrenciyi öğrenmeye zorlar ve öğrenme motivasyonlarını 

güçlendirir.
3. Bir dilin kurallarını ve işleyişini öğrenmek büyük bir çaba gerektirmek-

tedir. Oyunlar, öğrencilerin bu çabasını destekleyen ve sürdüren etkinliklerdir. 
4. Oyunlar her açıdan öğrencilerin birbiri ile etkileşim içinde olmalarını 

ve iletişim kurmalarını teşvik eder. 
5. Oyunlar dil kullanımı açısından öğrenicilere anlamlı bir bağlam oluş-

masını sağlar. 

Görüldüğü gibi eğitsel oyunların öğrencilerin motivasyonu güçlendirmek 
başta olmak üzere öğrenme eylemine yönelik ciddi faydaları bulunmaktadır. 
Nitekim oyunların, motivasyon başta olmak üzere sağladıkları yararlar öğren-
cilerin başarı durumları üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. 
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Eğitsel Oyunların Çocuğun Gelişimi ve Başarısı Üzerindeki Olumlu 
Katkısı

Sutton ve Smith, oyunun kapsamının kültürden kültüre değişkenlikler 
içerdiğini ve bu kavramın gündüz düşlerinden rüyalara, televizyon oyunla-
rından video oyunlarına, fanteziden imgeleme, gelişigüzel oyunlardan kurallı 
oyunlara dek çok geniş bir yelpazede ele alınması gerektiğini ifade etmekte-
dir (SUTTON ve SMITH, 1999, akt.: ONUR, 2005: 34). Sutton ve Smith’in 
oyunların kapsamına ilişkin çizdiği bu çerçeve, gelişigüzel oyunların mı yok-
sa kurallı oyunların mı eğitimin amaçlarını gözetmede daha etkili olduğu so-
rusunu akla getirmektedir. Her ne kadar James (1993, akt.: ONUR, 2005: 34), 
kuramsal yaklaşımlarda oyun (play) ile kurallı oyun (game) arasında ayrım 
yapmanın boşuna olduğunu söylese de “kurallar”, bir oyunun amaçlı bir ey-
lem olmasını sağlayan ve eğitim bilimlerinin hedeflerine ulaşmasında önemli 
bir yer teşkil eden unsurlardır. Kurumsal bir eğitim yapısı dışında oynanan 
oyunların da şüphesiz çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine etki etmesi 
doğal bir durumdur. Kasıtlı bir eğitim süreci içinde oyunlar ancak belli kural-
lara sahip olurlarsa eğitimsel amaçlara hizmet edebilirler. Kurallı ya da kural-
sız olsun “oyunlar, çocukların karar verme, mekânsal akıl yürütme, problem 
çözme ve yaratıcı düşünme gibi bilişsel yeteneklerini geliştiren” (GANDER ve 
GARDINER, 2004: 279) etkinliklerdir. 

Nitekim alan yazına bakıldığında çok sayıda yerli ve yabancı araştırma, 
oyunların hem diğer derslerde hem de dil derslerinde çocukların başarıları 
üzerinde olumlu etki ettiğini göstermektedir. 

Smith ve Dutton, el işlemi oyun ile problem çözme arasındaki ilişkiyi 
araştırmış ve yaratıcı düşünme gerektiren daha karmaşık bir problem üzerinde 
el işlemi yapan oyun grubunun oyun izni verilmeyen gruptan daha başarılı ol-
duğu gözlenmiştir (SMITH ve DUTTON, 1979, akt.: GANDER ve GARDINER, 
2004: 279). 

Bayırtepe ve Tüzün, oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bil-
gisayar dersi üzerindeki başarıları üzerindeki etkisini araştırmış ve oyun ta-
banlı öğrenme ortamlarının öğrenme sürecine sağladığı bazı katma değerleri 
olduğunu ve oyunların öğrencilerin anlamlandırma sürecine olumlu katkı sağ-
ladığını bulgulamışlardır (BAYIRTEPE ve TÜZÜN, 2007: 50). 

İzgören ise “Oyunlarla dil öğretimi” adlı eserinde dil becerilerinin ge-
liştirilmesinde oyunların önemli bir rol oynadığını vurgulamış ve sınıf içi dil 
oyunlarının farkına varmadan öğrenme modeline (Self Directed Learning) uy-
gun bir model olduğunu belirtmiştir (İZGÖREN, 1999).  



140 Türkçe Derslerinde Eğitsel Oyun Tabanlı Öğrenme: Öğretim Etkinliği ve Öğrenci Motivasyonuna Etkisi

Sağlam’ın oyunların kelime serveti ve dil bilgisi öğretimindeki yerini sor-
guladığı çalışmasında ilköğretim 5. sınıf ders kitaplarındaki yer alan oyunla-
rın yaş gruplarına uygun olarak ve yeterli ölçüde kullanılıp kullanılmadığını 
incelenmiştir (SAĞLAM, 2013: 256-257). 

Eğitsel Oyun Seçiminde Temel Kriterler

Oyunların öğrenme sürecine olumlu etkileri olmakla birlikte bu etkile-
rin üst seviyede gerçekleşebilmesi, oyun seçiminde gösterilecek titizliğe ve 
özene bağlıdır. Dobson (1970), iyi bir dil oyunun az ya da çok bir hazırlık 
süreci gerektirdiğini, bu sürecin iyi planlanması durumunda oyunların öğren-
ciye zekâsını kullanmasına ve analitik düşenmesine imkân verecek dürtüleri 
aktaracağına vurgu yapmaktadır. Dobson’a göre; iyi bir dil oyunu kısa ol-
malı, ders süresi içinde bitmeli, öğrenciyi eğlendirmeli ama öğretmenin sınıf 
içi hâkimiyeti kaybetmesine neden olmamalı ayrıca seçilen oyunlar sonun-
da öğrenciden yazılı dönüt almasını gerektirecek etkinlikleri içermemelidir 
(DOBSON, 1970: 1-9). Eğitsel oyunların seçiminde yönlendirici olan diğer 
kriterler ise sınıftaki öğrenci sayısı, öğrencilerin dil seviyeleri, söz dağarcıkla-
rı ve dil becerileri bağlamındaki ihtiyaçlarıdır. 

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Türkçe derslerinde yukarıda belirtilen ölçütlere 
göre seçilmiş eğitsel oyunların kullanılmasınn öğrencilerin motivasyonu üze-
rindeki etkisini araştırmak ve öğrencilerin eğitsel oyunlara ilişkin beklentileri 
ile sınıf içi öğretmen tutumları arasındaki farkı belirlemektir. 

Çalışmanın Yöntemi

Türkçe dersinde öğrencilerin oyun temelli öğretim modellerine ilişkin 
beklentileri ile öğretmenlerin geleneksel öğretim modelleri arasındaki farkı 
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, nitel bir çalışma olup aynı zamanda 
saha araştırmasına dayalı bir uygulamalı araştırmadır. Saha araştırmaları her-
hangi bir bölgede ve değişik sosyal gruplar üzerinde yapılan araştırmalardır. 
Bu araştırmalarda insanların herhangi bir konu hakkında ne düşündükleri ve 
o olaya karşı ne gibi bir tavır ve düşünce içinde oldukları araştırılmaktadır. 
Uygulamalı araştırmalar ise, daha önce ortaya konan bir kuramın kestirim-
lerini sınayan ya da bir kuramın açıklamasını detaylandırarak o kuramı yeni 
sorunlara ya da konulara uygulayan araştırmalardır (TONTA, 2011).
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Evren Örneklem

Çalışmanın evrenini Sakarya ilindeki ortaokul 8. sınıf öğrencileri örnek-
lemini ise Sakarya ilindeki orta seviye sosyo kültürel çevreye ait 123 ortaokul 
8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.

Uygulama Aşaması

Uygulama, Sakarya ilindeki orta seviye sosyo kültürel gruba mensup öğ-
rencilerin yer aldığı bir ortaokulda yapılmıştır. Toplam 123 öğrenci ile 3 hafta 
boyunca sürdürülen çalışmada öncelikle öğrencilerin sosyo kültürel durumla-
rını betimlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-kültürel durum 
bilgi formu kullanılmıştır. Bilgi formunda ailelerin eğitim, iş durumları ve 
gelir düzeyleri hakkında bilgi toplanmıştır. 

Daha sonra çalışmanın ikinci aşamasına geçilmiş ve ilk hafta (Toplam 
4 ders saati) öğrencilere geleneksel yaklaşımla fiilimsiler konusu anlatılmış 
ikinci haftada ise (Toplam 4 ders saati) dört farklı oyunla fiilimsiler konusu 
tekrar edilerek pekiştirilmiştir. Çalışmada uygulanan oyunlar şunlardır:

• Bilgisayar üzerinden oynanan ve “ppt” ile hazırlanmış fiilimsi konusu 
ile ilgili bir araba yarışı oyunu,

• Bulmaca çözme ve bulmacadaki şifrenin bulunması oyunu,
• Flaş kartlarla oynanan “Sessiz fiilimsi” oyunu,
• “Şifreyi çözelim” oyunu.

Çalışmanın son aşamasında ise öğrencilerin oyun tabanlı öğretim mo-
deline ilişkin beklentileri ile sınıf içi öğretmen tutumlarının karşılaştırıldığı 
12 soruluk bir anket çalışması yapılmıştır. Oyun tabanlı öğretim modelinin 
öğrencilerin motivasyonuna etkisini ölçen 5 soruluk yarı yapılandırılmış bir 
görüşme formu ile de oyunların öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyo-
nunu etkileyip etkilemediği ölçülmüştür. 

Veri Toplama Araçları

Çalışmanın temel veri toplama aracı iki boyutlu ve 12 sorulu bir anket ça-
lışmasıdır. Verileri toplamak için kullanılan iki boyutlu anket çalışmasının ilk 
boyutunda oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin sınıfta gerçekleşme düzeyi, 
ikinci boyutunda ise öğrencilerin bu etkinliklere ilişkin ilgi ve beklentilerinin 
düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Öğrencilere her iki boyut için de “her zaman, 
çoğu zaman, bazen, çok nadir ve hiç bir zaman” şeklinde beş tür cevaplama 
seçeneği sunulmuştur. 
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Verilerin Analizi

Ankette verilen şıklar olumludan olumsuza doğru 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde 
puanlandırılmış ve elde edilen verilerin analizinde SPSS istatistik paket prog-
ramından yararlanılmıştır. Öğrenci görüşlerinden elde edilen veriler arasında 
bir fark olup olmadığı t testi ile çözümlenmiştir. Anketin güvenirliğini belirle-
mek için anket bir grup öğrenciye ön deneme olarak uygulanmıştır. Ön dene-
meden elde edilen sonuçların analizi, anketin güvenirlik katsayısının 0,78 ol-
duğunu göstermektedir. Çalışmanın sonucunda Sakarya’da 8. sınıfta öğrenim 
gören orta seviye sosyo-kültürel düzeye mensup öğrencilerin Türkçe dersinde 
oyun tabanlı öğrenme modeline ilişkin beklentileri ile öğretmen davranışları, 
derste kullanılan öğretim araçları ve yöntemleri arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Sonuç kısmında bu farklılıkların giderilmesi için birtakım öne-
riler sunulmuştur. 

Bulgular ve Yorumlar

Araştırmanın ilk bulgusu öğrencilerin dâhil oldukları sosyo kültürel sını-
fa ilişkindir. Bir ailenin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyini ortaya koyan 
etmenler; ortalama hane geliri, ev sahibi olma durumu, okullaşma oranı, aile-
lerin yaşadıkları çevre ve kültürel etkinliklere yer verme düzeyi gibi unsurlar-
dan oluşmaktadır. Öğrencilerin ailelerin oralama kaç yıl eğitim aldıklarına ve 
maddi durumlarına ilişkin durum aşağıdaki gibidir:

Grafik 1: Örneklem Grubunun Ortalama Eğitim Süreleri ve Gelir 
Durumları Grafiği

Grafik 1 incelendiğinde 2013 TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri-
ne göre Sakarya’da ortalama gelir 1300 lira iken örneklem grubunun ortalama 
gelir seviyesi 2340 lira ile ortalamanın üzerinde çıkmıştır. Aynı şekilde 2013 
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TUİK verilerine göre Sakarya merkezde ortalama okula gitme süresi 8 yıl 
iken örneklem grubundan bu süre 13,5 ile Sakarya’daki ortalamanın üzerinde 
çıkmıştır.  

Çalışmada elde edilen ikinci bulgu, Türkçe dersinde sınıf içi oyunlara 
verilen yer ile öğrenci beklentilerini gösteren ortalama (x̄) değer tablosudur:

Maddeler -12 Madde-

Sınıf İçi 
Gerçekleşme 

Düzeyi
(x̄)

Öğrenci 
Beklentileri

(x̄)
Bulmaca etkinliğine yer verilmesi 2,7564 4,0897
Kart oyunlarına yer verilmesi 1,4103 4,1410
Şifre oyunlarına yer verilmesi 2,3974 3,9872
Yön bulma gibi diğer eğlenceli çalışmalara 
yer verilmesi 4,1538 4,7436

Bilgisayar oyunlarına yer verilmesi 1,5513 3,7308
Drama çalışmalarına yer verilemesi 1,6282 3,8974
Genel ortalamalar 2,316 4, 098
Tablo 1: Orta-Üst Sosyo-Kültürel Grupta Değişik Oyun Etkinliklerin Sınıfta 

Gerçekleşme Düzeyi ile Öğrenci Beklentilerinin Karşılaştırılması

Tablo 1 incelendiğinde Türkçe dersinde kart oyunlarına, bilgisayar oyun-
larına ve drama çalışmalarına sınıf içinde hemen hemen hiç yer verilmediği 
oysa öğrencilerin bu üç etkinliğe de çoğu zaman yer verilmesini istedikleri 
gözlenmektedir. Öte yandan şifreleme oyunları ve bulmaca etkinliklerinin sı-
nıf içi gerçekleşme düzeyi ortalamaları ile öğrencilerin beklentileri ortalama-
ları (x̄) arasında da anlamlı fark bulunmuştur. 

Çalışmanın 3. bulgusu SPSS (Version 16.0 software SPSS inc. Chicago, 
İllinois) bağımlı örneklem t testi (Paired samples test) ile elde edilmiştir. 
Çalışmanın bu aşamasında bağımlı örneklem t-testi ile oyun değişkeninin, iki 
farklı durumda, Türkçe derslerinde kullanılması ya da kullanılmaması duru-
munda, gözlemlenen değerlerinin ortalamaları karşılaştırılmaktadır. 

Çalışmada t testini yapmadan önce, verilerin dağılımının normal olup ol-
madığı kontrol edilmiş bunun için Shapiro-Wilks testi uygulanmıştır. Shapiro-
wilks testi dağılımın normal olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Varyans Kaynakları
Shapiro Wilk Testi

Statistic df Sig.

Öğrenci beklentileri .921
.944

123
123

.152

.408Sınıf içi tutum

Tablo 2: Verilerin Dağılımının Normalliğini Gösteren Shapiro-Wilks Testi 
Sonuçları

Öte yandan t testi sonuçları öğrenci beklentileri ile sınıf içi tutum arasın-
da anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Bütün istatistik değerlen-
dirmelerde 0.05 anlamlılık ve güven aralığı (p<0.05) temel alınmıştır. Buna 
göre sınıf içinde oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin gerçekleşme durumu 
ile bu etkinliklere ilişkin öğrenci beklentileri arasında anlamlı fark olduğu 
görülmektedir.

Bağımlı Örneklem T Testi
Paired 1-2 Differences

t df Sig. 
(2-tailed)Ortalama Standart 

Sapma

Standart 
Hata 

Ortalaması

95% Güven 
Aralığı

Alt Sınır Üst 
Sınır

Değişkenler 
1-2 

-1,33333 1,21320 ,13737 -1,60687 -1,05980 -9,706 123 ,000
Değişkenler 

3-4
-2,73077 1,40198 ,15874 -3,04687 -2,41467-17,203 123 ,000

Değişkenler 
5-6 

-1,58974 1,43641 ,16264 -1,91360 -1,26588 -9,775 123 ,000
Değişkenler 

7-8
-,58974 1,28362 ,14534 -,87916 -,30033 -4,058 123 ,000

Değişkenler 
9-10

-2,17949 1,65728 ,18765 -2,55315 -1,80583-11,615 123 ,000

Değişkenler 
11-12 

-2,26923 1,51763 ,17184 -2,61140 -1,92706-13,206 123 ,000

Tablo 3: Üst-Orta Sosyo-Kültürel Grupta Sınıf İçinde Oyun Tabanlı 
Öğrenme Etkinliklerinin Gerçekleşme Düzeyi ile Öğrenci Beklentileri 

Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonuçları

Tablo 3’te üst/orta sosyo-ekonomik gruba dâhil öğrencilerin Türkçe der-
sinde değişik oyunlara yer verilmesi durumunun öğrenci beklentilerine göre 
karşılaştırmasına ilişkin t testi sonuçları yer almaktadır. Söz konusu sonuçlara 
göre öğrencilerin bütün oyun çeşitlerindeki beklentileri ile sınıf içi gerçekleş-
me düzeyi arasında anlamlı fark bulunmuştur (p.000<0.05). 
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Çalışmadan elde edilen dördüncü bulgu, oyun tabanlı Türkçe öğretiminin 
öğrencilerin motivasyonuna nasıl etki ettiği ile ilgilidir. Bu aşamada öğrenci-
lerle yarı yapılandırılmış görüşme formu ile oyun tabanlı öğrenme etkinlğine 
ilişkin görüşleri sorulmuş alınan cevaplar uzman görüşleri ile aşağıdaki mad-
deler altında toplanmıştır. 

Madde Başlıkları

Oyun Tabanlı 
Etkinlikler

   -F- %

Klasik Alıştırma 
Modeliyle İşlenen 

Etkinlikler
   -F- %

Konuya ilginizi artıran daha çok 
hangi tür etkinlikler olmuştur? 72 58,53 51 41,47

Derse olan motivasyonunuzu daha 
çok artıran hangi tür etkinlikler 
olmuştur?

54 69.11 24 30,89

Hangi tür etkinliklerle konuyu daha 
iyi anladığınızı düşünüyorsunuz ? 63 51,22 60 48,78

Türkçe dersinin daha çok klasik 
alıştırma modeli ile mi yapılmasını 
tercih edersiniz yoksa oyun tabanlı 
öğrenme alıştırmaları ile mi?

58 47.15 65 52,85

Tablo 4: Oyun Tabanlı Etkinlikler İle Klasik Alıştırma Modelli Etkinliklerin 
Öğrencilerin İlgi ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin daha çok oyun tabanlı etkinlikler ile 
çalıştıkları zaman konuya olan ilgilerinin ve motivasyonlarının arttığı, konuyu 
daha çok oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri esanasında öğrendiklerini düşünü-
dükleri görülmektedir. Özellikle motivasyon konusunda oyun tabanlı etkinlik-
ler ile klasik alıştırma modelli etkinlikler arasında önemli bir fark olduğu göz-
lenmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin yine de Türkçe derslerinde daha 
çok klasik alıştırma modeli ile ders yapmak istemeleri ise düşündürücüdür. 
Öğrencilerin 8. sınıfta gerçekleştirilen TEOG sınavına hazırlanmaları ve fi-
ilimsi konusunun da bu sınavlardaki önemli konu başlıklarından biri olması 
öğrencilerin bu cevabı vermesinde etkili olabilir. Nitekim Araştırmada çıkan 
bu sonuca ilişkin öğrencilere “neden böyle düşündükleri” sorulduğunda da 
bazı öğrencilerin şu cevapları verdiği gözlenmektedir: 

“Çünkü bu oyun, oysa oyuna vakit yok.”
“Sınav var, sınav daha önemli oyun oynayarak sınava hazırlanamayız.”
“Oyun çocuklar için. Bu ise ders.”
“Oyun oynayacak vaktimiz yok.”
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“Ders çok eğlenceli geçti ama eğlenerek sınav kazanılmaz.”
“Derste oyun olmaz.”

Fikir beyan eden öğrencilerin büyük bir kısmı bu çerçevede cevaplar ver-
mişlerdir. Nitekim uzman görüşleri de yukarıda sıralanan cevapların öğrenci 
tercihlerine ilişkin verilen olumsuz cevapların hemen hemen tamamına ya-
kınını kapsadığını ortaya koymaktadır. Ancak öğrencilerce bu model, sınav 
başarısı için ya yetersiz bir yöntem olarak algılanmakta ya da daha ciddi bir 
nitelik atfedilen “ders” kavramı ile oyun kavramları yan yana getirilememek-
tedir. Bu durum, ders işlemeye ilişkin öğrencilerde yerleşik alışkanlıklardan 
kaynaklı olabilir. Ayrıca bunda bu yaş öğrencilerinin ergenlik dönemine girme 
aşamasında olmalarının ve bu nedenle oyunu daha çocuksu bir olgu olarak 
görmelerinin de etkisi olup olmadığı da araştırılması gereken bir konudur. 

Sonuç

Ortaokul 8. sınıf Türkçe dersindeki “Fiilimsi” konusunda öğrencilerin 
oyun tabanlı öğretim modeli ile klasik etkinlikler, temele alan geleneksel öğ-
retim modeline ilişkin tutum ve beklentileri arasında nasıl bir fark olduğu ve 
bu modellerin öğrenci ilgi ve motivasyonuna nasıl etki ettiğinin incelendiği 
araştırmada iki önemli sonuç ortaya çıkmıştır: 

Dikkat edilecek olursa araştırma, öğrencilerin aslında Türkçe derslerin-
deki oyun tabanlı öğrenme modelini motivasyonu artırıcı ve anlamayı kolay-
laştırıcı bir unsur olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Nitekim SPSS ile 
yapılan t testi sonuçları da öğrencilerin ders içi temele alınan geleneksel mo-
delle oyun tabanlı öğrenme modeli arasında karşılaştırma yapıldığında oyun 
tabanlı öğrenme lehine anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Test so-
nuçlarına bakarak öğrencilerin oyun tabanlı öğrenme modeline Türkçe ders-
lerinde daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşündüklerini söylemek müm-
kündür. Elde edilen bu sonuç, daha önce bu konuda yapılan araştırmaların 
sonuçlarıyla da örtüşmektedir.

Diğer taraftan oyun tabanlı öğrenme modelinin öğrencilerce daha çok ter-
cih edildiği gözlenmekle birlikte 8. sınıfın lise seçme sınavlarının yapıldığı 
yıl olması ve araştırmada işlenen fiilimsi konusunun bu sınavın önemli konu 
başlıklarından biri olması, öğrencilerin öğrenme modeline ilişkin yaptıkları 
tercihlerde oyun tabanlı öğrenme modeline birtakım ön yargılarla yaklaştıkla-
rını da ortaya koymaktadır. 
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Öneriler 

1. Oyun tabanlı öğrenme modeline Türkçe derslerinde daha çok yer 
verilmelidir. 

2. Bunun için sınıf düzeylerine ve konu başlıklarına göre değişik eğitsel 
oyunlar hazırlanmalıdır. Türkçe derslerinde hangi konunun hangi oyunlarla 
öğretileceğine ilişkin çalışmalar yapılmalı ve yardımcı ders materyallerinin 
hazırlanması teşvik edilmelidir.

3. Öğretmenlerin sınıf içinde eğitsel oyunlara daha fazla yer vermesi için 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, içinde atölye çalışması olan hizmet 
içi eğitimlere yer verilmelidir.

4. Ders programları yazılırken öğrencilerin bu yöndeki ilgi ve beklentileri 
göz önüne alınmalı ve ders içerikleri oluşturulurken buna uygun bir planlamaya 
gidilmelidir. 

5. Araştırmacılar, Türkçe derslerinde yer alan ve öğrenciyi zorlayan 
farklı konularda da buna benzer çalışmalarla oyunun motivasyon, ilgi ve 
anlama üzerindeki etkilerini test etmelidir. 
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OKUL SÖZLÜKLERİ*

Özay KARADAĞ*

Giriş

Diller açısından büyük önem taşıyan sözlük kavramı, Türkçe Sözlük’te 
(2005: 1806) “Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve de-
yimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka 
dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.” şeklinde tanımlamaktadır. Aksan 
(1998: 75) sözlüğü, “Bir dilin (ya da birden çok dilin) söz varlığını, söyleyiş 
biçimleriyle, yazımlarıyla veren, bağımsız biçimbirimleri temel alarak bunla-
rın başka öğelerle kurdukları söz öğeleriyle birlikte anlamlarını, değişik kul-
lanımlarını gösteren sözvarlığı kitabı.” olarak tanımlar.

Sözlükler, ait olduğu dilin söz varlığını barındıran kaynaklardır. Herhangi 
bir dilin söz varlığının, o dili kullanan bir kişinin zihninde bütünüyle var ol-
ması söz konusu olmayacağı gibi tarihin herhangi bir anında yaşayan toplu-
mun belleğinde yer alması da mümkün değildir. Bir dilin güncel söz varlığı 
toplumsal bellekte, tarihsel olan boyutu da o dille tarihsel süreçte üretilmiş 
dil yadigârlarında gizlidir (KARADAĞ, 2013: 9). Tarihsel olarak bakıldığında 
diller için sözlükler, en önemli dil yadigârlarıdır.

Herhangi bir dilin kapsamlı/en geniş sözlükleri için geçerli olan yukarı-
daki açıklamalar özel amaçla hazırlanmış sözlükler için farklılıklar gösterir. 
Sözlükler, kapsamı ya da düzenlenişine göre farklı şekillerde adlandırılmak-
tadır: Terim sözlükleri, atasözü sözlükleri, deyim sözlükleri söz varlığı unsur-
larına yönelik olarak hazırlanan sözlüklerdir. Düzenlenişine göre “kavramlar 
dizini (thesaurus), uyak sözlükleri, tersten abece düzenli sözlükler (reverse 
distionaris)”; sözlükbilim açısından konu ve yöntemlerine göre “betimlemeli/
kuralcı sözlükler, eşzamanlı/artzamanlı sözlükler, genel/teknik sözlükler, ge-

* Bu çalışma “KARADAĞ, Özay (2011), “İlköğretim Türkçe Sözlüklerinin Hazırlanmasında 
Temel Ölçütler”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 30, 193-207. temel alınarak oluşturulmuştur.

* Doç. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü; ozaykaradag@
hacettepe.edu.tr
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nel kullanım/öğrenim amaçlı sözlükler, tek dilli/iki ya da çok dilli sözlükler” 
(KOCAMAN, 1998: 111) adını almaktadır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin 
kullandığı okul sözlükleri, genel kullanım/öğrenim amaçlı olan ve kapsamı 
daraltılmış sözlüklerdir.

Okul sözlükleri dil eğitiminin temel araçları arasında yer alır. Öğrenciler 
için öğrenme kaynağı olan sözlükler, Türkçe derslerinin kuşkusuz en önemli 
eğitim ortamlarından biridir. Sözlükler, öğrencilerin dinleme ve okuma sıra-
sında karşılaştıkları ve anlamını bilmedikleri kelimeleri öğrenmeleri, konuş-
ma ve yazmada aktaracakları anlamın karşılığını doğrulamaları, kelimelerin 
doğru yazımını ve söylenişini belirlemeleri için başvuracakları en güvenilir 
kaynaktır (KARADAĞ, 2011: 195).

Her insanın kendi dilinde daha önce karşılaşmadığı ya da daha önce karşı-
laşıp öğrense de zaman içinde anlamını kısmen ya da tamamen kaybettiği söz/
sözler olabilir. Bu, her insan için geçerli olmakla birlikte, çocukluk dönemi 
içinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için daha büyük bir sorundur. 
Öğrencilerin gerek günlük yaşamlarında gerek derslerde yeni sözlerle karşı-
laşmaları söz varlığı gelişimi açısından bir fırsat oluşturur. Anlamı bilinmeyen 
ve/veya kullanıldığı bağlam yardımıyla çözülemeyen sözlerin sözlük yardı-
mıyla kavranması, öğrencilerin anlamlar dünyasını zenginleştirir. Sözlükler, 
öğrencilerin bu ihtiyacı bireysel olarak karşılamalarına aracılık eder. İlkokul 
ve ortaokulda, öğrencilere bilinmeyen sözler için sözlük kullanma alışkanlığı 
(YAMAN, 2010: 737) kazandırmak, onların akademik başarılarını olumlu et-
kileyeceği gibi gündelik sosyal yaşamlarında dili daha etkili kullanmalarına 
da yardımcı olacaktır.

Okul Sözlüklerinin Temel Özellikleri

Okul sözlükleri biçim ve içerik bakımından öğrencilerin gelişim özellik-
leri ve eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bir öğrenme kay-
nağı olan sözlüklere öğrencilerin kolayca ulaşabilmeleri büyük önem taşır. 
Öğrencilerin yanlarında taşıyabilecekleri büyüklükte hazırlanacak okul söz-
lükleri onların öğrenme ihtiyaçlarını olumlu karşılamalıdır.

Okul sözlüklerinin biçimsel özelliklerini temel eğitim çağındaki çocukla-
rın fiziksel özellikleri belirlemektedir. Her yaş düzeyinde gelişimleri farklılaş-
sa da genel kullanım amaçlı büyük sözlükler temel eğitim çağındaki öğrenci-
ler açısından işlevsel değildir. Öğrenim amaçlı sözlükler hazırlanırken hedef 
kitlenin gelişim özelliklerinin mutlaka dikkate alınmalıdır. Karadağ (2011: 
198-201) okul sözlüklerinin biçimsel özelliklerini maddeler hâlinde belirle-
mektedir: 

1. Taşınabilir olmalıdır.
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2. Kapağı ve cildi kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
3. Albenisi olmalıdır.
4. Yazı tipi sade, yazı büyüklüğü yaş düzeyine uygun olmalıdır. 
5. Baskı-renk kalitesi yüksek olmalıdır.
6. Sözlüğün başında, kullanma yönergeleri, kısaltmalar listesi ve alfabe 

bulunmalıdır.

Bir sözlüğün en önemli özelliği aranan kelimeyi ya da söz varlığı unsuru-
nu içermesidir. Okul sözlüğü hazırlamanın biçimsel güçlüğü, sözlük içeriği-
nin belirlenmesinde kendini göstermektedir. Hacim sorunu hangi maddelerin 
sözlüğe alınıp hangi maddelerin alınmayacağı hususunda sınırlılıklar oluş-
turmaktadır. Hazırlanacak okul sözlüğünün hacmine bağlı olarak en doğru 
maddelerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Okul sözlüklerinin içerik 
kapsam özelliklerini Karadağ (2011: 201-205) şu şekilde belirlemektedir: 

1. Öğrenci başvurusunu karşılamalıdır.

2. Sözlükbirimlerin tanımlanmasında ve açıklanmasında öğrenci seviyesi 
dikkate alınmalıdır.

3. Anlam birimlerinin oluşturulmasında öğrencilerin bellek özellikleri 
dikkate alınmalı ve sıralanmasında öğrenci açısından önemli olan anlam bi-
rimleri vurgulanmalıdır.

4. Sözlükbirimlerin birden çok anlamı verilirken önem sırası gözetilmeli, 
öğrencilerin karşılaşma ihtimali olan anlamlar sözlüklere alınmalıdır.

5. Sözlükbirimlerin bağlam içinde kullanımı örneklendirilmelidir. 

6. Madde başlarının belirlenmesinde Türkçenin şekil bilgisi özellikleri 
dikkate alınmalıdır. 

7. Türkçede sık kullanılan deyim ve atasözlerine okul sözlüklerinde yer 
verilmelidir.

8. Yabancı kökenli kelimelerin öncelikle Türkçe karşılığı verilmeli, sonra 
tanım ya da açıklaması yapılmalı; Türkçe kelimelerin ise öncelikle tanım ya 
da açıklaması yapılmalı, sonra eş ve zıt anlamları verilmelidir.

Biçim ve kapsam/içerik açısından zikredilen özellikler, okul sözlükleri-
nin niteliğini artırmaktadır. Bu özellikleri taşıyan okul sözlüklerinin öğren-
ciler için daha işlevsel olacağı açıktır. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki 
okul sözlükleri eğitim amaçlı olarak hazırlanmakta ve bir eğitim ortamı olarak 
öğrencilere sunulmaktadır. Gerek Türkçe gerekse diğer derslerde öğrencilerin 
bilmedikleri sözler için yapacakları başvurular kalıcı bir öğrenme ile sonlan-
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malıdır. Bu açıdan bir öğrenme ve öğretim aracı olarak kullanılan okul sözlük-
lerinin hazırlanmasına eğitimsel ilkeler ışık tutmalıdır. 

Kelime Öğretiminin İlkeleri Açısından Okul Sözlükleri

İlkokul ve ortaokul düzeyinde kelime öğretiminin belli ilkeler çerçeve-
sinde yürütülmesi, eğitim süreciyle hedeflenen sonuçlara ulaşmak açısından 
önem taşır. Kelime öğrenme ve öğretmede geçerli olan temel ilkeler, bir öğ-
retim aracı ve bu yönüyle eğitim ortamı olan sözlüklerin nasıl hazırlanaca-
ğı konusuna ışık tutmaktadır. Kelime öğrenme ve öğretmede esas alınacak 
ilkeler, okul sözlüklerinin içeriklerinin ve yazımının sınırlarını çizmektedir. 
Kelime öğretiminde esas alınacak ilkeler (KARADAĞ, 2013: 75-82) ve bu 
ilkeler doğrultusunda öğrenim amaçlı olarak hazırlanacak okul sözlüklerinin 
taşıması gereken özellikler şunlardır: 

1. Kelime öğretiminde dilin en sık kullanılan kelimelerine öncelik veril-
melidir.

Sözlükbilim açısından sıklık, bir dilin sözcüklerinin öteki sözcüklere 
oranla daha çok ya da daha seyrek kullanılmasıdır (AKSAN, 1998: 20). Her 
dilde bazı kelimeler diğerlerine oranla daha çok tekrarlanır ve o dilde ger-
çekleşen iletişimlerin büyük bir bölümü bu kelimelerle gerçekleşir. Bu se-
beple iletişim değeri daha yüksek olan bu kelimelerin hem ana dili eğitimin-
de hem de dilin yabancı dil olarak öğretiminde öncelik kazanması gerekir 
(KARADAĞ, 2013: 75-77). 

Okul sözlüklerinin sözlükbirimleri belirlenirken öncelikle dilde en sık 
kullanılan kelimeler seçilmelidir. İletişimsel değeri yüksek olan bu kelimele-
rin anlamları diğer kelimelerden daha detaylı olarak açıklanmalıdır. 

2. Yaş düzeylerine öğrencilerin kelime hazinesinin tespit edilmesi, öğren-
cilere hangi kelimelerin öğretileceği sorusunun en önemli cevaplarındandır.

Öğrencilere öğretilecek kelimeleri belirleyebilmek için öncelikle öğren-
cilerin sahip olduğu kelimelerin bilinmesi gerekmektedir. Sınıf düzeylerine 
göre öğrencilerin kelime hazinelerinin belirlenmesi hedef kitlenin özellikle-
rinin bilinmesi bakımından son derece önemlidir (KARADAĞ, 2013: 77-78). 

Her yaş seviyesi için ayrı bir okul sözlüğünün hazırlanması eğitimsel 
açıdan en doğru yoldur. İlkokul 1-2 ve 3-4 için ayrı ve ortaokul 5-6 ve 7-8 
için ayrı sözlüklerin hazırlanması da kabul edilebilir bir durum olabilir. Ancak 
Türkiye’de böylesi bir durum şu an için bir lüks olarak görülebileceğinden 
temel eğitim için hazırlanacak sözlükler asgari ilkokul ve ortaokul şeklinde 
seviyelendirilmelidir. 
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3. Öğretilmesi hedeflenen kelimelerle, öğrencilerin sahip olduğu kelime-
ler arasında anlam ilişkileri kurulmalıdır.

Dil öğretiminde kelimeler ve işaret ettikleri anlamlar arasındaki ilişkiler 
büyük önem taşır. Kavramlar arasındaki ilişkiler hem düşüncenin eşgüdümü-
nü gerektiren anlıksal işlemlerin gerçekleştirilmesini hem de dünya hakkında 
her türlü kavrayışın temelini oluşturur (VYGOTSKY, 1998: 160). Her insan, 
her türlü öğrenmesini, mutlaka önceden öğrendikleri ile ilişkilendirmektedir. 
Kelime öğretimi açısından bu özellik, öğretilecek yeni kelimelerle sahip olu-
nan kelimeler arasında anlam ilişkilerinin kurulması yoluyla gerçekleşmekte-
dir (KARADAĞ, 2013: 78-79).

Okul sözlüklerinde yer verilecek örnek kullanımlar bu ilkenin gerçekleş-
mesi bakımından işlevsel olabilir. Sözlük hangi seviye için hazırlanıyorsa o 
seviyenin dil gelişimine uygun örnek cümlelerin verilmesi kelimeler arasında 
anlam ilişkileri oluşturabilir. 

4. Kelime öğretimi sürecinde kelime hazinesinin genişlik, derinlik ve ağır-
lık bakımından geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Göğüş (1978: 360) genişlik kavramını “çeşitli konularda sözcük bilmek” 
şeklinde tanımlar. Genişlik kavramı daha genel olarak öğrencilerin kelime ha-
zinesinin sayıca zenginleşmesi şeklinde ele alınabilir. Derinlik kavramı “söz-
cüklerin çeşitli anlamlarını bilmek” ağırlık kavramı ise “bir konuda çok söz-
cük bilmek” (GÖĞÜŞ, 1978: 360) şeklinde tanımlanmaktadır. Kelime hazine-
sinin “ağırlık boyutu doğrudan doğruya, öğrencilerin belirli konudaki kelime 
ve terim bilgisiyle ilgilidir” (ONAN, 2012: 2). 

Okul sözlükleri kelime hazinesinin genişlik, derinlik ve ağırlık özellik-
lerini geliştirecek biçimde düzenlenmelidir. Sözlükbirimlerin açıklanmasında 
ve örneklenmesinde kelimeler arasındaki bu ilişkilerine mümkün olduğunca 
yer verilmelidir(KARADAĞ, 2013: 79-80).

5. Kelimelerin söyleniş özellikleri öğretilmelidir.

Kelimelerin doğru telaffuzu konuşmada büyük önem taşır. Konuşma eği-
timi açısında kelimelerin söyleyişini gösteren okul sözlüklerinin hazırlanması 
gerekmektedir.

6. Kelimelerin yazım özellikleri öğretilmelidir.

Kelimelerin yazım özelliklerinin öğretimi, kelime anlamlarının öğrenci-
lerin zihninde inşa edilme süreciyle eş güdümlü olarak gerçekleştirilmelidir 
(KARADAĞ, 2013: 81). Öğrenciler kelimelerin doğru yazımını için okul söz-
lüklerine başvurmalıdır. Sözlük kullanma alışkanlığı bu açıdan büyük önem 
taşır.
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7. Hedef kelimeler bağlam aracılığıyla öğretilmelidir.

Kelime hazinesinin geliştirilmesi çalışmalarında bağlam yardımıyla ke-
lime anlamını tahmin etme bir beceri olarak öğrencilere kazandırılmalıdır. 
Kelime öğretimi açısından son derece önemli olan bağlam kavramını Yaman 
ve Akkaya (2012: 2602) “dilsel bir ögenin -ki bu öge, kelime/kelime grubu, 
cümle, paragraf, hatta metin olabilir- kendisinden daha büyük bir anlam bü-
tünlüğü içerisinde değerlendirilmesini sağlayan ve parça-bütün ilişkisi üzeri-
ne kurulan dil bilimsel veri”, şeklinde tanımlamaktadır. Her dilsel bildirimde 
kelimeler, diğer kelimelerle anlam ilişkileri çerçevesinde bir araya gelmekte-
dir ve bu özellik dilbilim çalışmalarında dilin çözümlenmesi için kullanıldığı 
gibi, dilin öğretimi açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır. Kelime öğretimi 
açısından bağlam kavramı bu fırsatların kuşkusuz en önemlisidir.

Yaman ve Akkaya (2012) bağlam türlerine ilişkin farklı sınıflamaları 
sıralayarak kelime öğretiminde pedagojik bağlamın önemine işaret etmişler 
ve bu kavramı bilinmeyen kelimeleri öğretmek için kelimelerin anlamlarını 
göstermek üzere, özel olarak tasarlanan bağlamlar şeklinde açıklamışlardır. 
Kelime öğretiminde pedagojik bağlamlar kelime anlamını netleştirmede yazı 
alanı içindeki diğer cümlelere ihtiyaç duymaksızın kendi kendine yeterli ol-
duğundan doğal bağlamlardan daha üstündür (YAMAN ve AKKAYA, 2012: 
2608).

Öğrenilen kelimelerin üretilmesinde de cümle teşkillerinin kelime anla-
mını netleştirecek şekilde olması, bu yönüyle öğrencilerden pedagojik bağlam 
üretmelerinin istenmesi, kelimelerin bellekte depolanma ipuçlarını güçlendir-
mekte ve böylelikle bellekte kalıcılığını arttırmaktadır (KARADAĞ, 2013: 
81).

Bağlamla ilgili bu özellikler sözlükbirimlerin açıklanmasında örnekleme-
nin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Sözlükte yer alan maddeler 
açıklandıktan sonra mutlaka bir örnek bağlam oluşturulmalıdır.

8. Türkçe kelimelerin öğretiminde, kelimelerin kökteşlik özelliğinden ya-
rarlanılmalıdır.

Kökteş kelimeler, “aynı kökten gelen, ancak yapı ve görevleri fark-
lı olan kelimelerdir” (KORKMAZ, 1992: 104). Sondan eklemeli bir dil olan 
Türkçede, kelime köklerinden yeni kelimeler türetme imkânı bulunmaktadır 
ve aynı kökten türeyen kelimeler şekil ve anlam bakımından ilişkilidir. Hedef 
kelimelerin öğretiminde aynı kökten türeyen farklı biçimlerinin bağlam içinde 
bir araya getirilmesi yoluna gidilebilir. Kökteş kelimeler arasındaki ses ve an-
lam ilişkileri, öğrencinin kelime anlamını daha kolay zihnine yerleştirmesine 
yardımcı olabilir (KARADAĞ, 2013: 82). 
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Okul sözlüklerinde aynı kökten türeyen kelimelerin ayrıştırılabilecek bi-
çimde verilmesi öğrencilerde şekil bilgisi farkındalığının gelişmesine yardım 
edebilir. Bu tür araba kelimelerin farklı bir renkte verilmesi düşünülebilir.

9. Kelime öğretiminde öğrencilere kelime öğrenme stratejileri kazandı-
rılmalıdır.

Öğrenciler, bilmedikleri bir kelime ile karşılaştıkları zaman izleyecekleri 
temel stratejilere sahip olmalıdır. Bağlama başvurma, şekil bilgisi farkında-
lığını kullanma, sözlüğe bakma vb. stratejiler dilin hem günlük hem de aka-
demik düzey kullanımında karşılaşılan ve anlamı bilinmeyen kelimelerle baş 
etmede öğrencilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır (KARADAĞ, 2013: 83).

Sonuç

Temel eğitim çağı için okul sözlüğü hazırlamanın en güç yanı sınırlı bir 
hacim içinde öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Temel eğitim çağındaki 
öğrencilerin ihtiyaçlarını en ideal biçimde karşılayacak, öğrencilerin ilgisini 
çekecek ve onların söz varlığını geliştirmeye yardımcı olacak sözlüklerin ha-
zırlanması büyük önem taşımaktadır. Sözlük hazırlamada en temel nokta, söz-
lük hazırlama amacının belirlenmesi ve bu amaç doğrultusunda hedef kitlenin 
özelliklerinden hareket edilmesidir. 

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlarda sözlük kullanma alış-
kanlığı geliştirecek okul sözlüklerinin niteliklerinin ele alındığı bu çalışmada 
şu üç sorunun cevapları verilmeye çalışılmıştır: 

1. İyi bir okul sözlüğünün biçim özellikleri neler olmalıdır?
2. İyi bir okul sözlüğünün içerik/kapsam özellikleri neler olmalıdır?
3. Öğretim ilkeleri açısından okul sözlüklerinin özellikleri neler olmadır?

Okul sözlükleri biçimsel özellikler bakımından özenle hazırlanmalıdır. 
Sözlüklerin taşınabilir olması, kapağının ve cildinin kaliteli olması, tasarımı-
nın albeni oluşturması, yazı tipinin sade, yazı büyüklüğünün seviyeye uygun 
olması ve baskı-renk kalitesinin yüksek olması sözlük kullanma alışkanlığını 
olumlu etkileyecektir.

Okul sözlükleri içerik/kapsam açısından, öğrenci başvurusunu karşı-
lamalıdır. Maddelerin tanımlanmasında ve açıklanmasında öğrenci seviyesi 
dikkate alınmalıdır. Sözlük maddelerinin açıklanmasında öğrencilerin bellek 
özellikleri dikkate alınmalıdır.

Okul sözlüklerinin biçim ve kapsam özelliklerinin belirlenmesinde önem-
li olan bir diğer husus da öğretim ilkeleridir. Okul sözlükleri hazırlanırken ke-
lime öğretiminin ilkelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Kelime öğrenme 
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ve öğretmede geçerli olan ilkeler, öğrencilerin kelime hazinelerinin gelişimi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Okul sözlüğü hazırlayan kurumlar ve ya-
yınevleri bu özellikleri dikkate almalıdır.
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TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE 
TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 

(PERFORMANSA DAYALI DURUM BELİRLEME ARAÇLARI)

İsmail KARAKAYA*

Giriş

Bireyler yaşamlarının ilk yıllarında dinleme ve ardından konuşma beceri-
sini edinmeye başlarlar. Okul ortamına gelen bir öğrenci bu iki beceri alanına 
ilişkin edindiği belirli düzeyde bilgilerle birlikte gelir. Ana dilde okuma ve 
yazma becerisi ise edinilmekten öte öğrenilmekte olan iki beceri alanıdır. Bu 
iki becerinin birçok ortak noktası olması nedeniyle bu becerilerin birbirine 
koşut bir biçimde geliştiğini, birbirini olumlu ya da olumsuz olarak etkilediği-
ni söyleyebilmek olanaklı gözükmektedir (ENGİNARLAR, 1994; HUBER ve 
UZUN, 2001; RUHİ, 1994). 

Türkçe öğretimi kapsamında öğretim programları incelendiğinde ilko-
kulda beş, ortaokul düzeyinde ise dört temel dil becerisiyle ilgili çalışmalar 
yürütüldüğü görülmektedir (MEB, 2006a). Bu çalışmalar, anadili eğitimi ve 
öğretimi sürecinde genel olarak anlama ve anlatma çatısı altında ele alınmak-
tadır. Anlama, dinleme ve okuma becerilerini; anlatma, konuşma ve yazma 
becerilerini kapsamaktadır (KAVCAR vd., 1999;58). Türkçe öğrenimi, öğre-
tim programında da vurgulandığı üzere anlama, yorumlama, iletişim kurma 
becerilerinin gelişmesine yönelik olan dinleme/izleme, konuşma, okuma, 
yazma öğrenme alanları ile dil bilgisinden oluşmakta ve becerilerin birbiriyle 
etkileşim hâlinde olduğundan dolayı bir bütünlük içinde ele alınması vurgu-
lanmaktadır (MEB, 2006a). Bu nedenle dil becerilerinin değerlendirilmesinin 
bütüncül bir şekilde ele alınmasının daha yararlı olduğu söylenebilir. 

Okullarda dil becerilerinin değerlendirilmesine bakıldığında genel olarak 
sonuç (ürün) odaklı değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda 
okul öğrenmelerinin ne düzeyde gerçekleştiğinin saptanmasında başta çoktan 

* Doç. Dr.; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde 
Ölçme ve Değerlendirme ABD; ikarakaya@gazi.edu.tr
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seçmeli maddeler olmak üzere, boşluk doldurma, eşleştirme soruları, kısa ya-
nıtlı sorular ile açık uçlu soruların yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu 
araçların özellikle yazılı sınavlar kapsamında öğrenci başarısının belirlenme-
si amacıyla kullanımı diğer hazırbulunuşluk, öğrenme eksikliğini belirleme, 
ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi kapsamında kullanımına göre daha yoğun 
olduğu söylenebilir. Oysa bu araçların biçimlendirme (formative) amaçlı ola-
rak kullanılması süreç içerisinde öğrenmeleri destekleyerek daha verimli bir 
öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır (TOPPING vd., 2000: 150). 

Öğrenci davranışlarının hem süreç hem de biçimlendirme amaçlı değer-
lendirmelerinde; çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli, boşluk tamam-
lamalı gibi klasik ölçme yöntemleri öğrencilerde gözlemlemek istediğimiz 
başta okuduğunu anlama, yazılı anlatım, sunum yapma, konuşma, araştırma 
inceleme vb. becerileri ve yetenek boyutundaki üst düzey davranışları belir-
lemede yetersiz kalmaktadır (KUTLU vd., 2014: 15). Bu durum genel olarak 
uluslararası düzeyde yapılan PISA ve PIRLS gibi testlerde de Türkiye’deki 
öğrencilerinin temel dil becerilerinden okuduğunu anlamada OECD ülkele-
rinden daha düşük düzeyde olduğu ve çoğu ülkeden geride olduğu bilinmek-
tedir. Bu durumun nedeni olarak da öğretim süreci içerisinde kullanılan ölçme 
yaklaşımının etkili olduğu da söylenebilir. 

 Öğrencilerin üst düzey davranışlarının belirlenmesinde ise açık uçlu, 
çoktan seçmeli gibi sorulara ek olarak performans görevleri, projeler, öz, ak-
ran ve grup değerlendirmeleri ve dereceli puanlama anahtarı gibi performan-
sa dayalı durum belirleme araçlarının kullanılması öğrenciler hakkında daha 
doğru kararların alınmasına ve yapılan öğretim etkinliklerinin daha verimli 
olmasına katkı sağlayacaktır. 

Performansa Dayalı Durum Belirleme

Performansa dayalı durum belirleme araçları, öğrencilerin okulda öğren-
dikleri bilgi ve becerilerinin yaşama aktarılma sürecinde performanslarının 
görülmesine ve bireylerin becerilerinin geliştirilmesine imkân tanımaktadır. 
Bu araçlar bir diğer ifadeyle hem bir öğretim materyali hem de değerlendirme 
aracı olarak kullanılmaktadır. Bir diğer ifadeyle değerlendirme uygulamaları 
öğretim süreci içerisinde yürütülmektedir. Alan yazın incelendiğinde; perfor-
mansa dayalı durum belirleme yaklaşımının temel dil becerilerinin özellikle 
okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma, eleştirel düşünme, ya-
ratıcı düşünme, iletişim gibi üst düzey becerilerinin belirlenmesinde uzun 
yıllardır aktif olarak kullanıldığı görülmektedir. Örneğin okuduğunu anlama 
becerisi üzerinden ele alındığında PISA sonuçlarına göre ilk sıralarda yer alan 
Finlandiya, Avustralya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin dil öğretiminde per-
formansa dayalı durum belirleme araçlarını okul sistemlerinde kullandıkları 
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rahatlıkla görülebilmektedir. Türkiye’deki öğrencilerin okuma puanlarına ba-
kıldığında OECD’nin ortalama puanlarının altında yer almaktadır. Türkiye’de 
okulda öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin belirlenmesinde ise per-
formansa dayalı durum belirleme araçlarından performans görevi, dereceli 
puanlama anahtarı gibi araçların yoğun ve etkili olarak kullanılmadığı okul 
uygulamalarına bakıldığında izlenebilmektedir. Bu durumun diğer beceriler 
bağlamında bakıldığında da benzer olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada, öğrencilerin dört temel dil becerilerinin belirlenmesinde 
kullanılan performansa dayalı durum belirleme araçlarından performans gö-
revleri, öz, akran ve grup değerlendirmeleri ile dereceli puanlama anahtarları 
üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

Performans Görevleri

Performans görevleri, öğrencilerin performanslarını belirlemek amacıy-
la öğretmen tarafından kurgulanmış görevlerdir. Performans ise öğrencilerin 
bir öğrenme göreviyle ilgili olarak belirli bir süre içerisinde sergiledikleri ça-
balar ve bu çabaları sonunda ortaya konulan bir ürün olarak tanımlanabilir 
(KARAKAYA, 2015). Performans görevleri; öğrencilerin öğrendikleri bilgileri 
gerçek yaşamda kullanmasına imkân veren, doğru yanıtı birden fazla olan, üst 
düzey zihinsel davranışları ölçen ve belirli süre içerisinde öğrenci tarafından 
gerçekleştirilmesi gereken görevlerdir. Alan yazın incelediğinde performans 
görevlerinin; sınırlandırılmış, genişletilmiş yanıtlı, çoklu seçenekli ve disip-
linler arası olmak üzere çeşitli türlerine rastlanılmaktadır. 

Sınırlandırılmış performans görevleri; sınıf içerisinde 1-2 saat veya bir 
gün gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde tamamlanabilen daha az karmaşık 
yapıda tasarlanmış görevlerdir. Bu tür görevler; dil becerilerinin hem öğreti-
minde hem de değerlendirilmesinde sınıf içerisindeki öğrenmeleri destekle-
mek amacıyla bütün sınıf düzeylerinde kullanılabilmektedir. 

Araştırmaya dayalı performans görevleri ise görevlerin okulda verilip 
ürünün öğrenci tarafından okul dışında yapılarak sunumunun sınıfta gerçek-
leştirildiği görevlerdir. Bu görevlerin hazırlanması uzun zaman alabildiği için 
Türkçe ders öğretim programındaki üst düzey davranışlarının kazandırılma-
sında önem taşımaktadır. 

Her iki görev türü, sınıf ortamıyla ilgili olabileceği gibi kurgusal veya 
hipotetik olabilir. İçerik olarak ele alındığında ise görevler aynı anda birden 
fazla dil becerisinin belirlenmesi ve bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranış-
ları ölçmemize yardımcı olabilmektedir. Bu durum, bir ünitenin tamamının bir 
görev ile aynı anda değerlendirilmesine ve dönüt verilmesine olanak tanımak-
tadır. Performans görevlerinin kısımları şu şekildedir:
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Tanımlama Bölümü; performans görevinin hangi dersin, ünitenin ve 
öğrenme alanının kazanımlarına yönelik hazırlandığının gösterildiği kısımdır. 

Görev/Problem Durumu Bölümü ise belirtilen kazanımlara ve öğren-
ciden beklenen performansa göre gerçekleştirilmesi beklenen görevin açık-
landığı yerdir. Burada soru cümlesi veya düz cümle kullanılarak doğrudan 
görevin tanımlanması yerine çeşitli tablo, grafik veya resimlerden de yararla-
nılarak öğrencide ilgi uyandıracak, onu motive edecek şekilde bağlama ilişkin 
ön bilgilerin verilmesi önerilir. 

Yönerge, görevin öğrenciler tarafından oluşturulma sürecinde onlara 
rehberlik edecek, yol gösterecek çeşitli açıklamaların bulunduğu kısımdır. 

Puanlama Yöntemi, görevin nasıl değerlendirileceğinin, ölçme aracının 
isminin belirtildiği bölümdür. Performans görevleri genellikle dereceli puan-
lama anahtarı ile değerlendirildiği için bu kısımda genellikle dereceli puanla-
ma anahtarının adı belirtilmekle birlikte dereceleme ölçeği, öz, akran ve grup 
değerlendirmeleri gibi diğer yöntemlere de işaret edilebilir (KARAKAYA, 
2015).

Öz, Akran ve Grup Değerlendirme

Öğretim ve değerlendirme sürecine başından sonuna kadar etkin olarak 
katılan öğrencinin öğrenmeye karşı güdülenme düzeyi artmakta; iletişim be-
cerileri, kendini kontrol edebilme, kendini ve başkalarını belli ölçütlere göre 
değerlendirme, eleştirel düşünme, üst biliş gibi çeşitli becerileri gelişmektedir. 

Öğrenci, bu sürece ne öğreneceğini bilerek başladığında, süreçte ken-
dini değerlendirerek ihtiyaçlarına göre öğrenme ortamına katılabilmektedir. 
Ayrıca başkaları tarafından değerlendirilen öğrenci kendi yetenek ve yeterlik-
leri konusunda daha gerçekçi bilgilere sahip olabilmektedir (BOUD vd., 1999; 
ROSS, 2006). Bu bilgilerden hareketle öğretim sürecinde verilen kararların, 
amaçlara ulaşma açısından çok önemli yeri vardır. 

Öğrenciler okul öğrenmelerinde değerlendirme sürecine üç farklı şekilde 
katılabilmektedir:

• Kendi çalışmalarına dayalı olarak kendi öğrenmelerini değerlendirme 
(özdeğerlendirme-self assessment)

• Arkadaşlarının çalışmalarına dayalı olarak akranlarının öğrenmelerini 
değerlendirme (akran değerlendirme-peer assessment)

• Grup çalışmalarına dayalı olarak grubun öğrenmelerini değerlendirme 
(grup değerlendirme-group assessment) (FALCHIKOV, 2004). 
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Değerlendirme sürecinde, öğrencilerin öz, akran ve grup değerlendirme-
lerine katılmalarının üç temel amacı bulunmaktadır (KUTLU vd., 2014: 94):

1. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini geliştirmek: Bu yolla öğrenci-
lerin dil becerilerinin öğrenilmesine ilişkin ilgi, tutum, güdü gibi duyuşsal 
özelliklerini artırmak ve geliştirmek; kendi başarılarıyla ilgili farkındalık ya-
ratarak öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını sağlamak amaçlanır. 

2. Öğrencilerin çalışmaları nesnel gözle değerlendirmelerini sağla-
mak: Bu yolla öğrencilerin kendi yazmalarını, konuşmalarını, okumalarına 
ilişkin duygu ve düşüncelerinden yansız ve bağımsız değerlendirmeleri için 
ortam hazırlamak, çalışmalara eleştirel gözle bakmalarını desteklemek amaç-
lanır.

3. Öğrencilerin başarılarını algılamasını sağlama: Bu yolla öğrencile-
rin akademik olarak güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerini, zayıf yönlerini 
tamamlayacakları, güçlü yönlerini daha da geliştirecekleri zemin hazırlamak 
amaçlanır.

4. Temel dil becerilerinin değerlendirmesinde süreç odaklı değerlen-
dirmelerin, sonuç odaklı değerlendirmelere oranla daha önemli ve daha 
etkili olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Süreç değerlendirmesinde 
özellikle öğrencilerin değerlendirmelere öz, akran ve grup değerlendirmeleri 
ile katılmaları yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere bir çok yararları bu-
lunmaktadır. 

Öz ve akran değerlendirme uygulamaları hem sonuç odaklı hem de süreç 
odaklı olmak üzere iki farklı amaçla uygulanabilmektedir (TOPPING, 2003: 
56). Ancak, bu uygulamalar sonuç odaklı, yani not vermek amacıyla yürü-
tüldüğünde öğrenciler daha yanlı davranabilirken öğrenmeyi desteklemek 
amacıyla süreçte uygulandığında ise daha etkili sonuçlar alınabilmektedir 
(BOUND, 1995; SULIJSMAN, 2002). Öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaş-
malarında oldukça kullanışlı bir uygulama olduğu söylenebilir (ORSHMOND 
vd., 1997). 

Öz ve akran değerlendirmesini yapan öğrenci değerlendirme yoluyla 
öğrenmesini pekiştirir. Değerlendirme yaparken kendine akıllıca sorular so-
rar. Kendine ve akranlarına dönüt veren öğrenci kendi öğrenmesini sorgu-
lar ve sağlamlaştırır. Değerlendirilen açısından en önemli yararlarından biri 
daha hızlı ve öğretmeninkine kıyasla daha ayrıntılı dönüt sahibi olabilmek-
tir. Ayrıca değerlendirilen, eksik yönlerini görebilmekte ve iyi performansı 
ile zayıf performansı arasındaki farkları görerek daha nitelikli çalışmalarda 
bulunabilme olanağını yakalayabilmektedir. Olumlu dönütler değerlendirilen 
akranın kaygı düzeyini düşürmekte ve olumsuz dönütlere hazır olmasına yar-
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dımcı olmaktadır. Öğrencilerin kendilerine olan güvenleri artmakta, empati 
kurma öğrenilmektedir (TOPPING, 1998).

Öz değerlendirme ve akran değerlendirme uygulamalarının geçerliğine 
ve güvenirliğine ilişkin yapılan çalışmalarda, öğrencilerin kendi performans-
larını öğretmenlere oranla daha üst değerlendirebilmektedir. Ancak başarılı 
öğrenciler kendi performanslarını, öğretmenlere oranla daha düşük değerlen-
direbilirken daha az başarılı olanlarda öğretmenlere oranla daha yüksek değer-
lendirebilmektedir (FALCHIKOV ve BOUND, 1989: 401; LEJK ve WYVILL, 
2001: 555). Akran değerlendirme uygulamaları, öğretmen değerlendirme ve 
öz değerlendirem uygulamalarıyla karşılaştırıldığında, öğrencilerin akranları-
nı daha yanlı ve öz değerlendirme uygulamalarına göre daha katı bir şekilde 
değerlendirdikleri söylenebilir (FARROKHI vd., 2012: 8790). 

Grup değerlendirmeleri

Öğrencilerin değerlendirme sürecine katıldığı bir diğer değerlendirme 
türü de grup değerlendirmedir. Grup değerlendirmelerine katılan bireyler hem 
öz hemde akran değerlendirmelerini yapmak durumundadır. Bu nedenle grup 
değerlendirmeleri içerisinde öz ve akran değerlendirmeleri içermektedir. Grup 
değerlendirmeleri bu değerlendirmelere ek olarak öğrencilerin grup içerisinde 
uyumlu çalışma, birlikte hareket edebilme gibi diğer becerilerin kazanılması-
na yönelik katkıları bulunmaktadır. 

Dil becerilerinin değerlendirilme sürecinde özellikle öğrenen merkezli 
uygulamaların yoğun olduğu etkinliklerde grup değerlendirmeleri önem taşı-
dığı söylenebilir. Bireylerin veya grup olarak daha ayrıntılı dönütlerin alınma-
sına katkı sağladığı söylenebilir. 

Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric)

Öğrencilerin dil becerilerine ilişkin performanslarının puanlanmasında, 
belirlenmesinde en etkili kullanılan ölçme aracının dereceli puanlama anah-
tarları olduğu söylenebilir. Dereceli puanlama anahtarı, öğrencilere yaptık-
ları çalışmaların hangi ölçütlere göre değerlendirileceği ve hangi düzeydeki 
performansa denk geldiğini göstermektedir. Dil becerilerinin belirlenmesinde, 
sınırlandırılmış ve genişletilmiş yanıtlı performans görevleri, otantik görevler 
ile öz, akran ve grup değerlendirme araçları gibi performansa dayalı durum 
belirleme araçlarının puanlanmasında kullanılmaktadır. İlgili alan yazın ça-
lışması incelendiğinde, dereceli puanlama anahtarlarının öğretim sürecinde 
etkili ve yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Dil becerilerinin öğretim sürecinde; üründen ziyade sürecin ve dönütün 
daha önemli olduğun durumlarda performansların belirlenmesinde analitik 
dereceli puanlama anahtarı kullanılırken, ürünün odak olduğu durumlarda ise 
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bütüncül (holistik) puanlama anahtarı tercih edilmektedir. Özellikle analitik 
puanlama anahtarının kullanımının öğretim açısından önemli yararları bulun-
maktadır (GOODRICH, 2000: 16). Bunlardan bazıları; 

a) Öğretmen, öğrenci ve veliler için ölçütlerin açık olmasını,

b) Öğrencilerden beklenilen performansı ve ölçütleri açıkça göstermesini,

c) Yapılan değerlendirmelerin nesnel olmasını,

d) Yapılan ölçmelerin doğru biçimde açıklanmasını,

e) Öğretim sürecinin gelişmesini,

f) Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini görmelerini ve ilgi alanlarına yö-
nelmelerini sağlaması gibi yararları söylenebilir.

Performansa Dayalı Durum Belirleme Araç Örnekleri

Bu çalışma kapsamında ilkokul ve ortaokul düzeyinde temel dil beceri-
lerinin belirlenmesi için kullanılan sınırlandırılmış performans görevleri ve-
rilmiştir. Bu görevlerin puanlanması aşamasında analitik dereceli puanlama 
anahtarı ile öğrencilerin kendilerini değerlendirebilmeleri için öz değerlendir-
me ve akran değerlendirme aracı yer almaktadır. 

Örnek 1: Sınırlandırılmış Performans Görevi

İçerik Düzeyi Sınıf 
Düzeyi

Beklenen 
Performans

Puanlama 
Yöntemi

TÜRKÇE
Tema: Değerlerimiz
Kazanımlar: 
• Konuşmasında olayları oluş 
sırasına göre anlatır.
• Üstlendiği role uygun konuşur.
• Masal, hikâye, fıkra veya filmi 
tekniğine uygun anlatır.

2. sınıf

Yaratıcı 
İletişim
Sunum

Türkçeyi doğru 
güzel ve etkili 

kullanma

Dereceli 
Puanlama 
Anahtarı
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GÖREV 
Heeey sevgili çocuklar,
Beni tanıdınız mı?
Sizi duyar gibiyim, evet evet doğru ben 

Keloğlanım. Haydi aşağıda karışık sırada veri-
len resimleri kullanarak benimle ilgili bir hikâye 
oluşturmaya ne dersiniz? Haydi hep birlikte 
hikâyelerimizi oluşturmaya başlayalım. Bunun 
için aşağıdaki resimleri inceleyerek; 

a) Benimle ilgili hikâyeyi zihninizde oluş-
turunuz.

b) Zihninizde oluşturduğunuz hikâyeyi sı-
nıftaki arkadaşlarınızla canlandırınız.

YÖNERGE
Sevgili çocuklar çalışmanızı yaparken aşağıdaki tavsiyelere dikkat etmeniz 
gerekir.

• Öncelikle ipuçlarında verilen resimleri dikkatlice inceleyiniz.
• İncelediğiniz resimlerdeki yer, zaman, kahramanlar ve olaylardan 
seçerek bir hikâye oluşturunuz.
• Oluşturduğunuz hikâyede dilimiz Türkçeyi doğru etkili ve güzel 
kullanmaya dikkat ediniz.
• Çalışmanızı 2 ders saatinde tamamlayın.
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DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI1

Öğrencinin
Adı Soyadı: ……………………………………………………………….

Ölçütler
Başlangıç 
Düzeyinde

Kabul Edilebilir Oldukça Başarılı
Başarı 
Puanı

Görüşler 
ve 

Öneriler
İçerik Hikâye 

istenilen ölçüde 
oluşturulamamış, 

hikâye için 
görsellerin çok 

azı kullanılmıştır.

Hikâye 
istenilen ölçüye 

yakın olarak 
oluşturulmuş, 

hikâye için 
görsellerin çoğu 
kullanılmıştır.

Hikâye 
istenilen ölçüde 
oluşturulmuş, 

hikâye için 
görsellerin 

tamamı 
kullanılmıştır.

İlgi Çekicilik Hikâyenin içeriği 
ve canlandırma 

sınıftaki çok 
az öğrencinin 

dikkatini 
çekmiştir. 

Öğrencilerin 
önemli bir kısmı 
izlerken sıkıldığı 

görüşmüştür.

Hikâyenin içeriği 
ve canlandırma 

sınıftaki 
öğrencilerin 

belirli bir 
kısmının ilgisini 

çekmemiştir. 
Öğrenciler 

izlerken kısmen 
sıkılmıştır.

Hikâyenin içeriği 
ve canlandırma 

sınıftaki 
öğrencilerin 
önemli bir 
kısmının 
dikkatini 
çekmiştir. 
Öğrenciler 
sıkılmadan 

izlemişlerdir.
Etkili 
Konuşma

Canlandırılan 
hikâyedeki 

kelime, ifade, 
vurgu ve 

tonlamalar 
biraz etkili 

kullanılmıştır.

Canlandırılan 
hikâyedeki 

kelime, ifade, 
vurgu ve 

tonlamalar 
yeterince etkili 
kullanılmıştır.

Canlandırılan 
hikâyedeki 

kelime, ifade, 
vurgu ve 

tonlamalar 
oldukça etkili 
kullanılmıştır.

Canlandırma Oluşturulan 
hikâye 

biraz etkili 
canlandırılmıştır.

Oluşturulan 
hikâye 

yeterince etkili 
canlandırılmıştır.

Oluşturulan 
hikâye 

oldukça etkili 
canlandırılmıştır.

GERİ BİLDİRİM:
Çalışmanın güçlü yanları:
Eğer varsa öğrencinin ürün oluşturma sürecinde yaptığı hata/hatalar:
Eğer varsa öğrencinin geleceğe yönelik yaptığı tahminlerde yaptığı hata/hatalar:
Öğretmenin diğer yorumları:

1 Öğrencilerin performansını belirlemek amacıyla öğretmen tarafından kullanılan dereceli 
puanlama anahtarı, hem öğrencinin kendisi hem de akranı tarafından kullanılmaktadır.
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1. Hikâyemi canlandırırken 
hissettiklerim:

2. Bu görevi yaparken 
öğrendiklerim:

3. Bu görevi yaparken 
öğrendiklerim::
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Örnek 2
Sınırlandırılmış Performans Görevi 

İçerik Sınıf 
Düzeyi

Beklenen 
Performans

Puanlama 
Yöntemi

TÜRKÇE
ÖĞRENME ALANI: Yazma 
TEMA: Birey ve Toplum
KAZANIMLAR:
• Hikâye yazar.
• Yazılarında betimlemeler 
yapar.
• İş birliği yaparak yazar.

3. Sınıf

Yaratıcı Yazma
İletişim
Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili 
kullanma

Karar verme 

Analitik 
Dereceli 
puanlama 
anahtarı

Merhaba 
☺ sevgili çocuklar, 

benim adım Merviş. Bugün sabah 
güne gülümseyerek başladım ve bu sıcak 

gülümseme güzel şeylere sebep oldu. Neler 
mi oldu? Merak ettiğinizi duyar gibiyim. 

Ancak ben anlatmayacağım aşağıdaki 
verdiğim ipuçlarına göre benim bir 

günümü siz oluşturunuz.

İPUÇLARI
KAHRAMANLAR

Yaşlı Teyze Üzgün 
Adam

Dilenci Garson Yavru 
Köpek

Öğretmen

YERLER

Sokak Lokanta Ev Park Okul Orman
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ZAMAN

Sabah Gece Kış Mevsimi Pazar Sabahı Yaz Mevsimi

OLAYLAR

• Gülümsedi. Yangın çıktı. Mutlu oldu.

• Havladı.

• Bahşiş aldı.

• Üşüdü.

• Ağladı.

• Neşelendi.

• Koşarak kaçtı.

• Teşekkür notu yazdı.

YÖNERGE

Sevgili çocuklar çalışmanızı yaparken 
aşağıdaki tavsiyelere dikkat etmeniz gerekir.

• Öncelikle ipuçlarında verilen resimleri 
dikkatlice inceleyiniz.

• İncelediğiniz resimlerdeki yer, zaman, 
kahramanlar ve olaylardan seçerek bir 
hikâye oluşturunuz.

• Oluşturduğunuz hikâyede dilimiz 
Türkçeyi doğru etkili ve güzel kullanmaya 
dikkat ediniz.

• Çalışmanızı 2 ders saatinde tamamlayın.
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DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Öğrencinin Adı Soyadı:………………………….

Ölçütler
Başlangıç 
Düzeyinde

☺

Kabul 
Edilebilir

☺ ☺

Oldukça 
Başarılı
☺ ☺ ☺

Öz Akran Öğretmen

İçerik

Hikâye 
istenilen ölçüde 
oluşturulamamış. 
Hikâye için 
görseller anlamlı 
bir bütün 
oluşturacak 
şekilde 
seçilmemiştir.

Hikâye 
istenilen 
ölçüye 
yakın olarak 
oluşturulmuş, 
görsellerle 
kısmen 
anlamlı bir 
bütün elde 
edilmiştir.

Hikâye 
istenilen 
ölçüde 
oluşturulmuş, 
görseller 
sayesinde tam 
anlamıyla bir 
bütün elde 
edilmiştir.

İlgi 
Çekicilik

Hikâyenin 
içeriği çok az 
öğrencinin 
dikkatini 
çekmiştir. 
Öğrencilerin 
önemli bir 
kısmını okurken 
sıkıldığı 
görülmüştür.

Hikâyenin 
içeriği belirli 
bir grup 
öğrencinin 
dikkatini 
çekmemiştir. 
Öğrenciler 
okurken 
kısmen 
sıkılmıştır.

Hikâyenin 
içeriği sınıftaki 
öğrencilerin 
önemli bir 
kısmını 
dikkatini 
çekmiştir. 
Öğrenciler 
sıkılmadan 
dinlemişlerdir.

Özgünlük

Oluşturulan 
hikâyenin 
niteliği 
sıradandır.

Oluşturulan 
hikâyenin 
niteliği kısmen 
özgündür.

Oluşturulan 
hikâyenin 
niteliği 
özgündür.

Yaratıcı 
Düşünme

Hikâye 
oluşturulurken 
görsellerin 
seçiminde çok 
az yaratıcılık 
kullanılmıştır. 

Hikâye 
oluşturulurken 
görsellerin 
seçiminde 
kısmen 
yaratıcılık 
kullanılmıştır.

Hikâye 
oluşturulurken 
görsellerin 
seçiminde 
çok fazla 
yaratıcılık 
kullanılmıştır.

Yazım 
Kuralları

Hikâye 
oluşturulurken 
Türkçe, kurallara 
uygun bir şekilde 
kullanılmamıştır.

Hikâye 
oluşturulurken 
Türkçenin, 
kurallarına 
kısmen 
uyulmuştur.

Hikâye 
oluşturulurken 
Türkçe, 
kurallara 
uygun bir 
şekilde 
kullanılmıştır.

GERİ BİLDİRİM
Çalışmanın güçlü yanları:
Çalışmanın güçlendirilmesi gereken yönleri:
Öğretmenin diğer yorumları:
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Örnek 3*

Sınırlandırışmış Performans Görevi (Sınıf İçi)
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**Bu görev Rana SALMANER tarafından Yüksek Lisans tez çalışması kapsa-
mında hazırlanmıştır.
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TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ 
PROGRAMLARINDA DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ SORUNU

Halit KARATAY*

Giriş 

Öğretim sürecinin her aşaması bir sonrakine beklenti ve temel oluştu-
rur. Temel eğitim sürecinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması, ilkokul, ortaokul ve 
lise öğretim programlarının bir bütünlük oluşturması, konuların sarmal olarak 
birbirini tamamlayarak tasarlanması gereğini daha da artırmıştır. Daha önce-
ki yıllarda zorunlu temel eğitim süresi 8 yıl olduğu için dil bilgisi ile ilgili 
konuların ilk ve ortaokul programlarında 8 yılda tamamlanması gerekiyordu. 
Bu liseye devam etmeyecek öğrenciler için iyi olsa da liseye devam edecek 
öğrencilerin aynı konuları tekrar etmek durumunda kalmalarına neden olu-
yordu. Öğretimde ilgi ve heyecan uyandırmayan ve farklı zamanlarda tekrar 
eden aynı öğrenme konularının öğrenme-öğretme sürecinin niteliğini olumsuz 
yönde etkilediği bilinmektedir. Öğretim programları önceki konular bir sonra-
ki konulara beklenti ve temel oluşturacak şekilde olmasına dikkat edilir. Aynı 
konuların farklı zamanlarda tekrar etmesi durumunda bile bir konunun önce 
öğrenilen özelliklerinden farklı özelliklerine yer verilir. İlgi ve heyecan uyan-
dıran öğretim süreci için ilk, orta ve lise öğretim programlarında bu sarmal 
yapının gözden kaçırılmaması gerekir. 

Dil bilgisi kuralları, dilin yazılı ve sözlü iletişimdeki özellikle yazılı eser-
lerdeki kullanımı dikkate alınarak dil bilimciler tarafından betimlenmiştir. Bu 
kullanım özelliklerini konulara ayırıp öğrencilere ezberletmek yerine yazılı ve 
sözlü iletişimde doğru kullanma becerilerini geliştirecek etkinliklerle yaşantı 
hâline dönüşmesini sağlamak daha önemlidir. 20. yüzyılın başına kadar sür-
dürülen geleneksel dil öğretimi anlayışına tepki olarak 1960 yılına kadar dil 
bilgisi öğretimine karşı temkinli bir durum söz konusu olmuştur. Özellikle öğ-
retimde bilişsel öğrenme kuramının benimsenmesinden sonra dil öğretiminde 
öğrencilerin dilin işleyiş mantığını kavradıktan sonra üretime dönüştürecekle-

* Doç. Dr.; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü; 
halitkaratay@gmail.com
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ri düşüncesiyle yeniden dil bilgisi kurallarının öğretimi önemli hâle gelmiştir. 
Günümüzde tek başına hiçbir öğretim anlayışının eğitimdeki sorunları çöze-
meyeceği bilinmekte, her konuya özgü öğretim yöntem ve tekniklerinin oldu-
ğu kabul edilmektedir. Öğretim programları ve ders araçları tasarlanırken eği-
tim bilimleri alanındaki öğretim kuramları, öğretilecek konunun özellikleri, 
öğrencilerin beklentileri ve günün teknolojik imkânları dikkate alınmaktadır. 

Öğretim sürecinin kesintisiz 12 yıl olduğu, öğretim anlayışlarındaki ge-
lişmeler, öğrencilerin becerileri, konunun özellikleri gibi bileşenler dikkate 
alındığında öğretim programlarında ve ders araçlarında dil bilgisi konuları-
nın işleniş sürecinde, her öğretim kademesinde hem kendi içinde hem de bir 
üst kademede birbiriyle sarmal yapı oluşturması, bu bakımdan önemlidir. Bu 
durumun böyle olup olmadığını anlamak için araştırmada şu sorulara yanıt 
aranmıştır:

Araştırmanın Problem Cümlesi

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Programları ile öğretim araçla-
rında dil bilgisi öğretimi konuları arasında sarmal bir yapı; öğretim yöntem ve 
teknikleri arasında benzerlik var mıdır? 

Alt Problemler 

1. İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı ve ders araçla-
rında hangi dil bilgisi konuları; öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilmiş-
tir? 

2. Lise 9-10 Dil ve Anlatım Programı ve ders kitaplarında hangi dil bil-
gisi konuları; öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilmiştir?

Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmada, İlköğretim 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı 
ile Lise 9-10. Sınıflar Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programında yer alan 
dil bilgisi konularının sarmallığı ve öğretim tekniklerinin niteliği incelenmiş-
tir. Ayrıca her iki öğretim programının ve ders kitaplarının konu tasarımında 
birbirini tamamlayan sarmal bir yapının olup olmadığı; öğretim yöntem ve 
tekniklerinin çeşitliliği ve niteliği değerlendirilmiştir. Ayrıca ortaokul Türkçe 
6-8 ile lise 9-10 Dil ve Anlatım ders kitaplarında konuların öğretimi için su-
nulan etkinlikler; öğretim yöntem ve teknikleri ile tema/ünite sonu değerlen-
dirme çalışmaları hem kendi içinde hem de ortaokul ve lise olarak birbirlerini 
destekleme ve birbiriyle sarmal yapı oluşturma yönünden karşılaştırılmıştır. 
Araştırmada doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Bunun için ilk önce 
ortaokul ve lise öğretim programlarındaki dil bilgisi konuları ve öğretim tek-
nikleri farklı tablolara işlenerek her iki öğretim programının hangi konulara, 
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öğretim yöntem ve tekniklerine yer verdiği belirlenmiştir. Daha sonra aynı 
işlem 6-8. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuzu, öğrenci çalışma kitabı ve 
9-10. sınıf, Dil ve Anlatım ders kitapları için de yapılmıştır. Araştırmaya veri 
toplamak için incelenen öğretim programları ve ders araçları şunlardır:

İncelenen Programlar ve Ders Araçları

Dil ve Anlatım Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı, Ankara: 
MEB Yayınları, 2011. 

İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: 
MEB Yayınları, 2006.

İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Gizem Yayıncılık, 
2014. 

İlköğretim Türkçe 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, Ankara: Gizem Yayıncılık, 
2014. 

İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Cem Yayıncılık, 
2014. 

İlköğretim Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı, Ankara: Cem Yayıncılık, 
2014. 

İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Yıldırım Yayınları, 
2014. 

İlköğretim Türkçe 8 Öğrenci Çalışma Kitabı, Ankara: Yıldırım Yayınları, 
2014. 

Ortaöğretim Dil ve Anlatım Ders Kitabı 9, Ankara: Ada Yayıncılık, 2014.

Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10. Sınıf Ders Kitabı, Ankara: Öğün Yayınları, 
2014. 

Bulgular

Birinci alt problem: Bu problemin çözümlenmesinde incelenen 
İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı, 6-8. sınıflara ait 
Öğretmen Kılavuz Kitapları ve Öğrenci Çalışma Kitaplarından elde edilen 
verilerden yaralanmıştır. Bununla ilgili bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca 
öğretim programı ve ders araçları ile ilgili bulgular iki ayrı başlık altında 
Tablo 1’in altında yorumlanmıştır.
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Tablo 1: 6-8. Sınıflar Türk Dersi Öğretim Programı ve Ders Araçlarında 
Dil Bilgisi Öğretimi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Ders Araçları

1) 
SINIF 2) KONULAR

3) ÖĞRETİM 
YÖNTEM VE 
TEKNİKLERİ

4) ETKİNLİK 
ÖRNEKLERİ (İlköğretim 
Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz 
Kitabı ve Öğrenci Çalışma 
Kitabı, Gizem Yayıncılık)

6 A) Kelimenin 
Yapı Özellikleriyle 
İlgili Bilgi ve 
Kuralları Kavrama 
ve Uygulama 

1. Kök ve Ek 
2. İsim Kökü ve 

Fiil Kökü
3. Yapım Eki ve 

Çekim Eki 
4. Gövde 
5. Yapım 

Eklerinin işlevleri 
ve Kelimeye 
Kazandırdığı 
Anlam Özellikleri 

6. Basit, 
Türemiş ve 
Birleşik Kelimeler

 Öğretmen 
Kılavuz Kitabında 
çeşitli sınıf içi 
etkinliklerle önce 
öğrencilere dil 
bilgisi konuları 
sezdirilmekte 
ve sonrasında 
Öğrenci Çalışma 
Kitaplarında yer 
alan etkinlikler 
aracılığıyla dil 
bilgisi konuları 
ve kuralları 
kavratılmaya 
çalışılmaktadır. 

 Öğretmenin 
yeri geldikçe 
bazı konuları 
tekrar ettiği 
görülmektedir. 
Bunun yanında 
öğretmen, anlamlı 
öğrenmenin 
gerçekleşmesini 
sağlamak ve 
yanlış öğrenme 
olmadığından 
emin olmak 
amacıyla 
konuların önemli 
noktalarını sözlü 
olarak açıkladığı 
ve belirttiği göze 
çarpmaktadır. 

6. Sınıf Türkçe Dersi 
Öğretmen Kılavuz Kitabı ve 
Öğrenci Çalışma Kitabı 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 9. 
Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 14-

15: 8., 9. ve 10. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
16.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 23-
24: 11. ve 12. Etkinlikler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
22. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 30: 
10. Etkinlik. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
29. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 37-
38: 9., 10. ve 11. Etkinlikler. 

 Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
30. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 39-
40-41: Tema Sonu Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
41-42. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 50: 
11. Etkinlik. 



181Halit KARATAY

B) Kelime 
Türleriyle İlgili 
Bilgi ve Kuralları 
Kavrama ve 
Uygulama 

1. İsim 
2. Zamir 
3. Hâl Ekleri 
4. İyelik Ekleri 
5. İsim 

Tamlamaları 
6. Sıfatlar 
7. Sıfat 

Tamlamaları 
8. Edat, Bağlaç 

ve Ünlemler
9. Kelimelerin 

Cümledeki Farklı 
Görevlerde 
Kullanımı

Özellikle 
dinleme metinleri 
ve Tema 
Değerlendirme 
etkinlikleri, dil 
bilgisi konularının 
pekiştirilmesi 
açısından etkilidir. 

1) Sezdirme
2) Anlatma
3) Tümevarım
4) Tümdengelim
5) Soru-Cevap 
6) Çözümleme-

Birleşim
7) Gösterim

 Metin temelli 
dil bilgisi 
öğretimine 
dayanılarak 
kimi etkinlikler 
doğrudan o 
hafta işlenen 
metin üzerinde 
yaptırılırken kimi 
etkinlikler için ise 
ayrı kısa okuma 
metinleri yazılmış 
ve uygulamalar 
bu küçük 
metinler üzerinde 
yaptırılmaktadır. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
50. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 57: 
12. ve 13. Etkinlikler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
70. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 76: 
9. ve 10. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
76. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 83: 
11. ve 12. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
81-82. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
88-89: 8., 9, 10., 11. ve 12. 
Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 96: 
14. Etkinlik. 

Tema Sonu Etkinlikleri. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
98-99. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
106: 10. ve 11. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
112: 11. ve 12. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
110-11. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 117-118: 7., 8., 9., 10. 
Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
119: 11. ve 12. Etkinlikler. 
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Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
97-98-99: 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
115-116. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
123: 8. ve 9. Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 124-125: 10., 11., 12. 
Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 126-127-128: Tema Sonu 
Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı sa. 
126-127.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
136: 11. ve 12. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
132. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
140: 8., 9., 10. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
138. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
146: 9. Etkinlik. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
143. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
149-150: 6. ve 7. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
54. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, 60: 8. 
Etkinlik.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
153-154.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
161: 14. Etkinlik. 
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Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
159 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
167: 12. ve 13. Etkinlikler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
59.

Öğrenci Çalışma Kitabı, 65-
66: 7. ve 8. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
164.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
173: 10. ve 11. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
168. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
177: 8., 9. ve 10. Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 178-181: Tema Sonu 
Etkinlikleri.

7. SINIF

1) 
SINIF 2) KONULAR

3) ÖĞRETİM 
YÖNTEM VE 
TEKNİKLERİ

4) ETKİNLİK 
ÖRNEKLERİ (İlköğretim 
Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz 
Kitabı ve Öğrenci Çalışma 

Kitabı, Cem Yayıncılık)

7 A) Kelime 
Türleriyle İlgili 
Bilgi ve Kuralları 
Kavrama ve 
Uygulama

1. Fiiller 
2. Kip ve 

Çekimli Fiil
3. Bildirme 

Kipleri ve Dilek 
Kipleri

Dil bilgisinde 
kolaydan zora 
ilerleyen bir 
sıra izlenmiş ve 
konular arası ilişki 
gözetilmiştir. Dil 
bilgisi öğretiminde 
kurallar, metin 
veya cümle 
bütünlüğü ve 
bağlamı içerisinde 
ele alınmıştır. 

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 
ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 
VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA 
KİTABI 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
43. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 15-
16: 11. ve 12. Etkinlikler.
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4. Fiillerin 
Olumlu, Olumsuz, 
Soru ve Olumsuz 
Soru Çekimleri 

5. Zarflar 
6. Kelimelerin 

Cümledeki Farklı 
Görevlerde 
Kullanımı 

Öğretmen 
Kılavuz Kitabında 
çeşitli sınıf içi 
etkinliklerle önce 
öğrencilere dil 
bilgisi konuları 
sezdirilmekte 
ve sonrasında 
Öğrenci Çalışma 
Kitaplarında yer 
alan etkinlikler 
aracılığıyla dil 
bilgisi konuları 
ve kuralları 
kavratılmaya 
çalışılmaktadır. 

Bazı dil bilgisi 
etkinlikleri, metin 
temelli dil bilgisi 
öğretimi ilkesine 
uygun olarak, 
uygulanacak 
etkinlikler için 
özel olarak 
yazılmış kısa 
metinler üzerinde 
yaptırılmaktadır. 

Dil bilgisi 
konularının bu 
sınıf düzeyinde 
yoğunluğu dikkat 
çekmektedir. 

1) Sezdirme
2) Anlatma
3) Tümevarım
4) Tümdengelim
5) Soru-Cevap 
6) Çözümleme-

Birleşim
7) Tekrar 

Öğretmen Kılavuz Kitabı sa. 
49. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 19: 
5., 6., 7. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
55. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 22: 
6. Etkinlik.

Öğretmen Kılavuz Kitabı sa. 
61.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 26-
27: 11., 12., 13., 14. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 28-
29-30: Tema Sonu Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
78-79. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 38: 
7. Etkinlik.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 42: 
4. Etkinlik.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 53: 
5. Etkinlik.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 54-
55-56: Tema Sonu Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
117. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 64: 
8. Etkinlik.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
123.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 66-
67: 6. ve 7. Etkinlikler.
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B) Fiillerin Yapı 
Özellikleriyle 
İlgili Bilgi ve 
Kuralları Kavrama 
ve Uygulama 

1. Basit, 
Türemiş Ve 
Birleşik Fiiller 

2. Farklı Yapı 
Özelliğindeki 
Fiillerin Anlam 
Özellikleri 

C) Fiil 
Kiplerinde 
Zaman ve Anlam 
Kaymasıyla İlgili 
Bilgi ve Kuralları 
Kavrama ve 
Uygulama 

1. Cümlede 
Zaman Kavramını 
Belirleyen/
Destekleyen 
Zarflar 

2. Fiil 
Kiplerinde 
Zaman ve Anlam 
Kayması 

3. Fiil kiplerini 
farklı zaman ve 
anlamları ifade 
edecek şekilde 
kullanma 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
129. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 69-
70: 4., 5., 6. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
137-138.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 74: 
9., 10., 11., 12. Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 75-
76-77: Tema Sonu Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
158-159.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 87-
88: 10., 11., 12. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
164.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 92: 
7. ve 8. Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 93-
94: 9., 10., 11. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
169.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 97-
98: 4. ve 5. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
176. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
102: 6. Etkinlik.

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 102-105: Tema Sonu 
Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
195.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
112-113-114: 6. Etkinlik.
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D) Ek Fiille 
İlgili Bilgi ve 
Kuralları Kavrama 
ve Uygulama 

1. İsim 
Türündeki 
Kelimelerin 
Çekimlenmesi 

2. İsimlerin Kip 
Eki Almasında Ek 
Fiilin Rolü 

3. İsimlerin Ek 
Fiil Aracılığıyla 
Çekimlenmesi 

E) Zaman 
ve Kip 
Çekimlerindeki 
Birleşik Yapıların 
Özellikleriyle 
İlgili Bilgi ve 
Kuralları Kavrama 
ve Uygulama 

1. Zaman ve 
Kip Çekiminde 
Birleşik Yapıları

2. Zaman ve 
Kip Çekiminde 
Birleşik Yapılar ve 
Ek Fiil 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
201-202. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
116: 3. ve 4. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
207.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
119-120: 8.,9., 10. Etkinlikler .

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
121: 11. Etkinlik.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
213.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
126: 7. Etkinlik. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
127-129: Tema Sonu Etkinlikleri

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 90. 
Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 45-

46: 5. ve 6. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
95. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 48-
49: 4. Etkinlik. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
230. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
138: 12. ve 13. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
237. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
143: 7. Etkinlikler. 
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Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
147: 6. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
153: 10., 11., 12. Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
154-156: Tema Sonu Etkinlikleri

8. SINIF

1) 
SINIF 2) KONULAR

3) ÖĞRETİM 
YÖNTEM VE 
TEKNİKLERİ

4) ETKİNLİK 
ÖRNEKLERİ (İlköğretim 

Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz 
Kitabı ve Öğrenci Çalışma 
Kitabı, Yıldırım Yayınları)

8 A) Fiilimsilerle 
İlgili Bilgi ve 
Kuralları Kavrama 
ve Uygulama 

1. Fiilimsiler 
ve Kullanım 
Özellikleri 

B) Cümleyle 
İlgili Bilgi ve 
Kuralları Kavrama 
ve Uygulama 

1. Cümlenin 
Temel Ögeleri 

2. Cümlenin 
Yardımcı Ögeleri 

3. Cümlede 
Vurgulanan 
İfadeler 

1) Sezdirme
2) Anlatma
3) Tümevarım
4) Tümdengelim
5) Soru-Cevap 
6) Çözümleme-

Birleşim
7) Tekrar 

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 
ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 
VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA 
KİTABI 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 9. 
Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 13-

13: 8., 9., 10. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
14.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 20: 
10. ve 11. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 21: 
12., 13., 14. Etkinlikler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
20-21. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 26-
27: 8., 9., 10. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 28: 
11. ve 12. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
26-27. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 33-
34: 9., 10., 11. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 35: 
12. ve 13. 
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4. Fiillerde Çatı 
5. İsim ve Fiil 

Cümleleri 
6. Kurallı ve 

Devrik Cümleler 
7. Cümlenin 

Yapı Özellikleri 
8. Kalıplaşmış 

Cümle Yapıları 
9. Cümlede 

Anlam 
10. Cümleye 

Hâkim Olan 
Duygu

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 36: 
14. ve 15. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 37-
40: Tema Sonu Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
39-40-41.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 49-
50: 9. ve 10. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 51: 
11. ve 12. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
46-47 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 57: 
8. ve 9. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
578: 10., 11. ve 12. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
61.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 73-
74: 7., 8. ve 9. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
71. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 86: 
12. ve 13. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
77. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 92: 
12., 13. ve 14. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
82. 

Öğrenci Ça. K. sa. 96: 7. Ve 8. 
Etkinlikler 
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C) Anlatım 
Bozukluklarını 
Belirleme ve 
Düzeltme 

1. Anlatım 
Bozukluklarına 
Neden Olan 
Kullanımlar 

2. Anlatım 
Bozukluklarını 
Düzeltme

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
77. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 92: 
12., 13. ve 14. Etkinlikler. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
82. 

Öğrenci Ça. K. sa. 96: 7. Ve 8. 
Etkinlikler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
86-87. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
101: 8., 9., 10. Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 102-105: Tema Sonu 
Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
100.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
111-112: 8., 9., 10. Etkinlikler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
113. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
123: 10. Etkinlik.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
119-120.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
131: 10. ve 11. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 132-133: Tema Sonu 
Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
131. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
139: 10. Etkinlik. 
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Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
135. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
143: 9. Etkinlik.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
139-140.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
148: 8. ve 9. Etkinlikler.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
144-145. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
156: 13. ve 14. Etkinlikler. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 157-159: Tema Sonu 
Etkinlikleri.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
51-52 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 65: 
9. Etkinlik.

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
154-155.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
166: 9., 10., 11., 12. Etk. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
161. 

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
170-171: 9. ve 10. Etkinlikler 

Öğretmen Kılavuz Kitabı, s. 
165-166.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
174: 7. ve 8. Etkinlikler.

Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 
178: 7. Etkinlik.

Öğrenci Çalışma Kitabı, 
s. 179-181: Tema Sonu 
Etkinlikleri.
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6-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı ile ilgili Bulgular 

İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı incelendiğinde, ko-
nuların kendi içinde bir bütünlük ve devamlılık gösterecek şekilde tasarlandı-
ğı görülmektedir. Programın yapısı, “genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme 
alanları, dil bilgisi ve bu öğrenme alanlarına yönelik belirlenmiş kazanımlar, 
etkinlik örnekleri ile açıklamalar” bölümlerinden oluşmaktadır. Programdaki 
temel yaklaşım, bireysel farklılıklarını da dikkate alarak belirlenen kazanım-
ların gerçekleştirilmesi sürecinde öğretmenin rehberliğinde, etkin çabaları ve 
deneyimleri ışığında öğrencilerin derse katılımlarının sağlanmasına dayanır. 

Türkçe Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yo-
luyla temel dil becerilerini (Dinleme/İzleme-Okuma-Yazma-Konuşma) ge-
liştirmeleri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. 
Öğrencilerin dil sevgisini ve dil bilincini kazanmaları da programın amaçları 
arasındadır. Programdaki temel yaklaşımda öğrencilerin etkili iletişim kur-
maları, işbirliği içinde çalışabilmeleri, öğretmen rehberliğinde öğrendiklerini 
aşamalı bir biçimde geliştirmeleri de temel hedefler arasındadır.

Türkçe Dersi Öğretim Programında okuma, dinleme/izleme, konuşma ve 
yazma becerilerinin yanında dil bilgisi beşinci öğrenme alanı olarak düzen-
lenmiştir. Programda dil bilgisine yönelik olarak yapılan tanımlama ve açıkla-
malar incelendiğinde dil bilgisi öğretiminin diğer beceri alanlarıyla bağlantılı 
olduğu ve bu alanları destekleyen bir yapıda verilmeye çalışıldığı belirlen-
miştir. Dil bilgisi öğretiminde teorik bilgi ve ezberci öğretim yerine öğrenci-
lerin derse etkin olarak katılım sağlayacakları ve etkileşimli bir ders ortamı 
oluşturacak etkinlikler yoluyla Türkçeyi daha doğru ve güzel kullanmalarını 
sağlamaya yönelik bir program yapılmaya çalışıldığı belirlenmiştir. Türkçenin 
doğru ve güzel kullanımı ile dil bilinci ve dil sevgisi kazandırmanın bu prog-
ramda öne çıkarıldığı görülmektedir. 

Bu programda kural öğretmek ve ezberletmek yerine öğrencilere temel 
dil becerilerini kazandırmak ve iletişim becerilerini geliştirmeye; yani dilin 
doğru kullanımını öğretmeye yönelik öğretim etkinlerinin yapılması benim-
senmiştir. Dil bilgisi bölümünde her sınıf için farklı amaç ve kazanımların 
belirlendiği, konuların sıralanışının da buna uygun yapıldığı görülmektedir. 
Her sınıf düzeyi için temel başlıklar ve bu temel konu başlıklarına bağlı alt 
başlıklar ile kazanımlar belirlenmiştir. 

6. sınıf için 2 konu altında, toplam 16 kazanım belirlenmiştir. 6. sınıf için 
dil bilgisi alanı: 

A) Kelimenin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve 
Uygulama, 
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B) Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama te-
mel başlıkları/temel kazanımları çerçevesinde düzenlenmiştir. 

7. sınıf için 5 ana başlık altında, toplam 20 kazanım belirlenmiştir. 7. sınıf 
dil bilgisi alanı: 

A) Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama, 

B) Fiillerin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve 
Uygulama, 

C) Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymasıyla İlgili Bilgi ve Kuralları 
Kavrama ve Uygulama, 

Ç) Ek Fiille İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama, 

D) Zaman ve Kip Çekimlerindeki Birleşik Yapıların Özellikleriyle İlgili 
Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama.

8. sınıf için 3 konu ve 17 kazanım belirlenmiştir. 8. sınıf dil bilgisi alanı:

A) Fiilimsilerle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama, 

B) Cümleyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama, 

C) Anlatım Bozukluklarını Belirleme ve Düzeltme.

Programdaki yapı ve düzenleme dil bilgisi açısından incelendiğinde söz-
cüğün anlamlı en küçük birimi olan “kelimede yapıdan kelime türlerine ve 
cümlede anlama” doğru özelden genele, basitten karmaşığa doğru aşamalı ve 
sarmal bir konu tasarımının benimsendiği söylenebilir. Programdaki dil bilgisi 
konularının ve kazanımların özellikle 7. sınıfta yoğunlaştığı görülmektedir. 

Programda dil bilgisi alanına yönelik belirlenen kazanımların gerçekleş-
tirilmesinde, kuralların metin veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde 
ele alınması, diğer dil becerilerini desteklemesi gerektiği vurgusu yapılmıştır. 
Konuların birer beceriye dönüştürülmesi ve farklı etkinlik örneklerine yer ve-
rilmesi üzerinde durulmuş, dil bilgisi konularının konuşma ve yazma becerile-
riyle ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ortaokul dil bilgisi öğretiminde 
kuralların ve bilgilerin yeri geldikçe doğrudan, sunuş yoluyla öğretilmesi ge-
rektiği belirtilmiş ve bunların örneklerden hareket edilerek verilmesinin daha 
doğru olacağı ifade edilmiştir. Konuşma ve yazma becerileri ile dil bilgisi 
kazanımlarının desteklenmesi ve bu beceriler arasında sıkı bir ilişki kurulması 
gerekliliği üzerinde durulmuştur. Programda öğretmenlere derste kullanabile-
cekleri çalışma kâğıtları sunulmuş ayrıca bunların nasıl kullanılacağı ile ilgili 
örneklere yer verilmiştir. 
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Programʼda örnek ders işlenişi başlığı altında dil bilgisi kazanımlarının 
verilişinde okuma metinlerinden hareket edilebileceği gibi bağımsız metin-
lerden veya çalışma kâğıtlarından da yararlanılabileceği belirtilmiştir. Bunun 
yanında önceki yıla ait dil bilgisi konularına yönelik hatırlatma niteliğinde 
etkinlikler yapılabileceği ifade edilmiştir. Programda vurgulanan noktalardan 
biri de dil bilgisi kazanımlarının belirlenen sıraya göre ele alınmasıdır. 

Programʼın içerisinde Yöntem ve Teknikler bölümünde, dört temel dil be-
cerisi ile ilgili yöntem ve teknikler çeşitli başlıklar altında verilmişken dil bil-
gisi alanıyla ilgili yöntem ve teknikler kısmı bulunmamaktadır. Programdaki 
Dil Bilgisi alanı başlığı altında verilen yapıya bakıldığında “Amaç ve 
Kazanımlar, Etkinlik Örnekleri, Açıklamalar” bölümleri görülmektedir. 
Bunların incelenmesi sonucunda dil bilgisi öğretiminde özellikle “Sezdirme, 
tümevarım, anlatma(sunum), gösterim, gösterip yaptırma, soru-cevap, tüm-
dengelim, çözümleme-birleşim, metin temelli dil bilgisi öğretimi ve yeri gel-
dikçe tekrar” yöntemleri ve tekniklerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Etkinlik 
Örnekleri ve Açıklamalar başlıkları altında, öğretmenlerin programda yer alan 
kazanımları gerçekleştirmek için neler yapabilecekleri ve nasıl bir yol izleye-
cekleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Burada göze çarpan noktalardan biri de 
dil bilgisi konularında genel kuralların ve önemli noktaların öğretmen tarafın-
dan doğrudan öğrencilere açık ve net bir şekilde açıklanması, anlatılması ve 
belirtilmesidir. Ayrıca dil bilgisi konularının niteliklerine bağlı olarak yazma 
becerisi ve konuşma becerisi ile ilişkilerine dikkat çekilerek bunların öğren-
cilere konuşurken ve yazarken uygulatılmasına vurgu yapılmıştır. Programda 
dil bilgisi konuları sınıflar düzeyinde tasnif edilmiş ve kazanımlarla çerçeve 
çizilmiştir; burada her sınıfta hangi konunun verileceği belirtilerek sınırlan-
dırma yapılmıştır. 

Programʼda yer alan kazanımların gerçekleştirilmesinde özellikle dolay-
lı öğretim yöntemi, buluş stratejisine dayalı sezdirme tekniği ve buna bağlı 
olarak örneklerden hareketle genel kurala ulaştıran tümevarım yöntemi ile 
öğretmenin temel konuları, önemli noktaları açıkladığı anlatma (sunum yön-
temi) ağırlıklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında öğrenilen bilgilerin 
kalıcılığını sağlamaya yönelik olarak soru-cevap, gösterip-yaptırma, metin te-
melli dil bilgisi öğretimi ile cümle temelli dil bilgisi öğretimi yöntemlerinin 
kullanıldığı belirlenmiştir. Dil bilgisi kazanımlarının değerlendirilmesinde ne 
gibi soruların, testlerin ve formların kullanılabileceği de yine “Açıklamalar” 
başlığı altında verilmiştir. 

Bazı dil bilgisi konuları “Yazma Becerisi”nin kazanımları içinde ele alın-
mıştır. Örneğin 6. Sınıfta “ünlü ve ünsüz harflerin özellikleri, ünlü düşmesi, ki 
ve de bağlaçları ile mi soru edatı”; 7. Sınıfta ise “ki, de bağlaçları ve soru eki 
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mi”nin kullanımı yazma becerisi alanında ele alınmıştır. 8. Sınıfta ise “büyük 
harflerin kullanımı, sayıların yazımı ve yazımı karıştırılan sözcükler, cümle-
leri sıraya koyarak metin oluşturma” gibi konular yazma becerisi altında ele 
alınmıştır. 

Programʼın hem genel yapısına hem de özel olarak dil bilgisi alanındaki 
kazanımlara bakıldığında, sarmal programlama yaklaşımına göre bir yapılan-
dırma ve bununla birlikte programdaki genel çerçeve incelendiğinde temel 
olarak öğrencilerin derse etkin katıldığı bir öğrenme-öğretme yaklaşımının 
uygulandığı belirlenmiştir. 

6-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitapları ve Öğrenci 
Kitapları ile ilgili Bulgular 

Dil bilgisi, İlköğretim Türkçe Programıʼnın önerdiği yöntem ve teknik-
lerin kullanımına dayanan işleniş sürecine uygun olarak hazırlanmıştır. Dil 
bilgisi öğretiminde amaç, öğrencilere ana dilini sevdirmek ve onlarda ana dili 
bilincini oluşturmak olduğundan, metnin anlamına yön veren dil bilgisi kural-
larının metinde nasıl işlediğini sezdirme anlayışından hareketle etkinliklerde 
ayrıntıya fazlaca girilmemiştir. Dil bilgisi etkinlikleri kuralların nasıl işledi-
ğini kavramaya yönelik yol gösterici niteliktedir. Öğrencilerin düzeyleri de 
dikkate alınarak metinden yeteri kadar örnek bulunmadığı durumlarda metin 
dışı paragraf ve cümlelerden yararlanılarak kuralların kavranması pekiştiril-
meye çalışılmaktadır. Fakat yer yer işlenen okuma metinlerinden tamamen 
bağımsız etkinlikler ve örneklerin işlendiği de belirlenmiştir. Bu yönüyle dil 
bilgisi öğretiminde bazen kuralların geleneksel anlayışa bağlı olarak ezber-
lenmesine dayanan bir anlayışın henüz bırakılmadığı da görülmektedir. Genel 
olarak dil bilgisi öğretimi, İlköğretim Türkçe Programıʼnın işleniş sürecine 
uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Atatürk temasında, belirli gün ve haftalara 
uyulması için yıllık planda belirtildiği üzere o haftaya denk gelecek şekilde 
düzenlemeler yapılmıştır. 

6-8. sınıflar için hazırlanan öğretim araçlarının hepsinde Türkçenin kural 
ve özelliklerinin çeşitli uygulamalar aracılığıyla verilmesi amacıyla Öğrenci 
Çalışma Kitabı’nda çeşitli etkinlikler verilmiştir. Bu etkinliklerin uygulana-
bilmesi için öğrencilerin “Dil Bilgisi” başlığı altında verilen bilgi ve beceri-
leri kazanmasına yönelik 6-8. Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuzu kitaplarında 
“Sezdirme, tümevarım, anlatma (sunum), gösterim, gösterip yaptırma, soru-
cevap, tümdengelim, çözümleme-birleşim, metin temelli dil bilgisi öğretimi ve 
yeri geldikçe tekrar” olmak üzere çeşitli yöntem ve tekniklerin kullanılması 
önerilmiştir. 

İkinci alt problem: Bu problemin çözümlenmesinde incelenen Lise 9-10 
Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı, 9-10. sınıflara ait Dil ve Anlatım 
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Ders Kitaplarından elde edilen verilerden yaralanmıştır. Bununla ilgili bulgu-
lar Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca öğretim programı ve ders araçları ile ilgili 
bulgular iki ayrı başlık altında Tablo 2’nin altında yorumlanmıştır.

Tablo 2: 9-10. Sınıflar Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı ve Ders 
Kitaplarında Dil Bilgisi Öğretimi

DİL VE ANLATIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS 
KİTAPLARI

9. SINIF

1) SINIF 2) KONULAR
3) ÖĞRETİM 

YÖNTEM 
VE 

TEKNİKLERİ

4) ETKİNLİK 
ÖRNEKLERİ 

(Ortaöğretim Dil ve 
Anlatım Ders Kitabı 9, Ada 

Yayıncılık)
9 ÜNİTE 3: SES 

BİLGİSİ VE 
TELAFFUZ 
(SÖYLEYİŞ) 

SES BİLGİSİ

A) Türkçedeki 
Seslerin Özellikleri 

1. Ünlü ve ünsüzleri 
sınıflandırır. 

B) Türkçedeki Ses 
Uyumları 

1. Kalınlık-İncelik 
2. Düzlük-

yuvarlaklık

1)Gösterip 
yaptırma
2) Tartışma
3) Metin 

temelli dil bilgisi 
öğretimi 
4) Araştırma 
5)Tümevarım 

ve Tümdengelim 
6) Anlatma-

Sunum 
7) Sezdirme
8) Çözümleme 

ve Birleşim

ORTAÖĞRETİM DİL VE 
ANLATIM DERS KİTABI 9 

s. 51: 1. ve 2. Etkinlik. 
s. 52: 3. Etkinlik.
s. 53-54: 4. Etkinlik.
s. 54-55: 5. Etkinlik ve 6. 

Etkinlik. 
s. 55-56-57: Değerlendirme 

Soruları. 
s. 68-69-70: Ünite Ölçme 

ve Değerlendirme Soruları.
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C) Ses Olaylarının 
Oluşumu

1. Ünsüz 
yumuşaması
2. Ünlü ve ünsüz 

düşmesi
3. Ünlü ve ünsüz 

türemesi 

TELAFFUZ 
(SÖYLEYİŞ)
Konuşma becerisinde 

vurgu ve tonlamayla 
ilgili kurallardır. 

ÜNİTE 4: KELİME 
BİLGİSİ 

A) Kelimede 
Ses ve Anlam 
Kaynaşmasından 
Oluşan Bir Yapı 
Özelliği

B) Kelimede Anlam 
Oluşumu
1. Aynı kavram 

alanına giren 
kelimeler

C) Kelimelerde 
Anlam Oluşumu
1. Aynı anlam ve 

yakın anlam

s. 73: 1. Etkinlik. 
s. 74: 2. Etkinlik ve 3. 

Etkinlik. 
s. 75: Değerlendirme 

Soruları. 
s. 75: Araştırma.
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D) Kelimelerin 
Farklı Anlamlarda 
Kullanımı 
1. İlk anlam, 

kullanım anlamı
2. Mecaz anlam 
3. Terim anlamı 
4. Kelimelerin yan 

anlamları 

E) Anlam İlişkilerine 
Göre Kelimeler 
1. Eş anlamlı 

kelimeler
2. Zıt anlamlı 

kelimeler 
3. Yakın anlamlı 

kelimeler 
4. Eş sesli kelimeler 

D) Kelimelerde 
Anlam Değişmesi
1. Anlam 

genişlemesi, anlam 
daralması, başka 
anlama geçiş. 

E) Kelime 
Grupları ve Kelime 
Gruplarının Oluşumu
1. Kelime gruplarının 

varlığı

s. 77: 1. Etkinlik.
s. 79: 2. Etkinlik. 
s. 79-80: 3. Etkinlik. 
s. 80-81: 4. Etkinlik ve 5. 

Etkinlik. 
s. 82-83: Değerlendirme 

Soruları.
s. 83: Araştırma. 

s. 85: 1. Etkinlik 
s. 86: 2., 3. Ve 4. 

Etkinlikler 
s. 87-88: Değerlendirme 

Soruları. 

s. 89-90-91: İnceleme, 
Anlama ve Yorumlama. 
s. 90-91: Değerlendirme. 

s. 91: Araştırma. 
s. 94: 1. Etkinlik. 
s. 94-95-96: 2., 3. ve 4. 

Etkinlikler. 
s. 97-98-99: 5., 6., 7., 8., 9. 

ve 10. Etkinlikler. 
s. 100-1001: 13. ve 14. 

Etkinlikler. 
s. 102-103: Değerlendirme. 
s. 104-105-106: Ünite 

Ölçme ve Değerlendirme 
Soruları. 



198 Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Programlarında Dil Bilgisi Öğretimi Sorunu

2. Kelime gruplarının 
oluşumu ve kelime 
grupları ile cümle 
ögeleri arasındaki 
ilişki 

ÜNİTE 5: CÜMLE 
BİLGİSİ

CÜMLEDE 
ANLAMIN 
OLUŞUMU
A) Cümlede Anlam 

Oluşumu

1. Cümlenin, 
kelime ve kelime 
gruplarından ayrılığı
2. Cümlenin oluşumu 

ve bağdaştırma
3. Cümlede anlamın 

oluşumu
4. Cümlede anlamın 

oluşumunda yüklem 
ve özne-yüklem 
ilişkisinin rolü 

BİLDİRDİKLEERİ 
KİPLERE GÖRE 
CÜMLELER

HABER 
CÜMLELERİ 

A) Haber 
Cümlelerinin İşlevleri

1.Haber cümlelerinde 
göndergesel ögeler 
ve haber cümlelerinin 
göndergesel işlevleri 

s. 110: 1. Etkinlik. 
s. 111: 2. Etkinlik. 
s. 112-113: 3. ve 4. 

Etkinlikler.
s. 114: Değerlendirme. 
s. 114: Araştırma. 
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2. Cümlede nesnel ve 
öznel anlatımlar 
3. Bilgi verici 

cümleler 
4. İsim cümlelerinin 

de haber kipindeki 
cümleler gibi bilgi 
vermek üzere 
düzenlenişi 

B) Haber 
cümlelerinde zamanı 
bildirme 

DİLEK- İSTEK 
CÜMLELERİ

A) Dilek- İstek 
Cümlelerinin İşlevleri
1. Dilek-istek 

cümlelerinin anlamsal 
ifade özellikleri 
2. İstek, emir, 

gereklilik, dilek-şart 
cümleleri 

HABER VE DİLEK 
KİPLERİNDE 
SORU

A) Soru 
Cümlelerinin 
Oluşumu

1. “Ne, kim, nasıl, 
hangi, kaç” gibi 
soru kelimeleri ile 
cümlede ögelerin ve 
onları tamamlayan 
kelimelerin sonuna 
“mi” soru eki 
getirilerek soru 
cümlelerinin kuruluşu 

s. 116: 1. Etkinlik. 
s. 118: 3., 4. ve 5. 

Etkinlikler. 
s. 120: Değerlendirme. 
s. 120: Araştırma. 

s. 124-125: 1. ve 2. 
Etkinlikler. 
s. 126: 3. Etkinlik.
s. 127: Değerlendirme. 

s. 130: 1. Etkinlik.
s. 131: 2. Etkinlik.
s. 132: 3. Etkinlik.
s. 133: 6. Etkinlik.
s. 134: Değerlendirme. 
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2. Soru cümlelerinin 
işlevleri 
3. Soru eki ve 

edatlarının cümledeki 
işlevleri 
4. Soru zarflarının, 

soru cümlelerindeki 
işlevleri 
5. Soru sıfatlarının, 

soru cümlelerindeki 
işlevleri 

B) Soru Cümlelerinin 
İşlevleri 

1. Soru cümlelerinin 
kuruluş amacı
2. Gerçek soru 

cümleleri 
3. Sözde soru 

cümleleri
4. soru cümlelerinde 

soru işaretinin 
kullanım
5. soru cümlelerinin 

farklı işlevlerde 
kullanımı 

HABER VE DİLEK 
KİPLERİNDE 
OLUMLULUK-
OLUMSUZLUK 

A) Olumlu ve 
Olumsuz Fiil 
Cümlelerinin Kuruluş 
Özellikleri 

1. Biçim bakımından 
olumlu, anlamca 
olumsuz fiil cümleleri s. 137: 1. Etkinlik.

s. 137: 2. Etkinlik.
s. 138: Değerlendirme.
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B) olumlu ve 
olumsuz isim 
cümlelerinin kuruluş 
özellikleri 
1. Biçim bakımından 

olumlu, anlamca 
olumsuz isim 
cümleleri
2. “Değil” edatı ile 

yapılan olumsuz isim 
cümleleri 
3. “Var, yok” 

kelimelerinin 
yüklem işleviyle 
kullanıldıkları 
cümlelerin anlam 
özellikleri 

METİNDE 
KAZANDIKLARI 
ANLAMLARA 
GÖRE CÜMLELER

A) Cümlenin 
Metinde Tamamlanan 
Bir Anlam Birimi 
Oluşu 
1. Cümlenin anlam 

özellikleri ve anlam 
değeri 
2. Cümlelerin 

anlam bakımından 
karşılaştırılması 
3. Cümle düzeyinde 

yapı-anlam 
kaynaşması 

B) Aynı Düşüncenin 
Farklı Cümlelerle 
İfade Edilmesi 

C) Yakın Anlamlı 
Cümleleri Ayırma 

s. 142: 1. Etkinlik. 
s. 143: 2. Etkinlik.
s. 144: Değerlendirme.
s. 145-146: Ünite Ölçme 

ve Değerlendirme Soruları. 
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D) Bildirdiği 
Duygu, Düşünce ve 
Kavramlara Göre 
Cümlelerin İşlevleri 
1. Sebep-sonuç, 

amaç, şart, açıklama, 
tanım, karşılaştırma, 
betimleme cümleleri 
2. Nesnel ve öznel 

cümleler
3. Doğrudan- dolaylı 

anlatım cümleleri

10. SINIF

1) SINIF 2) KONULAR
3) ÖĞRETİM 

YÖNTEM 
VE 

TEKNİKLERİ

4) ETKİNLİK 
ÖRNEKLERİ 

(Ortaöğretim Dil ve Anlatım 
10. Sınıf Ders Kitabı, Öğün 

Yayınları)
10 ÜNİTE 3: 

ANLATIM 
TÜRLERİ 

ÖYKÜLEYİCİ 
ANLATIM-İSİM 

A) İSİM
1. Metinde geçen 

isimler 
2. Metin oluşumunda 

isimlerin işlevleri 
3. Metinden 

hareketle isimleri 
türlerine göre 
gruplandırma
4. İsimlerin, 

kelime gruplarının 
oluşumundaki 
işlevleri 

1) Gösterip 
yaptırma
2) Tartışma
3) Metin 

temelli dil bilgisi 
öğretimi 
4) Araştırma 
5) Tümevarım 

ve Tümdengelim 
6) Anlatma-

Sunum 
7) Sezdirme
8) Çözümleme 

ve Birleşim

DİL VE ANLATIM 10. 
SINIF DERS KİTABI

s. 110: 8. Etkinlik.
s. 112: 9. Etkinlik.
s. 113: 10. Etkinlik. 
s. 120-121: 17. Etkinlik 
s. 121: 18. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili).
s. 122: Değerlendirme 

Soruları. 
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BETİMLEYİCİ 
ANLATIM-SIFAT 

A) SIFAT 
1. Metinde geçen 

sıfatları bulma 
2. Metnin 

oluşumunda sıfatların 
işlevleri 
3. Metinden 

hareketle sıfatları 
türlerine göre 
gruplandırma
a) Niteleme sıfatı
b) Belirtme sıfatı 
4. Sıfatların, 

kelime gruplarının 
oluşumundaki 
işlevleri

COŞKU VE 
HEYECANA 
BAĞLI (LİRİK) 
ANLATIM-ZAMİR 

A) ZAMİR 
1. Metinde geçen 

zamirleri bulma 
2. Metnin 

oluşumunda 
zamirlerin işlevleri 
3. Metinden 

hareketle zamirleri 
türlerine göre 
gruplandırma

a) Şahıs, işaret, 
belirsizlik zamirleri 
b) Soru ve 

dönüşlülük zamirleri 
4. Zamirlerin, 

kelime gruplarının 
oluşumundaki 
işlevleri 

s. 125: 5., 6. ve 7. 
Etkinlikler. 
s. 126: 8. ve 9. Etkinlikler.
s. 128: 11. Etkinlik. 
s. 129: 13. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili) 
s. 130: 16. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili).
s. 131: Değerlendirme.

s. 134: 2., 3. ve 4. 
Etkinlikler.
s. 135: 5. Etkinlik.
s. 136: 6. Etkinlik.
s. 137: 12. Etkinlik.
s. 138: 13. ve 14. 

Etkinlikler. 
s. 138: 15. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili). 
s.139: Değerlendirme. 
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DESTANSI(EPİK) 
ANLATIM- 
EMREDİCİ 
ANLATIM-FİİL/
FİİLİMSİ 

A) FİİL/FİİLİMSİ 
1. Metindeki fiilleri 

bulma
2. Metnin oluşunda 

fiillerin işlevleri
3. Metindeki fiilleri 

çatılarına göre 
gruplandırma 
a) Özne-yüklem 

ilişkisine göre etken, 
edilgen, dönüşlü, işteş 
fiiller 
b) Nesne-yüklem 

ilişkisine göre geçişli, 
geçişsiz fiiller 
4. Fiillerin 

kelime gruplarının 
oluşumundaki 
işlevleri 
5. Metindeki 

fiilimsileri bulma 
6. Metnin 

oluşumunda 
fiilimsilerin işlevleri 
7. Metinden 

hareketle fiilimsileri 
türlerine göre 
gruplandırma
8. Fiilimsilerin, 

kelime gruplarının 
oluşumundaki 
işlevleri 

s. 142: 3. Etkinlik. 
s. 143: 4. Etkinlik.
s. 145: 8. ve 10. 

Etkinlikler.
s. 146: 11. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili). 
s. 147-148: Değerlendirme.

s. 151: 6., 8., 9. ve 10. 
Etkinlikler. 
s. 152: 11. Ve 12. 

Etkinlikler 
s. 153: 14. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili).
s. 153: 16. Etkinlik.
s. 153: 17. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile iİişkili).
s. 154: Değerlendirme. 
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ÖĞRETİCİ-
AÇIKLAYICI-
TARTIŞMACI-
KANITLAYICI 
ANLATIM-ZARF 
A) ZARF 
1. Metindeki zarfları 

bulma
2. Metnin 

oluşumunda zarfların 
işlevleri 
3. Metinden 

hareketle zarfları 
türlerine göre 
gruplandırma 
a) Niteleme, zaman, 

azlık-çokluk zarfları 
b) Yön ve soru 

zarfları 

DÜŞSEL 
(FANTASTİK) 
ANLATIM- 
GELECEKTEN 
SÖZ EDEN 
ANLATIM-EDAT, 
BAĞLAÇ 

A) EDAT, BAĞLAÇ 
1. Metindeki edatları 

bulma 
2. Metnin 

oluşumunda edatların 
işlevleri 
3. Edatların, 

kelime gruplarının 
oluşumundaki 
işlevleri 
4. Metindeki 

bağlaçları bulma 
5. Metnin 

oluşumunda 
bağlaçların işlevleri 

s. 158: 5. Etkinlik. 
s. 160: 10. Etkinlik.
s. 165: 6. ve 7. Etkinlikler. 
s. 166: Değerlendirme.
s. 169: 7. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili). 
s. 170: Değerlendirme.
s. 174: 6. Etkinlik.
s. 175: 10. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile ilişkili) 
s. 176-177: Değerlendirme 

s. 179: 4. Etkinlik.
s. 180: 5. Etkinlik. 
s. 182: 7. Etkinlik. 
s. 182: 9. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili).
s. 183: 13. Etkinlik.
s. 184: Değerlendirme.
s. 188: 3. ve 4. Etkinlikler.
s. 189: 5. Etkinlik.
s. 189: 9. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili).
s. 190: Değerlendirme.
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6. Bağlaçların, 
kelime gruplarının 
oluşumundaki işlevi

SÖYLEŞMEYE 
BAĞLI (DİYALOG) 
ANLATIM-MİZAHİ 
ANLATIM-ÜNLEM 

A) ÜNLEM 
1. metindeki 

ünlemleri bulma 
2. ünlemlerin, cümle 

ve metindeki işlevleri 
3. ünlemlerin, 

kelime gruplarının 
oluşumundaki 
işlevleri

s. 194: 5. Etkinlik. 
s. 196: 12. Etkinlik. 
s. 197: Değerlendirme.
s. 201: 6. Etkinlik.
s. 201: 12. Etkinlik (Yazma 

Becerisi ile İlişkili).
s. 202: Değerlendirme. 
s. 203-204-205: Ünite 

Değerlendirme Soruları.

9-10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı ile İlgili Bulgular

Programın başında temel amaç, ilköğretimi bitiren öğrencilerin, dili kul-
lanma becerisi kazanmalarını ve zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
aydın kişiler durumuna gelebilmelerini sağlamak olarak belirtilmiştir. Dil ve 
Anlatım dersinin temel hedefi olarak da öğrencilerin kazandıkları dil beceri-
leri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade 
etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı 
kazanmaları ifadesine yer verilmiştir. Programın hedefleri arasında öğrenci-
lere kazandıkları bu dil becerilerini başka alanlarda kullanma ve kendilerini 
geliştirmeleri de yer almaktadır.

Programda metinlerden hareketle uygulamalara yer verilmiştir. Dil bi-
rimlerinin bir ileti etrafında anlam birimine dönüşmesi ve bu anlam birimi 
içerisinde birbiriyle ilişkisi üzerinde durulmuştur. Programın genel anlamda 
dil bilincini ve sevgisini kazandırmayı; dil birimleri arasındaki ilişkileri öğ-
rencilere kavratmayı ve Türkçeyi güzel, doğru ve etkili bir iletişim aracı ola-
rak kullanabilme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlayan düşünceden 
hareketle yapılandırıldığı belirtilmiştir.

Programın yapısına bakıldığında her sınıfta ve ünitede hangi konunun 
niçin ve nasıl öğretileceğinin, her bölümde öğrencilerin neler kazanacağının 
belirlendiği görülür. Dil bilgisi kurallarının ezbere dayalı bir anlayışla veril-
mediği programda ifade edilmiştir. Liselerde kazandırılmak istenen dil ve 
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anlatım ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklar, önce sınıflara bölünmüş; daha 
sonra sınıflara ayrılan konular da birbirini tamamlayan ünitelere ayrılmıştır.

9. sınıfta Türkçenin en temel yapısını oluşturan ses bilgisinden paragrafa 
doğru anlatımda kullanılan birimlerin kavratılmasına yönelik bir düzenleme 
yapılmıştır. 10. sınıfta anlatım türlerinin yanında kelime çeşitlerinin de anla-
tım türlerine örnek olarak verilen metinlerden hareketle kavratılması amaç-
lanmıştır. Ders içi ilişkilendirmeler ilgili yerlerde gösterilmiştir. 11. sınıfta her 
ünitede önce sözü edilen edebi tür ile ilgili seçilmiş metinler okunur ve din-
lenir. Metnin işlenişi sonrasında da öğrencilerden üzerinde durulan türle ilgili 
yazı yazmaları istenmiştir. 12. sınıf programının ise öğrencilerin programdaki 
genel amaçları gerçekleştirecek şekilde hedeflenen kazanımlara ulaşmalarını 
sağlayacak biçimde düzenlendiği belirtilmiştir.

Programa dil bilgisi açısından bakıldığında ise çağdaş bir yaklaşımın be-
nimsendiği ve kuralları ezberletme anlayışının yerine, dil bilgisinin metin içi 
sözlü ve yazılı işlevsel özellikleri üzerinde durulduğu belirlenmiştir. Dil bilgi-
si öğretiminde kuralların anlama ve bağlamdaki kullanım özelliklerinin kav-
ratılmasına yönlendiği görülmektedir. Öğretimin seçilen metinler üzerinden 
yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Bu da metin temelli dil bilgisi öğretimine uy-
gun bir öğretim yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir. Bunun yanında 
kullanılacak yöntem ve teknikler de sezdirme, soru-cevap, tartışma, gösterip 
yaptırma, araştırma ve anlatma (sunum) olarak programda belirtilmiştir.

Dil bilgisi kazanımları 9. sınıfta 3 ana başlık altında toplam 34 kazanım 
olarak; 10. sınıfta ise 7 ana başlık altında toplam 40 kazanım olarak belir-
lenmiştir. Bu kazanımlar incelendiğinde Türkçenin ses özelliklerinden keli-
me bilgisi ve cümle bilgisi konularına oradan da kelime türleri konularının 
işlenişine doğru bir sıranın izlendiği görülmektedir. Programda bu kazanım-
lara ulaşmak için seçilen metinler üzerinden etkinliklerin gerçekleştirileceği 
belirtilmiştir. Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlayan yaklaşıma uygun 
olabilecek Araştırma yöntemi de bu sınıflarda belirgin olarak kullanılmakta-
dır. Kazanımların değerlendirilmesine bütünsel yaklaşılmıştır ve programda 
bununla ilgili kullanılabilecek formlar, sorular, testler de belirtilmiştir.

9-10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitapları ile İlgili Bulgular

9 ve 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Kitapları, programda belirtilen kaza-
nımları gerçekleştirmeye yönelik seçili metinlerden oluşmaktadır. Öğretmenler 
ve öğrenciler ilköğretim 6-8. sınıflardan farklı olarak aynı kitabı kullanmakta-
dır, yani okuma metinleri ile çalışma etkinlikleri iç içe aynı kitapta verilmiştir, 
uygulamaların nasıl yapılacağı ile ilgili öğretmenleri yönlendirmek için Dil ve 
Anlatım Dersi için Öğretmen Kılavuz Kitabı hazırlanmamıştır. Kitaplar içerik 
olarak zengindir ve metinler öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve düzeylerine uygun 
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olarak güncel, çağdaş yazılardan alınmıştır. Konuların sıralaması ve verilişi 
programla örtüşmektedir. Ders kitapları metinler ve etkinlik örnekleriyle zen-
ginleştirilmiştir.

Etkinlikler ve örnekler incelenirken öğrencilerin bilgi birikimlerinden 
yararlanarak konu ve kavramları açıklamaları istenmektedir. Kitaplar öğren-
cileri araştırmaya yönlendirmektedir. Bunun yanında, çözümleme-birleşim 
yöntemine uygun etkinlikler de kitaplarda yer almaktadır. Kitaplardaki etkin-
likler incelendiğinde, programdaki yöntem ve tekniklere ek olarak tümevarım, 
tümdengelim, çözümleme-birleşim gibi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı gö-
rülmektedir. Özellikle bazı konuların kavratılmasında Kavram Haritalarının 
kullanıldığı göze çarpmaktadır.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Kitabıʼnda konular üniteler içinde doğrudan 
alt başlıklar olarak verilmiştir; fakat 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabıʼnda 
ise konular ünite başlığı altında toplanmış, dil bilgisi konuları anlatım türleri-
nin arasına dağıtılmıştır. Hem anlatım türlerinin hem de dil bilgisi konularının 
özellikleri bu konuların birbiri içine geçecek şekilde dağıtılmasında dikkate 
alınmıştır. Kitaplarda tema sonu değerlendirme etkinlikleri ve sorularıyla hem 
konuların tekrarı yapılmış hem de eksik öğrenmeler tespit edilerek tamam-
layıcı etkinliklerin yapılmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 
Kitaplarda öğretmen rehber rolündedir ve bilgi öğrenciler tarafından yapılan-
dırılacak şekilde etkinlikler yoluyla düzenlenmiştir. Bu da ders kitaplarının 
program ile uyumlu olarak hazırlandığını, öğrenme sürecinde öğrencinin et-
kin olduğu, dil bilgisi öğretiminde dolaylı öğretim stratejisi, buluş yoluyla öğ-
renme anlayışının benimsendiğini, bunu desteklemek için sezdirme, buldur-
ma, gösterip yaptırma ve çözümleme-birleşim gibi çoğunlukla buluş, bazen 
sunuş yoluyla öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığını göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Dil Bilgisi Konuları ve Sınıflara Göre Dağılımı

Ortaokul ve Lise Programları birlikte ele alındığında, genel yapılandırma 
ve görünüm açısından Sarmal Programlama yaklaşımına uygun bir düzenleme 
yapıldığı görülmektedir. Ortaokulda kelimenin yapısal özelliklerinden başla-
yıp cümlenin anlam ve anlatım özelliklerine özelden genele doğru aşamalı sar-
mal bir yapı izleyen dil bilgisi öğretim programı tasarlama anlayışının olduğu 
belirlenmiştir. Aynı şekilde lisede de yine birbirini tamamlayacak şekilde ko-
nular derinleştirilerek, ayrıntıya girilerek ve yer yer tekrar edilerek; eski bilgi-
lerin üzerine yenileri inşa edilerek öğretilecek şekilde öğretim programının bir 
bütünlük oluşturacak biçimde düzenlendiği belirlenmiştir. Ortaokul Türkçe 
Programı temel dil becerileri ve dil bilgisi alanı olarak 5 alana bölümlenerek 
Kazanımlar-Etkinlik Örnekleri-Açıklamalar başlığı altında ele alınmıştır. Bu 
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programda 6,7 ve 8. Sınıflar için her temel beceri için bir başlık açılmıştır ve 
bu beceri alanına yönelik kazanımlar, etkinlik örnekleri, açıklamalar ayrıntılı 
olarak verilmiştir. Dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri 6, 
7 ve 8. sınıflar için kazanımlar ortak olacak şekilde birlikte verilmiş, bunun 
yanında Yazma Becerisinin sınıflara göre değişen farklı kazanımları da yine 
sınıf düzeylerine göre belirtilmiş ve dil bilgisi alanı her sınıf düzeyi için farklı 
kazanımları içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Lise programına bakıldığında 
ise programda üniteler, konular ve bunların altında öğrencilere kazandırılacak 
alt kazanımların verildiği belirlenmiştir. Lisede edebiyata dair öğrenme konu-
ları ile dil bilgisi konuları bu yönüyle iç içe geçmiştir. 

İki programın temelinde de öğrencinin öğrenme sürecinde etkin oldu-
ğu çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarının benimsendiği belirlenmiştir. 
Özellikle geleneksel öğretim anlayışındaki dil bilgisi kurallarının ezberletil-
mesi yerine her iki programın da öğrencilerde dil bilinci, dil sevgisi, dili etkili 
ve işlevsel bir iletişim aracı olarak kullanabilme becerisi geliştirmeye yöne-
lik yapılandırıldığı görülmektedir. Lise Programıʼnın yapısı ve diğer beceri 
alanları ile kurulan ilişkisel nitelikler açısından Ortaokul Programıʼna göre 
dil bilgisi konularının öğretilmesinde ve kazanımların gerçekleştirilmesinde 
daha iyi ve daha etkili olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aslında ortaokulda 
temel dil becerileri dinleme, okuma, konuşma ve yazmanın etkin kullanıla-
bilmesini geliştirmenin ana amaç olmasından kaynaklanmaktadır. Bu aşama-
da “Dil bilgisi öğretimi de ihmal edilmesin.” kaygısından dolayı konular ile 
okuma metinleri arasında tam bir ilişki kurulamamıştır. Aynı durum okutulan 
ders kitapları için de geçerlidir; içerik, etkinlik ve nitelik açısından dil bilgisi 
öğretimi değerlendirildiğinde lise kitaplarının açıkça ortaokul kitaplarından 
daha nitelikli olduğu görülür. 

Ortaokul Programıʼnda dil bilgisine ilişkin olarak 6. sınıfta 2 ana konu 
başlığı altında toplam 16 kazanım; 7. sınıfta 5 ana başlık altında toplam 20 
kazanım ve 8. sınıfta 3 ana başlık altında toplam 17 kazanım olmak üzere üç 
yılda toplamda 10 konu ve bunlarla ilgili 53 kazanıma yer verilmiştir. Lise 
Programına dil bilgisi kazanımları açısından bakıldığında ise 9. sınıfta 3 ana 
konu başlığı altında 34 kazanım, 10. sınıfta 7 ana konu başlığı altında 40 kaza-
nım, yani genel bir bakışla 10 ana konu başlığı altında toplam 74 kazanıma yer 
verildiği belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında aslında ortaokul ve lisede aynı 
konulara yer verildiği, lisede bunlarla ilgili kazanımların artırıldığı görülür.

Her iki programda da dil bilgisi konularının diğer temel dil becerileriy-
le ilişkilerine dikkat çekilmiştir ve dil bilgisinin işlevsel olarak kullanılma-
sına vurgu yapılmıştır. Programlar ve kitaplar incelendiğinde ise Ortaokul 
Programıʼnın bu alanlar arası ilişkiyi kurmada biraz zayıf kaldığı ve özellik-
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le yazma becerisi alanından öteye geçemediği söylenebilir. Buna karşı Lise 
Programı hem yapılandırılışı hem de kullanılan metinler ve etkinlik örnekleri 
ile dil bilgisinin diğer temel dil becerileri ile daha etkili bir ilişki ve etkileşim 
içerisinde verilmesini sağlayabilmektedir. Ortaokuldaki konular ve kazanım-
lar Lise Programıʼnda ayrıntılara inilerek verilmiştir. 6. ve 7. sınıftaki kelime 
türleriyle ilgili konular/kazanımlar 9. ve 10. sınıfta da programın yapısı içeri-
sinde yer almaktadır. Aynı şekilde 8. sınıftaki fiilimsiler, cümleyle ilgili bilgi 
ve kurallar konular/kazanımlar 9. sınıfta cümle bilgisi konusu başlığı altında 
ve 10. sınıfta anlatım türleri konusunun içerisine dağıtılmış fiil/fiilimsi başlı-
ğı altında tekrar ele alınmış; daha derinlemesine ve işlevsel olarak kullanıl-
masına yönelik etkinlikler ile kazanımlar pekiştirilmiştir. 8. sınıfta dil bilgisi 
konusu olarak ele alınan anlatım bozuklukları konusu ise 10. sınıfta Anlatım 
ve Özellikleri konusu altında, anlatımın oluşumu; “Anlatımda bağdaşıklığın 
önemini belirler.” kazanımı içerisinde ele alınmıştır. 

Sonuç olarak her iki programda konular kolaydan zora, somuttan soyu-
ta ve birbirini tamamlayacak ve aşamalı öğretilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Ayrıca uygun bağlam oldukça tekrarlar yapılıp konular genişletilmiştir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim yöntem ve teknikleri açısından bakıldığında, geçmiş yıllarda 
hazırlanan öğretim programlarından farklı olarak özellikle ortaokulda doğ-
rudan değil, dolaylı öğretim stratejisi sezdirme yoluyla öğrencilere dil bilgisi 
kurallarını kavratmaya yönelik öğretim yapıldığı belirlenmiştir. Bunun yanın-
da öğretmenlere yönelik hazırlanan kılavuz kitaplarda anlatma, soru-cevap, 
tümevarım-tümdengelim, çözümleme ve birleşim yöntem ve tekniklerinin de 
sıklıkla kullanılması önerilmiş; tekrarlara ise yeri geldikçe başvurulduğu gö-
rülmüştür.

Ortaokul dil bilgisi öğretiminde metin temelli dil bilgisi öğretimi anla-
mında, yani dil bilgisi kurallarının okuma metninde kullanıldığı bağlamda 
işlevlerinin farkına varmalarını sağlamada önemli eksiklikler tespit edilmiş-
tir. Dil bilgisi öğretiminin diğer dört temel dil becerisini destekleyici olarak 
programda verilmesi gerekliliği üzerinde durulmasına karşın kitaplarda ve et-
kinliklerde bunun aksine sanki bağımsız bir konu ve öğrenme alanı gibi ele 
alındığı ve burada da metin temelli dil bilgisi öğretimi anlayışının ders araç-
larına yeterince yansıtılmadığı belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında lisede 
kullanılan kitaplar ve etkinliklerin, dil bilgisi öğretimi açısından daha nitelikli 
ve diğer dört temel dil becerisini daha iyi destekleyici olduğu görülmektedir. 

Öğretim etkinliklerinde genelde kullanılan öğretim yöntem ve teknik-
lerinin; sezdirme, anlatma (sunum); tümevarım, tümdengelim, soru-cevap, 
gösterip yaptırma ve metin temelli dil bilgisi öğretimi olduğu görülmüştür. 
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Yöntem ve tekniklerin kullanımı ve kazanımların gerçekleştirilmesine yöne-
lik etkinlikler incelendiğinde Lise 9-10 Dil ve Anlatım Programıʼnın ve ders 
kitaplarının daha nitelikli olduğu söylenebilir. İlköğretim 6-8. Sınıflar Türkçe 
Dersi Öğretim Programıʼnın bu açıdan bakıldığında ve kitaplar incelendiğin-
de, kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik nitelikli etkinlikler sunmada 
yetersiz olduğu söylenebilir. 

Öneriler

Dil bilgisi konuları hem ortaokul hem de lise öğretim programlarında ay-
nen tekrar etmektedir. Eğitimin 12 yıl kesintisiz olduğu düşünüldüğünde, ko-
nuların sürekli tekrar edilmesi hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından 
sıkıcı olabilir.

Bunun yerine dil bilgisi;

1. İlkokul için yazım, noktalama ve telaffuzla ilgili kuralların edinilmesi,

2. Ortaokul için isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, fiilimsiler, cümle bilgisi ile 
ilgili kuralların edinilmesi,

3. Lise için metin bilgisi ile ilgili kuralların edinilmesi ile sınırlandırılarak 
öğretim sürecinin bütününe yayılabilir.
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DİNLEME SÜRECİ VE BU SÜRECİN TÜRKÇE 
ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMA DURUMU

Deniz MELANLIOĞLU*

Giriş

Öğrenmenin gerçekleşmesi dil becerilerindeki yetkinlikle yakından ilgi-
lidir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kullanma düzeyi, öğ-
renme sürecini şekillendiren ana unsur olarak düşünülebilir. Bu beceriler içe-
risinde bireyin öğrenmelerine ilk kaynaklık eden dinlemedir. Anlama becerisi 
başlığı altında ifade edilen dinleme; konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin 
vermek istediği mesajı, tam olarak anlayabilme becerisi (ÖZBAY, 2005: 5; 
ÖZBAY, 2006: 52), işittiğini anlamak amacıyla dikkat harcamak ve bir sonuç 
çıkarmak için konuşmayı izleme (GÖĞÜŞ, 1978: 228), işitileni almak ve sak-
lamak ya da işitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (SEVER, 2000: 11) 
şekillerinde tanımlanmaktadır. Çeşitli araştırmacılar tarafından farklı yönleri 
vurgulanan dinleme, “iletişim sürecinde işitilen sesleri anlamlandırma ve bu 
anlamlandırma sonucunda bir tepkide bulunma” şeklinde de açıklanabilir.

 Dinleme, öğrenmenin ve iletişimin en temel yolu olmasının yanı sıra 
zevk alma yollarından da biridir (ARI, 2010: 180). Çünkü kültürel hayatın 
bazı yönleri dinlemeyle iç içedir. Radyo ve televizyon programlarının, tiyat-
roların, konferansların, konserlerin dinlenmesi ve izlenmesi bu yüzyıl insanı-
nın vazgeçemeyeceği ihtiyaçları arasında gösterilmektedir (ÖZBAY, 2001: 9). 
Temur (2001: 62) elektronik iletişim, bilgisayar teknolojisi ve görsel medya 
ne kadar hızla gelişirse gelişsin dil becerilerinin özellikle de dinlemenin, ile-
tişim becerilerinin temeli olma özelliğini kaybetmeyeceğini vurgulamaktadır. 
Bunun nedeni, dinlemenin bireyin çevresinde olanları anlamlandırmak için 
kullandığı temel becerilerin başında gelmesidir. Konuyla ilgili araştırmalarda 
da hem okulda hem de gündelik hayatta en fazla dinleme becerisinin kul-
lanıldığı vurgulanmaktadır (GÖĞÜŞ, 1978; CONAWAY, 1982; HUNSAKER, 
1990 akt. AKYOL, 2006; CİHANGİR, 2004; ROBERTSON, 2004, KARADÜZ; 
2010).

* Doç. Dr.; Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü; 
denizmelanlioglu@hotmail.com
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Dinleyicinin iletilenlerden hareketle yeni yaşantılar kazanabilmesi ise 
dinleme becerisindeki birikimiyle yakından ilgilidir. Sever’e göre kaynak ta-
rafından söze dönüştürülen bilgi, haber, tutum, duygu ve düşüncelerin algıla-
nıp anlamlandırılması, kavranması ve yorumlanması birtakım bilgi, beceri ve 
alışkanlıkları gerektirmektedir (2000: 9). Ancak edinilen bu beceriler, öğren-
cileri dinlediklerini anlayan, ayıran, değerlendiren kişiler hâline getirmemek-
tedir. Bu nedenle öğrencileri dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eleştirip de-
ğerlendirmeye götürecek beceri ve alışkanlıkların kazandırılması da dinleme 
eğitimini gerekli kılar. Dinlemeyi okul öncesi döneme kadar farkında olmadan 
geliştiren çocuk, okul yaşamıyla birlikte sistemli bir dinleme eğitimine tabidir.

Dinleme eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda birtakım olumsuz-
luklardan kaynaklanan problemlerin olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin 
olumsuzlukların başında dinlemenin anne karnında edinilmeye başlamasın-
dan kaynaklı olarak dinlemenin edinilmiş ve geliştirilemeyen bir beceri olarak 
görülmesidir. Bu kanı, diğer becerileri geliştirme etkinliklerinin de başarıya 
ulaşmasını engellemektedir. Çünkü dinleme, konuşma, okuma ve yazma be-
cerileri bir bütündür ve her becerinin gelişim düzeyi birbirine paralellik arz 
etmektedir. Bir başka problem, dinlemeyle işitmenin aynı kavram olarak ele 
alınmasıdır. İşitme, dinlemenin ilk şartıdır, fizyolojik bir süreci içerir. Oysa 
dinleme anlamlandırmayla son bulan fizyolojik ve psikolojik bir olgudur. 
Bir diğer olumsuzluk, dinleme sürecinin soyut olması nedeniyle dinleme 
materyaline yönelik bir işlenişin ve buna bağlı olarak ölçme değerlendirme-
nin nasıl yapılacağı konusundaki belirsizliğin olması (KATRANCI, 2012: 52; 
MELANLIOĞLU, 2012: 1587), en önemlisiyse dinleme eğitiminde sürecin de-
ğil, sonucun ele alındığı bir yaklaşımın benimsenmesidir. 

Güneş, öğrencinin dinleme sürecini şu şekilde ifade 
etmektedir:“Yapılandırıcı yaklaşımla Türkçe öğretimine göre dinlemenin 
amacı sadece dil ve iletişim becerilerini geliştirmek değildir. Dinleme aynı za-
manda öğrenme, anlama, zihinsel, sosyal ve zihinsel bağımsızlık vb. becerileri 
geliştirmek için yapılmaktadır. Dinleme becerilerini geliştirmek için zihinsel 
süreçlere ağırlık verilmektedir. Bunun için önce dinlemeye hazırlık yapılmak-
tadır. Bu hazırlık büyük oranda zihinsel hazırlık olmaktadır. Ardından öğrenci 
ön bilgileri ışığında dinlediği bilgileri incelemekte, seçmekte, düzenlemekte ve 
önceki bilgileriyle ilişkilendirmektedir. Bu zihinsel işlemler sonucunda oluştu-
rulan bilgiler zihinsel yapıda yeniden düzenlenmektedir. Düzenleme sürecinde 
hem bilgilerin hem de zihinsel yapının yeniden düzenlemesi yapılmaktadır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere dinleme planlı bir süreci içermektedir. Etkili 
dinleme; dinlemeye hazırlanmayı, dikkati konu üzerinde toplamayı ve dinleme 
amacının belirlenmiş olmasını gerektirir.” (2007: 80). 
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Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere dinleme, oldukça karmaşık bir 
süreci içermesinin yanı sıra sorgulama, sınıflama, analiz, sentez gibi temel 
becerilerin de kullanımını gerekli kılmaktadır. 

Demirel, dinleme eğitiminde izlenecek sırayı; dinleme öncesi, sırası ve 
sonrası olmak üzere üç ana başlık altında ele almaktadır (1999: 36-37). Bu 
başlıklar altında yapılacakları şu şekilde sıralamaktadır: 

Dinleme öncesi

1. Tanıtma: Dinlenecek konu hakkında genel bilgi verilir.

2. Kestirme: Konu hakkında öğrencilerin tahminleri alınır. Dinlenecek 
metnin başlığı söylenerek içerik tahminlerinin sınırı daraltılır.

3. Yeni kelimelerin öğretimi: Dinlenecek metinde geçen yeni kelimeler 
ve gerekirse yeni cümle kalıpları öğretilir. Yeni öğrenilen kelimeler, bilinen 
cümle kalıplarıyla yeni öğrenilen cümle yapıları da bilinen kelimelerle verilir.

4. Amaçlı dinleme: Dinleme etkinliği amaçlı yapılmalıdır. 

Dinleme sırası

1. Öğretmen metni yüksek sesle okur.

2. Öğrencilerin, metni dinlerken farklı tonlama ve vurgulara dikkat etme-
si sağlanır.

3. Öğrencilerden dinleme sonunda sorulacak sorulara cevap verebilmele-
ri için gerekli gördükleri yerleri not etmeleri istenir.

Dinleme sonrası

1. Dinleme metniyle ilgili sorulara cevap verilir. 

2. Dinlenen metnin sözlü ya da yazılı özeti çıkarılır.

3. Dinlenen metinle ilgili resimlerin ya da cümlelerin olay sırasına göre 
dizilmesi istenir.

4. Dinlenen metne uygun başlık önerilir.

Dinlemede izlenecek bu sıra dinleme eğitiminin sistemli bir şekilde ger-
çekleştirilmesini sağlayacağı gibi öğrencinin kendi dinleme sürecini fark et-
mesine de yardımcı olacaktır. 

Güneş, dinlemede izlenecek sıraya ilişkin yaptığı sınıflamada dinleme 
öncesinde dinlemeyi planlama tekniklerine (ön bilgileri harekete geçirme, 
dinleme ortamını inceleme vb.); dinlemede anlama teknikleri (soruları belir-
leme, açıklayıcı noktaları not alma vb.), bilgiyi yapılandırma teknikleri (ana 
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ve yardımcı düşünceyi belirleme vb.) ve bilgiyi düzenleme tekniklerine (özet-
leme vb.); dinleme sonrasında ise konuşmayı değerlendirme tekniklerine (su-
numu değerlendirme, dinleme amacına ulaşma durumunu belirleme vb.) yer 
vermektedir (2007: 83). Yapılan bu tasnifin, yapılandırmacı yaklaşımın genel 
özelliklerini yansıttığı söylenebilir. Kuşçu da dinlemede izlenecek sırayı yapı-
landırmacı yaklaşım doğrultusunda ele almaktadır. Buna göre dinleme öncesi 
(ön hazırlık, zihinsel hazırlık, ön bilgileri harekete geçirme, anahtar kelimeler, 
tahmin, amaç belirleme, tür-yöntem ve teknik belirleme), dinleme aşaması 
(sözlü anlama, zihinde yapılandırma, bilgiyi uygulama) ve dinleme sonrası 
olmak üzere üç aşamadan bahsetmektedir (2010: 85-96). 

Yapılan sınıflamalar incelendiğinde hepsinin dinlemeyi bir süreç olarak 
ele aldığı görülmektedir. Öğrenciye, dinleme eğitimi sırasında bu aşamaları 
ezberlemekten ziyade dinlemede bunlara ihtiyaç duyup kullanma alışkanlığı 
kazandırılması amaçlanmalıdır. Böylece dinleme, planlı bir gelişim gösterebi-
lir ve alışkanlığa dönüşebilir. Dinleme süreci genel anlamda dinleme öncesi, 
sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Okullarda dinleme becerisine yönelik yeterlikler, Türkçe dersi kapsamın-
da öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Türkçe dersinde öğrenciye kazandı-
rılacak bilgi ve becerilerin sınırları ise Türkçe dersi öğretim programıyla be-
lirlenmektedir. 2005 Türkçe öğretim programında; dinlemenin niçin ayrı bir 
öğrenme alanı olarak düşünüldüğü, öğrenciye hangi amaç ve kazanımların 
verileceği, dinleme türleri, etkinlik örnekleri ve ölçme değerlendirmeye yöne-
lik uygulamalar açıklanmıştır.

Dinleme becerisinin tanımlandığı bölümde şu açıklama bulunmaktadır:

“Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaş-
ması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eği-
timini gerekli kılmaktadır. Bu becerilerin geliştirilmesiyle öğrencilerden 
dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendir-
me, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri 
gerçekleştirmesi beklenir. … Öğrencilere dinleme alanında kazandırıla-
cak becerilerin başında zihinsel hazırlık gelmektedir. Öğrencinin dinleme 
amacını belirlemesi, buna uygun yöntem seçmesi ve dinlemeye dikkatini 
yoğunlaştırması gerekmektedir. Bu çalışmalar, öğrencinin hem dinle-
diklerini anlamasını, yorumlamasını, zihninde yapılandırmasını hem de 
zihinsel becerilerini geliştirmesini kolaylaştırıcı olmaktadır. Bunun için 
öğrencilere çeşitli sorular sorulmakta ve dinleme amacıyla yöntemini 
belirlemesine yardımcı olunmaktadır. Ardından öğrencilerin dinledikle-
rini iyi anlaması ve beyninde yapılandırması için çeşitli zihinsel ve üst 
düzey becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilere 
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dinlediklerini zihinde canlandırma, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, 
çıkarımlar yapma, sonucu tahmin etme, özetleme, değerlendirme ve ar-
kadaşlarıyla paylaşma gibi çalışmalar yaptırılmalıdır.” (MEB; 2006: 5)

Programın dinlemeyi ele alış biçiminde, süreç temelli bir eğitim anlayışı-
nın benimsediği anlaşılmaktadır. Süreç temelli eğitim, programın felsefesini 
teşkil eden yapılandırmacılıkla da yakından ilişkilidir. 

Amaç

Bu noktadan hareketle çalışmada kişinin öğrenmelerine kaynaklık etmesi 
bakımından ve sözel iletişimin gerçekleşmesi için vazgeçilmez unsurlardan 
biri olan dinleme becerisine ilişkin programdaki “amaç” ve “kazanımların” 
dinleme sürecini yansıtma durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Yöntem

Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma tekniklerinden doküman 
incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu 
veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamakta-
dır (YILDIRIM ve ŞİMŞEK, 2008: 188). Bu çalışmada Türkçe öğretim progra-
mında yer alan dinleme öğrenme alanına ilişkin amaç ve kazanımlar dinleme 
süreci kapsamında incelenerek raporlaştırılmıştır.

Bulgular ve Yorum

Türkçe öğretim programında dinleme öğrenme alanına ilişkin 5 amaç 42 
kazanım bulunmaktadır. Bu çalışmada her amaç bir alt problem olarak ele 
alınmış; amaç altında yer alan kazanımlar dinleme sürecini yansıtma durum-
ları bakımından incelenmiştir.

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

Programda “Dinleme kurallarını uygulama” amacında öğrencilerin 4 ka-
zanımı gerçekleştiriyor olması beklenmektedir. Bunlar:

Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.
Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.
Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır.
Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır.

Yukarıdaki kazanımlara bakıldığında ilk üç kazanımın dinleme kuralla-
rını uygulamayla ilgili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla programın dinleme 
kurallarını uygulama başlığı altında öğrencide gerçekleşmesini planladığı iki 
kazanım vardır: Görgü kurallarına uygun dinler. Dinleme/izleme yöntem ve 
tekniklerini kullanır.
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Dinleme süreci dikkate alındığında dinleme öncesi, dinleme sırası ve 
dinleme sonrasında öğrencinin sürece dâhil olmasını sağlayacak birtakım 
unsurların olduğu bilinmektedir. Dinleme öncesi dinleme sürecine bir nevi 
öğrencinin hazır hâle gelmesidir. Bu nedenle öğrenciden dinleme kurallarını 
uygulama amacında beklenen kazanımların süreç dikkate alınarak şu şekilde 
düzenlenmesi önerilmektedir:

Dinleme/izlemeye hazırlık yapar.
Dinleme/izleme amacını belirler.
Dinleme/izleme materyaline dikkatini toplar.
Dinleme/izleme materyaline ilişkin tahminde bulunur.

2. Dinleneni/izleneni Anlama ve Çözümleme

İkinci dinleme amacını gerçekleştirmeye yönelik programda 25 kazanım 
verilmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime grupları-
nın anlamlarını çıkarır.

Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu 

ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur. 
Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur.
Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt 

eder.
Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, dü-

şünce ve hayalleri yorumlar.
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Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler 
üretir.

İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine yönelik tahminlerde 
bulunur. 

Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular ya-
par.

Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği arasındaki ilişkiyi or-
taya koyar.

Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur.
Görsel/işitsel unsurlarla dinledikleri/izledikleri arasında ilgi kurar.
Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.
Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.
Dinlediği/izlediği kişi, konu ya da metnin yazarı/şairi hakkında bilgi edi-

nir.

Bu başlık altında süreci ilgilendiren kazanım cümlelerine yer verildiği 
görülmektedir: İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
tahminlerde bulunur. Bunlardan bazıları hem süreci hem sonucu içeren kaza-
nım cümleleridir: Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla 
karşılaştırır. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur.

Anlama ve çözümleme başlığı altında ele alınan kazanımların metin 
odaklı olduğu ifade edilebilir. Dinleme eğitimini, dinlediği metni anlama-
ya indirgemenin bu eğitimi olumsuz yönde etkileyecek bir yaklaşım olduğu 
söylenebilir. Öğrenci dinleme sırasında metni anlamak için dinleme sürecini 
yönetmek durumundadır. Dolayısıyla bu amaç ifadesinin bir alt boyutu dinle-
diğini anlama ve çözümlemeyi izleme olmalıdır. Bu amaç altında:

“Seçtiği dinleme/izleme tür yöntem ve tekniğinin uygunluğunu kontrol 
eder. 

Dikkati dağıldığında dinleme/izleme materyaline dikkatini yoğunlaştır-
mak için çabalar.

Dinleneni/izleneni zihinde canlandırır.” şeklinde öğrencinin dinleme sü-
recine ilişkin kazanımların olması gerekir.
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3. Dinlediklerini/İzlediklerini Değerlendirme

Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme amacı içerisinde 3 kazanım 
yer almaktadır:

Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden değerlendirir.
Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden 

değerlendirir.

Değerlendirme başlığı altında belirtilen kazanım cümleleri hazırlıklı ko-
nuşmanın değerlendirilmesini kapsamaktadır. Öğrenciler, okul döneminde ya 
da yaşamları boyunca sadece hazırlıklı konuşma metinlerini dinlemek duru-
munda kalmamaktadır. Bu değerlendirme kazanımları, günlük hayattan ko-
puktur. Ayrıca tıpkı dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme amacında oldu-
ğu gibi bunlar da bir metni anlayıp değerlendirmeye yöneliktir. Elbette öğren-
cinin dinlediği metne ilişkin bir değerlendirmesi olmak durumundadır. Ancak 
ele alınan üç kazanım metnin değerlendirilmesi için yeterli görülmemektedir:

Dinleneni/izleneni özetler.
Dinlediklerine/izlediklerine yönelik çıkarımda bulunur.

Bunun yanı sıra dinleme süreci için:

Dinleme/izleme amacına ulaşma düzeyini kontrol eder. 
Dinleme/izleme sürecinde zayıf olduğu yönleri belirler.
Dinleme/izleme sürecinde güçlü olduğu yönleri fark eder.
Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin tahminlerini kontrol eder.

4. Söz Varlığını Zenginleştirme

Anlama becerileri içerisinde düşünülen dinleme, alıcı beceri olarak da 
nitelenmektedir. Bu nitelemenin nedeni, dinleme materyalleri sayesinde öğ-
rencinin konuşma ve yazmada kendini ifade etmek için kullanacağı kelimeleri 
kazandırmayı sağlamaktır. “Söz varlığını zenginleştirme” amacında 6 kaza-
nım bulunmaktadır.

Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca 
ilişkili kelimelere örnek verir.

Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate ala-
rak kullanır.

Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler/kullanır.
Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler.
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Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle 
içinde kullanır.

Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden 
sözlük oluşturur.

Özbay, “söz varlığını zenginleştirme” amacı için belirtilen kazanımların 
anlamadan ziyade anlatmaya yönelik olduğunu dile getirmektedir:

“ ‘… örnek verir, … kullanır, … cümle içinde kullanır’ ifadeleri anlatıma 
yöneliktir. Bu amacın altında yer alacak kazanımlar anlamaya yönelik olma-
lıdır. Mesela:

1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.
2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini 

anlar.
3. Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler.
4. Aynı kavram alanına giren kelimelerin, anlam farklılıklarını ayırt eder.

Verilen örneklerdeki cümleler anlamaya yönelik ifadelerdir. Programın 
dinleme/izleme (anlama) ile ilgili kazanımları arasında yer verilmesi gereken 
kazanım cümleleri, bu tipte olmalıdır.” (2010: 41-42).

5. Etkili Dinleme/İzleme Alışkanlığı Kazanma

Her beceride olduğu gibi dinlemeye yönelik eğitimin amacı da öğrenci-
nin bu beceriyi alışkanlık hâline dönüştürebilmesidir. Programda bu amaç, 
“Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma” şeklinde ifade edilmiş ve bu 4 
kazanımla, alışkanlıkla ne kastedildiği verilmiştir:

Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine dinleyici/izleyici 
olarak katılır.

Şiir, hikâye, masal dinletilerine katılır.

Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına 
uygun olanlarını takip eder.

Kaset, cd, film vb. kaynaklardan kişisel arşiv oluşturur.

Bu kazanımlar incelendiğinde etkili dinleme/izleme alışkanlığını çok faz-
la yansıtmadığı söylenebilir. Öğrencinin günlük hayatıyla bir ilişkilendirme 
yapılmadığı; dinleme öncesi, sırası ve sonrasının esas alınmadığı ifade edile-
bilir.



222 Dinleme Süreci ve Bu Sürecin Türkçe Öğretim Programına Yansıma Durumu

Sonuç

Dinleme, eğitimle geliştirilebilen bir beceridir. Bu beceriye yönelik eği-
timde dinleme sürecinin esas alınması gerekir ki dinleme eğitimi, sağlıklı bir 
şekilde gerçekleşebilsin ve bir alışkanlığa dönüşebilsin. Aksi durumda konuy-
la ilgili literatürde ifade edilen dinleme problemleriyle karşılaşılır; bu prob-
lemlerin çözümünde istenilen düzeye ulaşılması pek mümkün olmayabilir 
(CİHANGİR, 2000; DOĞAN, 2007; ŞAHİN ve AYDIN, 2009; TEMUR, 2010; 
MELANLIOĞLU, 2013; KARABAY, 2014).

2005 Türkçe öğretim programında dinlemenin ayrı bir öğrenme alanı ola-
rak ele alınması, bu beceriye Türkçe dersinde ayrılan yüzdenin belirtilmesi, 
beceride istenilen gelişimin amaç ve kazanımlarla ifade edilmesi, etkinlik ör-
neklerine yer verilmesi ile ölçme değerlendirme çalışmalarının nasıl yapıla-
cağı hususunda bilgilendirmede bulunulması oldukça önemli gelişmelerdir. 
Ancak dinlemenin bir alışkanlığa dönüşmesi isteniyorsa öğrencinin kendi din-
leme süresini fark etmesi sağlanmalıdır. Bu da ancak süreç temelli bir dinleme 
eğitimiyle mümkündür. Programda süreç temelli bir beceri eğitimine vurgu 
yapılsa da amaç ve kazanımlar dikkate alındığında sürecin ve süreçte yapıla-
cakların yeteri kadar iyi açıklanmadığı söylenebilir. Türkçe öğretim programı 
dinleme öğrenme alanı bu dikkatle tekrar ele alınmalı ve dinleme öncesi, din-
leme sırası ve dinleme sonrası olmak üzere üç aşamayı kapsayan sürece göre 
yeniden gözden geçirilmeli ve düzenlenmelidir.
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRÜ, 
TEMA, YAZAR, DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Alpaslan OKUR* - Nahide İrem AZİZOĞLU*

Giriş 

Türkçe dersi dinleme/izleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinden 
oluşan bir bütündür. 2006 yılında yayımlanan yeni Türkçe Öğretim Programı 
ile sınıf seviyelerine ve beceri alanlarına yönelik amaç ve kazanımlar belir-
lenmiştir. Programda yer alan amaç ve kazanımların öğrencilere kazandırıl-
masında kullanılan temel kaynaklardan biri ders kitaplarıdır. Türkçe dersinde 
üç tür kitap kullanılmaktadır. Türkçe ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen 
kılavuz kitabı. Ders kitapları sadece okuma metinlerini içerirken çalışma ki-
tapları etkinliklere yer vermektedir. Öğretmen Kılavuz Kitaplarında ise, öğ-
retmenlerin derste faydalanabileceği uygulama ve yönergeler yer almaktadır. 

Türkçe Öğretim Programı’nda amaç ve kazanımların dışında okuma ve 
dinleme materyallerinde bulunması gereken özellikler, yöntem ve teknikler, 
temalar, etkinlik örnekleri, her sınıf seviyesinde verilmesi gereken zorunlu 
türlere, ölçme ve değerlendirme araçlarına da değinilmiştir. Türkçe ders kitap-
larının programa uygun olarak hazırlanması öğrencilerin ana dillerine yönelik 
bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.

Programa göre, 6. sınıfta şiir, hikâye, anı, deneme, masal, fabl, tiyatro 
ve mektup türlerine, 7. sınıfta şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro, sohbet, gezi 
yazısı ve biyografi türlerine, 8. sınıfta, hikâye, anı, makale, roman, deneme, 
sohbet, eleştiri ve destan türlerine ders kitaplarında yer verilmelidir. Her sı-
nıfta zorunlu olan Atatürk temasının dışında 5. sınıfta Değerlerimiz, Sağlık 
ve Çevre, Birey ve Toplum, 6. sınıfta Sevgi, 7. sınıfta Millî Kültür, 8. sınıfta 
Birey ve Toplum temaları zorunludur. 

* Doç. Dr.; Sakarya Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı; aokur@sakarya.edu.tr
* Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı; azizoglu@

sakarya.edu.tr
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Değer, bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel 
değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünüdür (TDK, 2014: 483). 
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda değerler toplum ya da bireyler 
tarafından benimsenen birleştirici olgu, toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşı-
ladığına ve bireylerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütler olarak tanımlan-
maktadır (MEB, 2006b: 12). Demirel değerler eğitimini, “öğrencilerin doğru 
veya yanlış bir durum ile karşı karşıya geldiklerinde nasıl düşünmeleri ve 
hissetmeleri gerektiği konusunda okulların yaptığı yol gösterme” olarak ifade 
etmektedir (2010: 31). Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da değer öğreti-
minin önemi vurgulanmaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı genel amaç-
ları arasında bireylerin Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla 
milli ve evrensel değerleri tanımaları, hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt 
ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri, milli, manevi 
ve ahlaki değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşünce-
lerini güçlendirmeleri yer almaktadır (MEB, 2006a: 4).

Bu çalışmada 2014-2015 eğitim öğretim yılında ortaokullarda kullanılan 
Türkçe ders kitapları metin türü, tema, yazar ve taşıdıkları değerler açısından 
incelenmiştir. Çalışmanın amacı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ortaokul-
larda kullanılan Türkçe ders kitapları metin türü, tema, yazar ve taşıdıkları 
değerler açısından incelemektir.

Yöntem

Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Doküman analizi yaklaşı-
mıyla Türkçe ders kitaplarındaki metinler, metin türü, tema, yazar ve taşıdık-
ları değerler açısından değerlendirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması 
hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsar. Nitel araştırmada doküman analizi tek başına bir veri toplama yönte-
mi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217).

Araştırmanın evrenini 2013-2014 öğretim yılında ortaokullarda okutul-
makta olan MEB ve özel yayınevleri tarafından basılan Türkçe ders kitap-
ları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi olarak; 5. sınıf (MEB, Özgün, 
Engin, Koza, Ada Yay.), 6. sınıf (MEB, Doku, Evren, Koza, Pasifik, Tuna 
Yay.), 7. sınıf (MEB, Koza, Özgün, Pasifik, Harf, Gizem, Tuna Yay.), 8. sınıf 
(MEB, Erdem, Koza, Özgün, Pasifik, TAV, Enderun, Bisiklet Yay.) Türkçe 
ders kitapları alınmıştır. Tüm ders kitaplarının %43’ü incelenmiştir. 
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Bulgular

Türkçe Ders Kitaplarında Türlerin Dağılımı

Grafik 1: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Türlerin Dağılımı

5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metin türlerinin dağılımına ba-
kıldığında, en fazla şiir türünde metinlere yer verildiği görülmektedir (%35). 
Tüm ders kitaplarında toplamda 11 tür bulunmaktadır. İncelenen kitaplar ara-
sında tür açısından en fazla çeşitliliğe sahip olan kitaplar Özgün Yayınevinin 
hazırladığı ders kitaplarıdır. Yapılan inceleme sonucunda en az türe yer veren 
ders kitabının Engin Yayınevi Türkçe ders kitabı olduğu belirlenmiştir. 

Grafik 2: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Türlerin Dağılımı

6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metin türlerinin dağılımına bakıl-
dığında, en fazla hikâye türünde metinlere yer verildiği görülmektedir (%22). 
Tüm ders kitaplarında toplamda 19 tür bulunmaktadır. İncelenen kitaplar ara-
sında tür açısından en fazla çeşitliliğe sahip olan kitaplar Doku ve Pasifik 
Yayınevlerinin hazırladığı ders kitaplarıdır. Yapılan inceleme sonucunda en 
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az türe yer veren ders kitabının MEB Türkçe ders kitabı olduğu belirlenmiştir. 
Türkçe Öğretim Programı’na göre, 6. Sınıf seviyesinde verilmesi gereken tür-
ler, şiir, hikâye, anı, deneme, masal, fabl, tiyatro ve mektup türleridir. MEB’in 
Türkçe ders kitabında masal ve mektup türlerine, Pasifik yayınlarının Türkçe 
ders kitabında ise fabl türüne hiç yer verilmemiştir.

Grafik 3: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Türlerin Dağılımı

7. sınıf Türkçe ders kitaplarında en fazla yer verilen tür %18 oranı ile şi-
irdir. Tüm ders kitaplarında yirmi bir türe yer verilmiştir. 7. Sınıf Türkçe ders 
kitapları arasında en fazla türe yer veren Özgün Yayınlarının ders kitabı, en 
az türün bulunduğu ise, MEB ders kitabıdır. Türkçe Öğretim Programı’nda 7. 
Sınıfta yer verilmesi gereken türler, şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro, sohbet, 
gezi yazısı ve biyografidir. Bu türlerden anıya MEB ders kitabında, tiyatro 
türüne ise, Pasifik Yayınları ders kitabında yer verilmemiştir.

Grafik 4: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Türlerin Dağılımı
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8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metin türlerinin dağılımına bakıldı-
ğında, şiir türüne daha fazla yer verildiği görülmektedir (%17). Tüm ders kitapla-
rında toplamda 22 tür bulunmaktadır. İncelenen kitaplar arasında TAV Yayınlarının 
ders kitabı daha fazla sayıda türe yer vermiştir. Yapılan inceleme sonucunda en az 
türe yer veren ders kitabının Erdem Yayınları Türkçe ders kitabı olduğu belirlen-
miştir. Türkçe Öğretim Programı’na göre, 8. Sınıf seviyesinde verilmesi gereken 
türler, şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme, sohbet, eleştiri ve destan türleridir. 
Bu türlerden destan, sohbet ve şiire Özgün Yayınları Türkçe ders kitabında, eleşti-
ri ve şiire ise, MEB Türkçe ders kitabında yer verilmemiştir.

Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Temalar

Grafik 5: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Temalar

İncelenen 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında, Türkçe Öğretim Programı’na 
göre, zorunlu olan Birey ve Toplum, Değerlerimiz, Sağlık ve Çevre ve Atatürk 
temalarından sonra, en fazla Güzel Ülkem Türkiye temasına yer verilmiştir.
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Grafik 6: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Temalar

İncelenen 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında, Türkçe Öğretim Programı’na 
göre, zorunlu olan Sevgi ve Atatürk temalarından sonra, en fazla Doğa ve 
Evren temasına yer verilmiştir.

Grafik 7: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Temalar

İncelenen 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında, Türkçe Öğretim Programı’na 
göre, zorunlu olan Milli Kültür ve Atatürk temalarından sonra, en fazla Doğa 
ve Evren, Zaman ve Mekân temalarına yer verilmiştir.
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Grafik 8: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Temalar

İncelenen 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında, Türkçe Öğretim Programı’na 
göre, zorunlu olan Toplum Hayatı ve Atatürk temalarından sonra, en fazla 
Milli Kültür temasına yer verilmiştir.

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yazarlarına Göre Dağılımı

Grafik 9: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yazarlarına Göre 
Dağılımı

5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin yazarlarına göre dağılımına 
bakıldığında, %91 oranı ile en fazla Türk yazarların metinlerine yer verildiği 
görülmektedir. 
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Grafik 10: 6: Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yazarlarına Göre 
Dağılımı

6. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin yazarlarına göre dağılıma 
bakıldığında %81 ile en fazla Türk yazarların metinlerine yer verildiği görül-
mektedir. Metin kaynaklarındaki çeşitlilik 5. sınıf ders kitaplarına göre daha 
fazladır ancak, farklı kaynaklardan alınan (İnternet, dergiler vb.) metinlerin 
oranı çok azdır.

Grafik 11: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yazarlarına Göre 
Dağılımı

7. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin yazarlarına göre dağılıma 
bakıldığında %91 ile en fazla Türk yazarların metinlerine yer verildiği görül-
mektedir. 6. sınıf Türkçe ders kitaplarına oranla Türk yazarlara daha fazla yer 
verilmiştir. İnternet’ten alınan metinlere ise hiç yer verilmediği görülmektedir.
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Grafik 12: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yazarlarına Göre 
Dağılımı

8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin yazarlarına göre dağılıma 
bakıldığında %89 ile en fazla Türk yazarların metinlerine yer verildiği görül-
mektedir. Dergilerden alınan metinlere yer verilmemiştir.

Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin Dağılımı

Grafik 13: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin Dağılımı

5. sınıf Türkçe ders kitaplarında en fazla vatan sevgisi (%21), Atatürk 
(%18) değerleri, en az çalışkan olma (%5) değeri aktarılmıştır.
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Grafik 14: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin Dağılımı

6. sınıf Türkçe ders kitaplarında en fazla vatan sevgisi (%25), Atatürk 
(%18) değerleri, en az okuma sevgisi (%2) değeri aktarılmıştır.

Grafik 15: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin Dağılımı

7. sınıf Türkçe ders kitaplarında en fazla doğal ve tarihi değerler (%30), 
vatan sevgisi (%24) değerleri, en az dil bilinci (%10) değeri aktarılmıştır.
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Grafik 16: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin Dağılımı

8. sınıf Türkçe ders kitaplarında en fazla doğal ve kültürel değerler (%28), 
Atatürk (%14) değerleri, en az azimli-çalışkan olma (%4) değeri aktarılmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Yapılan inceleme sonucunda Türkçe ders kitaplarında belirli metin türle-
rine daha fazla yer verildiği görülmüştür. Öğrencilerin her metin türünü tanı-
maları açısından, kitaplardaki tür çeşitliliğinin arttırılması gereklidir. Türkçe 
Öğretim Programı’nda her sınıf için verilen zorunlu türlere bazı ders kitapla-
rında yer verilmemiştir. Tüm ders kitaplarında belirtilen türlere yer verilmesi 
gereklidir. 

İncelenen ders kitaplarında zorunlu temalara yer verilmiştir. Seçmeli te-
malar arasından 5. sınıf ders kitaplarında “Güzel Ülkem Türkiye”, 6. sınıf ders 
kitaplarında “Doğa ve Evren”, 7. sınıf ders kitaplarında “Doğa ve Evren”, 
“Zaman ve Mekân”, 8. sınıf ders kitaplarında ise, “Millî Kültür” teması en çok 
yer verilen temalardır.

Ders kitaplarında yer alan metinlerin yazarlarının çoğu Türk yazarlardır. 
Bunun yanında bazı ders kitaplarında dergilerden ya da internetten alınan, 
komisyon tarafından yazılan metinlere de yer verilmiştir. Öğrencilerin hem 
Türk hem de yabancı yazarları ve her alandan metni tanıyabilmeleri açısın-
dan metinlerin farklı kaynaklardan alınması ve yazar çeşitliliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Günümüzde görsel okumanın ve internet kullanımının arttığı 
bilinmektedir. Öğrenciler basılı materyallerden daha fazla görsel materyallere 
yönelmektedir. Bu nedenle, ders kitaplarında internetten ya da farklı dergiler-
den alınacak metinlere yer verilmesi hem öğrenci motivasyonunu sağlayacak 
hem de öğrencilerin her türden metni tanıyıp kullanmalarına yardımcı olacak-
tır.
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Değerler, toplumu oluşturan kültürel ve manevi unsurları içeren bir bü-
tündür. Öğrencilere sadece milli değerlerin değil evrensel değerlerin de ka-
zandırılması gereklidir. Değer eğitimi ailede başlayıp okullarda devam eden 
bir süreçtir. Kitaplarda yer verilen değerlere bakıldığında, 5. ve 6. sınıflarda 
en fazla vatan sevgisi değerine, 7. ve 8. sınıflarda ise, doğal ve tarihi değer-
lerle ilgili değerlere yer verildiği görülmektedir. Sınıf seviyesinin artmasıyla 
beraber millî değerlerden evrensel değerlere geçiş görülmektedir. Ancak ders 
kitaplarında programlarda yer alan değerlerin tümüne yer verilmediği açıktır. 
Ders kitaplarında yer verilecek değerlerin arttırılması, öğrenciler ve toplum 
açısından daha faydalı olacaktır. 
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TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRETMEN 
YETİŞTİRME SÜRECİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bilginer ONAN*

Giriş

Eğitim tarihimizde, öğretmen yetiştirme alanında ilk adımın Osmanlı 
İmparatorluğu’nda, Fatih Sultan Mehmet döneminde atıldığı görülmektedir. 
“19. yüzyılın ilk yarısına kadar Osmanlı sivil eğitim sisteminin sıbyan mek-
tepleri ve medreselerden oluştuğu bilinmektedir” (AKYÜZ, 2001: 93). Sıbyan 
mekteplerinin öğretmenleri, muallim olarak adlandırılmaktadır (BALTACI, 
1995: 19). Muallimler genellikle medrese eğitimi almış kişilerdir (AKYÜZ, 
2001: 98). Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar medreselerde muallim yetiş-
tirmek için özel bir program uygulanmamıştır. Fatih Sultan Mehmet, sıbyan 
mekteplerinde öğretmenlik yapacaklar için Ayasofya ve Eyüp Medreseleri’nde 
ayrı bir program uygulattırmıştır. Bu programda, öğretmenlik meslek bilgisi 
dersi olarak nitelendirilebilecek “Âdâb-ı Mubâhese” adı verilen “Tartışma 
Kuralları” ve “Usul-i Tedris (Öğretim Metodu)” yer almakta, diğer medre-
selerde okutulan “Fıkıh” dersi bulunmamaktadır (KOÇER, 1987: 7; AKYÜZ, 
2001: 98).

Öğretmen yetiştirmeyle ilgili kurumsal anlamda ilk ciddi çalışmalar 
Tanzimat Dönemi’nde yapılmış ve hayata geçirilmiştir. “Bugünkü anlamda, 
yani bazı meslek dersleri okutularak öğretmen yetiştirme, Tanzimat dönemin-
de gerçekleşmiştir. 1839’da kurulup sonra çoğalmaya başlayan rüşdiyelerin 
iyi bir öğretim yapabilmeleri, iyi yetişmiş öğretmenlerin varlığına bağlıdır. 
Bu da ancak medrese dışında, yalnızca bu iş için açılacak meslek okulları 
ile sağlanabilirdi. O zamanki yöneticiler, haklı olarak böyle düşünüyorlardı. 
Mekâtib-i Umumiye Nezareti’nin başına getirilen, sonra birkaç kez Maarif 
Nazırlığı yapan Kemal Efendi’nin öncülüğü ile ilk kez “Darülmuallimîn” 
adıyla 16 Mart 1848 tarihinde bir öğretmen okulu açılmıştır.

* Doç.Dr.; Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü; 
bilgineronan@gmail.com
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Cumhuriyet dönemine geçildiğinde, eğitim alanındaki en önemli sorun-
lardan biri, öğretmen yetiştirme konusu olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yılların-
da, öğretmenliği bir meslek hâline getirmek için yasal çalışmalar yapılmıştır. 
“13 Mart 1924 tarihli Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu’nun 1. maddesine 
göre muallimlik, Devletin umumî hizmetlerinden talim ve terbiye vazifesini 
üzerine alan, müstakil sınıf ve derecelere ayrılan bir meslektir. 22 Mart 1926 
tarihli ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun’a göre maarif hizmetle-
rinde asıl olan muallimliktir. Bu hükümlerin iki anlamı vardır: 1. Öğretmenlik, 
devletin bir kamu görevi olan öğretim ve eğitimi üstlenen bir meslektir. 2. 
Öğretmenliğin eğitim ve öğretim hizmetleri arasında önceliği ve üstünlüğü 
vardır. Bir başka deyişle, öğretmenlikten aslında farklı olan öğretim ve eği-
timde yöneticilik yapmak için de önce öğretmen olmak gerekir” (AKYÜZ, 
2004: 344). Cumhuriyet’in ilanından sonra, ciddi anlamda ele alınan ortaokul 
öğretmenlerinin yetiştirilmesi meselesi, 1926 yılında eğitim sistemimizin her 
alanında inceleme, araştırma ve denemeler yapmak, Millî Eğitim sistemimizin 
gelişmesinde öncülük etmek amacıyla kurulan Orta Muallim Mektebi ile bir 
nebze halledilmiştir. Böyle bir okulun kurulmasında ve çok kısa bir sürede 
olumlu sonuçlar alınmasında başta Atatürk olmak üzere, eğitim kadrolarında 
bulunan isimlerin de önemli bir etkisi olmuştur. Okulun kurulma aşamasında, 
çeşitli ülkelerin eğitim sistemleri incelenmiş ve bu yönde raporlar hazırlan-
mıştır. “Eğitim tarihinde önemli işlere imza atan isimlerden biri olan Mustafa 
Necati Bey, 1925 yılı sonlarında Millî Eğitim Bakanlığı’na atanmış ve göreve 
getirildikten kısa bir süre sonra eğitim sistemi ile ilgili bir kanun hazırlamış-
tır. 22.03.1926 tarihinde yürürlüğe giren 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair 
Kanun’la birlikte sisteme dört çeşit öğretmen okulu getirilmiştir. Bunlar; il-
köğretmen okulu, orta öğretmen okulu, köy öğretmen okulu ve yüksek öğret-
men okuludur” (UÇGUN, 2006: 29). Eğitim öğretim hayatına Orta Muallim 
Mektebi adıyla başlayan Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kuruluşu da bu Kanun’un 
7. Maddesine dayanmaktadır. Bu maddede: “Yüksek Muallim Mektebi, lise 
muallimlerini; Orta Muallim Mektebi, orta mekteplerle ilk ve köy muallim 
mekteplerinin muallimlerini ve ilk tedrisat müfettişleriyle tatbikat müdürle-
rini yetiştirir ifadesi yer almaktadır” (YÜCEL, 1938: 123). Ortaokul ve lise-
lere binlerce öğretmen yetiştirmiş bir okulun kurulmasında ve şekillenmesin-
de bazı yabancı eğitimcilerin görüşleri de etkili olmuştur. Bunların başında, 
ülkemizin eğitim sistemini inceleyerek gözlemlerini bir rapor hâline getiren 
Amerikalı Eğitimci John Dewey gelmektedir. 

Bu çalışmalarda ortaya koyulan görüşler doğrultusunda ve yukarıda ifa-
de edilen kanun maddeleri çerçevesinde, ortaokullara, ilköğretmen ve köy 
öğretmen okullarına Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1926-1927 eği-
tim öğretim yılında Konya’da Orta Muallim Mektebi kurulmuş, bir yıl sonra 
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Ankara’ya taşınan bu okula pedagoji şubesi de eklenerek adı “Orta Muallim 
Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir (UÇGUN, 2006: 
29). 1926-1927 öğretim yılında Konya’da açılan Orta Muallim ve Terbiye 
Enstitüsü, bundan bir yıl sonra “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü” adıyla Ankara’ya nakledilmiştir. Türkçe Öğretmenliği Bölümü, ilk 
mezunlarını burada, 1928 yılında vermiştir. 

1940’lara gelindiğinde, öğretmen ihtiyacını “Gazi Orta Muallim Mektebi 
ve Terbiye Enstitüsü”nün karşılaması imkânsız hâle gelmiştir. Ortaokulların 
ihtiyacını karşılamak için Balıkesir, İzmir ve İstanbul’da eğitim enstitüleri 
açılmıştır. 1972-73 yıllarında, bu enstitülerin sayısı 16’ya çıkarılmış ve her 
birinde temel bölüm olarak Türkçe Öğretmenliği Bölümü kurulmuştur. 1982 
yılında, bütün eğitim kurumları 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun himayesine 
alınmasıyla eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüştür. Yeniden 
yapılandırılan bu kurumlardaki Türkçe Öğretmenliği Bölümleri, Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği adını alarak sadece liselere edebiyat öğretmeni yetiş-
tirmeyi hedefler. Buna karşılık, ilköğretim öğrencilerine yönelik Türkçe öğ-
retmeni yetiştirilmesi ihmal edilir. Bu durum, zaman içerisinde Türkçe öğre-
timi açısından önemli bir problem hâline gelir. Üniversitelerimizde, doğrudan 
Türkçe öğretmeni yetiştirmeye yönelik bir program bulunmamaktadır. Bu ek-
sikliğin giderilmesi maksadıyla 1989-1990 yılında, ilk defa Gazi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları-
nı yürütmek üzere Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Ana Bilim Dalı, Prof. Dr. 
Abdurrahman Güzel tarafından kurulur. Bu programın asıl amacı, daha son-
ra üniversitelerde açılması düşünülen ve kararlaştırılan Türkçenin Eğitimi-
Öğretimi Lisans Programlarına öğretim elemanı yetiştirmektir. Ortaokulların 
Türkçe öğretmeni ihtiyacını karşılamak maksadıyla 1992-1993 öğretim yılın-
da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 
bağlı “Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı” kurulur. 1997 yılında eğitim 
fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde Türkçe Öğretmenliği ana 
bilim dalı, “Türkçe Eğitimi Bölümü” adıyla müstakil bölüm hâline dönüştü-
rülmüştür.

Bu proje kapsamında gerçekleştirilen en önemli gelişmelerden biri, eği-
tim fakültelerindeki program alanlarının mili eğitim sistemindeki okul yapı-
lanmasına uygun hâle getirilmesidir. Böylece eğitim fakülteleri okul önce-
si, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde öğretmen yetiştirecektir (AYDIN, 
1998: 278). Başka bir ifadeyle, fakültelerde yeni yapılanmayla kurulan ilköğ-
retim bölümünde uygulanacak programlar yoluyla 8 yıllık zorunlu eğitime ge-
rekli olan öğretmenlerin yetiştirilmesi öngörülmektedir (ALGUR, 2002: 44). 
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Yeniden yapılandırma süreciyle birlikte, diğer bölümlerde olduğu gibi 
Türkçe Eğitimi Bölümlerinde de lisans düzeyindeki derslerde değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişiklikler öğretmen yetiştirme süreci açısından önemli 
adımlar olarak kabul edilmekle birlikte, uygulama sürecine bağlı olarak za-
man içerisinde lisans programında yeniden düzenlenmesi gereken hususlar 
ortaya çıkmıştır. Bu hususların tespiti ve çözüm önerileri, çalışmanın bundan 
sonraki bölümünde ele alınacaktır.

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlar ana 
başlıklar hâlinde; öğretmen adaylarının seçimi, nitelik ve nicelik yönünden 
akademik personel durumu, öğretmenliğe geçiş sınavları, yeni ana bilim dal-
larına duyulan ihtiyaç, öğretmen adaylarının uzmanlaşma sorunu, lisans ders-
lerinin içerik ve yapılanması gibi hususlar çerçevesinde özetlenebilir.

1. Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinde Lisans Eğitimi

Çalışmanın bu bölümünde, Türkçe Eğitimi Bölümlerindeki lisans prog-
ramının mevcut durumu ve bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve 
çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. 

1.1. Bugünkü Durum 

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde öğretmen yetiştirme lisans programı 8 yarı-
yıla bölünmüş olarak dört yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır.

Derslerin dört yıllık sürece ve dönemlere göre dağılımı şu şekildedir:

I. Yarıyıl Dersleri

Yazı Yazma Teknikleri, Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi, Edebiyat Bilgi ve 
Kuramları, Yazılı Anlatım I, Sözlü Anlatım I, Osmanlı Türkçesi I, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Yabancı Dil I, Eğitim Bilimine Giriş.

II. Yarıyıl Dersleri

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi, Edebiyat Bilgi ve Kuramları II, Yazılı 
Anlatım II, Sözlü Anlatım II, Osmanlı Türkçesi II, Atatürk İlke ve İnkılâp 
Tarihi II, Yabancı Dil II, Eğitim Psikolojisi. 

III. Yarıyıl Dersleri

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi, Türk Halk Edebiyatı I, Eski Türk 
Edebiyatı I, Yeni Türk Edebiyatı I, Seçmeli I, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 
Bilgisayar I, Öğretim İlke ve Yöntemleri.



243Bilginer ONAN

IV. Yarıyıl Dersleri

Türk Dil Bilgisi: Cümle Bilgisi, Türk Halk Edebiyatı II, Eski Türk 
Edebiyatı II, Yeni Türk Edebiyatı II, Genel Dilbilimi, Bilgisayar II, Etkili 
İletişim, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı.

V. Yarıyıl Dersleri

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, Anlama Teknikleri II: Dinleme 
Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Topluma Hizmet Uygulamaları, 
Özel Öğretim Yöntemleri I, Sınıf Yönetimi.

VI. Yarıyıl Dersleri

Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi, Anlatma Teknikleri II: Yazma 
Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Özel Öğretim Yöntemleri II, Türk 
Eğitim Tarihi, Uygarlık Tarihi, Ölçme ve Değerlendirme.

VII. Yarıyıl Dersleri

Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri, 
Seçmeli I, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Eğitim.

VIII. Yarıyıl

Seçmeli II (A), Seçmeli III, Dil ve Kültür, Seçmeli II (GK), Türk Eğitim 
Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması.

Genel olarak incelendiğinde, Türkçe Eğitimi Bölümlerinde toplam 128 
saat teori, 34 saat uygulama dersinin yer aldığı görülmektedir. Bu dersler top-
lamda 145 kredidir ve 162 ders saatine tekabül etmektedir. Yine, lisans dü-
zeyindeki dersler kendi içinde Alan ve Alan Eğitimi Dersleri, Öğretmenlik 
Meslek Bilgisi Dersleri ve Genel Kültür Dersleri olmak üzere üç gruba ayrıl-
mıştır. 

1.2. Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde, lisans dersleri ile ilgili sorunları doğru 
analiz edebilmek için şu alt başlıklardan hareket etmek gerekir. 

1. Lisans derslerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı,
2. Yeni derslere duyulan ihtiyaç,
3. Derslerin içerik tanımlarının yeniden düzenlenmesi,
4. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin verimliliğinin 

tekrar gözden geçirilmesi,
5. Seçmeli Dersler,



244 Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Öğretmen Yetiştirme Süreci: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

6. Öğrencilere okutulacak temel eserlerin belirlenmesi,
7. Öğretmenlik Meslek Derslerinin Alan Dersleriyle uyumla hâle getiril-

mesi,
8. KPSS hazırlık süreci ve lisans eğitimine etkisi.

Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, öğretmen yetiştirme ve lisans 
eğitimi ile ilgili sorunlar, yukarıda sıralanan başlıklar çerçevesinde ele alına-
caktır.

1.2.1. Lisans Derslerinin Sınıf Düzeylerine Dağılımı ile İlgili Sorunlar 

Türkçe Eğitimi Bölümleri’nde lisans derslerinin sınıf düzeylerine göre 
dağılım oranları incelendiğinde, alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi 
derslerinin sınıf düzeylerine dağılımlarında bir düzensizlik göze çarpmakta-
dır. Bu konuyla ilgili durum tespiti ve çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır:

Öncelikli olarak, Anlama ve Anlatma Teknikleri I-II derslerinin 3. Sınıf 
(3-4. Yarıyıl) düzeyine dağılımı ile ilgili bir düzenleme yapılması gerekmekte-
dir. Mevcut durumda, anlama (okuma-dinleme) ve anlatma (konuşma-yazma) 
dersleri aynı dönem içerisinde birlikte yürütülmektedir. Bu durumda öğren-
ciler, aynı dönem içerisinde iki anlama ve iki anlatma dersini birlikte almış 
oluyorlar. Konuşma ve dinlemenin, okuma ve yazmanın birbiriyle ilişkili 
simetrik dil becerileri olduğu göz önüne alındığında, lisans programının 5. 
ve 6. dönemlerinde, okuma-yazma/konuşma-dinleme şeklinde bir düzenleme 
yapılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. Önerilen düzenleme, 5. ya-
rıyıl için Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, Anlatma Teknikleri I: Yazma 
Eğitimi; 6. yarıyıl için Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi, Anlatma 
Teknikleri II: Konuşma Eğitimi şeklindedir. Bu düzenleme sonucunda, ders 
içeriklerinin birbirlerini destekleyeceği de göz ardı edilmemelidir. 

Lisans derslerinin dağılımı konusunda bir başka husus, birinci sınıfta bi-
rinci yarıyılda yer alan Yazı Yazma Teknikleri dersinin durumuyla ilgilidir. 
Mevcut durumda, uygulanan yapılandırmacı programın bir gereği olarak oku-
la yeni başlayan öğrenciler bitişik eğik el yazısı öğrenmektedirler. Bu öğrenci-
ler, beşinci sınıfa geldiklerinde bitişik eğik el yazısını kullanıyor olacaklardır. 
Bu durumun bir gereği olarak, öğretmenlerin de bitişik eğik el yazısını seri bir 
şekilde kullanıyor olmaları gerekmektedir. Şu anki lisans programında, Yazı 
Yazma Teknikleri I isimli ders, bitişik eğik el yazısını öğretme ve geliştirme 
noktasında, özellikle süre açısından yetersiz kalmaktadır. Bu dersin ikinci ya-
rıyılda da Yazı Yazma Teknikleri II, adı altında devam etmesi gerekmektedir. 
Yazı Yazma Teknikleri II dersi uygulama ağırlıklı ve Yazı Yazma Teknikleri I 
dersinde kazanılan becerileri geliştirmeye yönelik olmalıdır. Bu uygulamanın 
yanı sıra, sekizinci yarıyılın sonuna kadar, bölümdeki öğretim üyelerinin bu 
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konuyu derslerinin doğal bir parçası olarak görmesi ve bitişik eğik yazı ödev-
leri vererek sürece katkıda bulunmaları gerekmektedir. Diğer yandan, bu dersi 
vermek için çoğu zaman güzel sanatlar bölümünden veya başka bir bölümden 
gelen öğretim elemanlarına, dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi verilmesi 
iyi olacaktır. Bitişik eğik yazı ile yazılmış metinler üzerinden okuma çalışma-
ları yaptırılması da bu uygulama sürecinin bir parçası olmalıdır. 

İkinci yarıyılın sonuna kadar devam eden dil bilgisi derslerinin dağılı-
mı ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Mevcut durumda,  
Türk Dil Bilgisi dersi, I. Yarıyıl: Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi, II. Yarıyıl: 
Türk Dil Bilgisi: Şekil Bilgisi, III. Yarıyıl: Türk Dil Bilgisi: Sözcük Bilgisi, 
IV. Yarıyıl: Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi şeklinde dört yarıyıla ayrılmış 
olarak verilmektedir. Bu derslerin içerik tanımları incelendiğinde, dilin bilgi 
ve kural yönüne ağırlık verildiği görülecektir. Türkçe dil kurallarının nasıl öğ-
retileceğine dair yöntem, teknik öğretimi ve materyal geliştirme çalışmaları, 
dersin içerik tanımlarında olmaması ve süre yetersizliği sebebiyle verileme-
mektedir. Türk Dil Bilgisi dersinin dördüncü yarıyıldan sonra bir dönem daha 
Uygulamalı Dil Bilgisi Öğretimi adı altında, öğretim yöntem ve teknikleriyle 
birleştirilerek öğretimine yönelik uygulamalarla devam etmesi gerekmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Programı incelendiğinde, dilbilimsel verilerden ya-
rarlanılmak istendiği görülmektedir. Ancak ders adları ve içerikleri geleneksel 
yaklaşımlarla oluşturulduğu için kullanılan veriler dilbilimle ilişkilendirile-
memektedir” (BÖREKÇİ, 2009: 423). Bu açıdan bakıldığında, Genel Dilbilim 
dersinin iki döneme bölünmesi, dersin konu ve içerik hacmi düşünüldüğünde 
daha uygun olacaktır. Sadece, dördüncü yarıyılda verilen Genel Dilbilimi der-
si kapsamında, öğrencilere dil bilimsel bakış açısı kazandırılamamaktadır. Bu 
sebeple, üçüncü yarıyıla “Genel Dilbilim I” dersinin eklenmesi gerekmekte-
dir. Dördüncü yarıyılda yer alan “Genel Dilbilim” dersinin adı bu durumda, 
“Genel Dilbilim II” olarak değiştirilmelidir.

1.2.2. Yeni Derslere Duyulan İhtiyaç

Lisans derslerine eklenmesi gereken derslerin listesi aşağıda verilmiştir. 
Çalışma kapsamında bu derslerin temel gerekçeleri üzerinde durulacaktır: 

1. Anlam Bilimi,
2. Metin Bilgisi,
3. Türkçe Yazım ve Noktalama,
4. Yazı Yazma Teknikleri II,
5. Uygulamalı Dil Bilgisi Öğretimi I-II,
6. Türkçe Diksiyon,
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7. Yabancılara Türkçe Öğretimi II,
8. Genel Dilbilim II.

Yukarıdaki derslerden Yazı Yazma Teknikleri II, Uygulamalı Dil Bilgisi 
Öğretimi I-II, Genel Dilbilimi II derslerinin önerilme gerekçeleri, Lisans 
Derslerinin Sınıf Düzeylerine Dağılımıyla İlgili Sorunlar konusunda dile ge-
tirildiği için tekrar üzerinde durulmayacaktır. Anlam Bilimi, Metin Bilgisi, 
Türkçe Yazım ve Noktalama, Türkçe Diksiyon, Yabancılara Türkçe Öğretimi 
II dersleriyle ilgili gerekçelere yer verilecektir. 

Anlam Bilimi: Anlam bilimi (semantik): “Dilin anlam yönünü ele alan, 
göstergenin gösterilen bölümünü ya da içeriği eşsüremli ve artsüremli açılar-
dan inceleyen dilbilim dalıdır. Anlama ilişkin sorunlar, dilbilimi olduğu kadar 
felsefe, mantık, ruhbilim, toplumbilim vb. dalları çok yakından ilgilendirmek-
tedir. Dil bilimsel anlambilim, göstergenin gösterilen yanını ele alır, gösteren-
le gösterilen arasındaki bağıntıları, anlam düzleminde görülen değişimleri, 
dilsel yapıların içerik açısından ortaya çıkardıkları çeşitli sorunları inceler.” 
(VARDAR, 1998: 21). Mevcut durumda, Türkçe Eğitimi Bölümlerinde dilin 
anlam yönünü eşsüremli ve artsüremli yöntemlerle inceleyen bir ders yok-
tur. Dördüncü yarıyılın sonuna kadar devam eden Türk Dil Bilgisi derslerin-
de tamamen Türkçenin yapısal özellikleri üzerinde durulmaktadır. “Türkçe 
Öğretmenliği programında anlambilim, edimbilim ve söylem çözümlemesine 
yer verilmemesi, dilin salt yapısal düzlemiyle ilgilenildiği izlenimini vermek-
tedir. Bu husus programda, dil bilimi dersinin yeterli bir ağırlığının olmadığı-
nı göstermektedir” (KOCAMAN, 2009: 31). Oysa Türkçe, anlam yönü zengin 
bir dildir ve bu dilin sahip olduğu anlam inceliklerinin eşsüremli ve artsürem-
li yöntemlerle öğretmen adaylarına gösterilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 
Türkçe ders kitapları ve Türkçe programları incelendiğinde, anlam olgusuyla 
ilgili çok sayıda etkinlik ve kazanımın olduğu görülmektedir. Bu hususlar göz 
önüne alındığında, zorunlu bir Anlam Bilimi dersine duyulan ihtiyaç ortaya 
çıkmaktadır. 

Metin Bilgisi: Metin bilgisi: “Metinle ilgili tüm bilgileri içeren bir yak-
laşımdır. Metin bilimsel yöntem ve kuramlar kullanılarak metinle ilgili yapı-
lan her türlü çalışmaları kapsamaktadır.” (GÜNAY, 2003: 42). Metin bilgisi 
kavramı, geleneksel ve çağdaş yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde metni in-
celer, analiz eder. Metin, Türkçe derslerinin işlenmemiş hammaddesi gibidir. 
Dil ve zihinsel becerilerin kazandırılmasında geniş bir pedagojik potansiyele 
sahiptir. Bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılabilmesi için lisans eğitimi 
sürecinde, öğretmen adaylarına geleneksel ve çağdaş yaklaşımlardan hare-
ketle metnin dilsel pedagojik işlevlerini ortaya çıkarmaya yönelik yöntem ve 
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tekniklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu gerekçeler, Metin Bilgisi dersini 
Türkçe Eğitimi Bölümleri için bir zorunluluk hâline getirmektedir.

Türkçe Yazım ve Noktalama: Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, 
“yazım (imla)” olarak adlandırılmaktadır (TDK, 2008). Bu kurallar için en 
geçerli kaynak Yazım Kılavuzudur. “Yazım Kılavuzu, öğrencilerin standart 
Türkçeyi öğrenmelerinde ölçüt alınan bir kaynaktır. Temel dil becerilerinin 
geliştirilmesi sürecinde, kelimelerin doğru telaffuz ve yazılışlarının öğrenil-
mesi son derece önemlidir. Anadolu’nun pek çok yöresinde, öğrencilerin, hat-
ta öğretmenlerin dahi ağız özelliklerine göre konuşup yazdığı düşünülürse, 
yazım kılavuzunun önemi daha iyi idrak edilebilir.” (ÖZBAY, 2006: 180). 
Ağız özelliklerinin yazılı anlatımda kullanımına öğretmen adaylarını da dâhil 
etmek gerekir. Doğal olarak Türkçe öğretmenlerinin yazım ve noktalama ku-
rallarına hâkim olmaları gerekmektedir. Mevcut durumda, Türkçe Eğitimi 
Bölümleri’nde Türkçe Yazım ve Noktalama adı altında bir ders bulunmamak-
tadır. Lisans eğitimi sürecinde, öğrencilerin özellikle yazılı sınavlarda ve ya-
zılı anlatımlarda yaptıkları noktalama ve özellikle yazım hataları göz önüne 
alındığında, bu dersin Türkçe Eğitimi Bölümleri için bir zorunluluk olduğu 
düşünülebilir. Türkçe Yazım ve Noktalama, yeni bir ders olarak konamıyorsa 
bile, birinci sınıfın birinci ve ikinci yarıyılında yer alan Yazılı Anlatım I-II ders-
lerinde bir içerik düzenlemesi yapılarak iki dönem hâlinde Türkçe yazım ve 
noktalama kuralları üzerinde uygulamalı olarak durulabilir. Mevcut durumda, 
Yazılı Anlatım I dersinin içerik tanımında yazım ve noktalama kurallarına yer 
verilmemiştir. Bu durum haklı olarak, öğrencilerin üniversite eğitimine kadar 
bu kuralları öğrenmiş olmaları gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 
Gerçekte durum farklıdır. Öğretmen adaylarının yazılı anlatımlarında hiç ol-
maması gereken yazım hataları ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunun çözülebil-
mesi için yazım ve noktalama kurallarının uygulamalı olarak ya Türkçe Yazım 
ve Noktalama Kuralları adı altında ayrı bir ders hâlinde programa alınması, ya 
da Yazılı Anlatım I-II derslerinin içerik tanımlarında yeniden bir düzenleme 
yapılarak bu ders kapsamında devam ettirilmesi gerekmektedir. 

Türkçe Diksiyon: Diksiyon: “Duygularımızı ve düşüncelerimizi sözle ifa-
de ederken seslerin ve sözcüklerin hakkını vererek; cümleleri doğru, güzel, 
etkili ve yalın bir biçimde söyleyerek; sesimizi doğru ve düzgün kullanarak; 
tonlama, durak ve vurgulara dikkat ederek etkili ve güzel bir biçimde ses-
lendirme sanatıdır.” (HENGİRMEN, 2005: 113). Türkçe Eğitimi Bölümlerinin 
lisans programlarında, Türkçe diksiyon dersine yer verilmemiştir. İlköğretim 
öğrencilerinin konuşmalarındaki ağız özellikleri ve bu durumun yazılı anla-
tımlarına da yansıdığı göz önüne alındığında, Türkçe öğretmenlerinin diksi-
yon kullanımlarının ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Türkçe öğretmeni 
adaylarının düzgün bir diksiyona sahip olabilmeleri için bu konudaki bilgi ve 
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becerilerini lisans eğitimi sürecinde kazanmaları gerekmektedir. Bu sebeple, 
Türkçe eğitimi bölümlerinde en az bir dönem, uygulamalı Türkçe Diksiyon 
dersine yer verilmelidir. Türkçe diksiyon dersi, yeni bir ders olarak progra-
ma dâhil edilemiyorsa, birinci sınıfın birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan 
Sözlü Anlatım I-II derslerinin içerik tanımları, diksiyon uygulamalarına da 
yer verecek şekilde yeniden düzenlenebilir. 

Yabancılara Türkçe Öğretimi II: Yabancılara Türkçe Öğretimi dersi 
mevcut programda, üçüncü sınıfın VI. yarıyılında yer verilen bir alan dersidir. 
Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) dışında, Türkçe Eğitimi Bölümlerinde 
bu derse bir dönem ayrılmış durumdadır. Dört kredilik dersin iki saat teori iki 
saat uygulaması vardır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi gibi önemli 
bir konuda, mevcut ders saatleri yeterli olmamaktadır. Âdeta sıkıştırılmış bir 
program dâhilinde ana dili öğretiminden çok farklı olan yöntem ve teknikler 
bir dönem içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum, gerek dersi veren 
öğretim elemanı gerekse öğrenciler açısından büyük zorlukları da beraberin-
de getirmektedir. Bu zorlukların giderilebilmesi için programın V. yarıyılına 
Yabancılara Türkçe Öğretimi I adı altında bir dersin eklenmesinde yarar var-
dır. Bu durumda, VI. yarıyıldaki dersin adının Yabancılara Türkçe Öğretimi II 
şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Özellikle bu bölümden mezun olup da 
yurt dışında öğretmenlik yapacak adaylar için bu ders büyük önem taşımak-
tadır.  

1.2.3. Derslerin İçerik Tanımlarının Yeniden Düzenlenmesi  

Mevcut programdaki dersler incelendiğinde, derslerin içerik tanımların-
daki benzerliklerden kaynaklanan ve aynı konuların tekrar tekrar anlatılması-
na yol açabilecek bazı problemler göze çarpmaktadır. Bu benzerliklerle ilgili 
tespitler aşağıda maddeler hâlinde sıralanmıştır. 

1. Alanda kullanılan yöntem, teknik, araç, gereç ve materyallerle ilgili 
çalışmaların yapılması ile ilgili konu, Özel Öğretim Yöntemleri I-II ve dolay-
lı olarak da Yazma Eğitimi, Konuşma Eğitimi, Okuma Eğitimi ve Dinleme 
Eğitimi derslerinin içerik tanımlarında da mevcuttur.

2. Sözlü Anlatım I-II dersi ile Konuşma Eğitimi derslerinin içerik tanım-
ları birbirleriyle benzerlikler göstermektedir.

3. Yazılı Anlatım I-II dersi ile Yazma Eğitimi dersinin içerik tanımları 
arasında benzerlikler vardır. Örneğin metin ve metin türleri konusuna Yazılı 
Anlatım I-II, Yazma Eğitimi ve Özel Öğretim Yöntemleri II derslerinin içerik 
tanımlarında da yer verilmiştir.
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4. Sözlü Anlatım I-II, Konuşma Eğitimi ve Dinleme Eğitimi dersi ile 
Etkili İletişim dersinin içerik tanımlarında benzerlikler vardır. Bu durum, 
konu tekrarı sorununu da beraberinde getirmektedir.

 Özel Öğretim Yöntemleri dersi ile Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 
dersinin içerik tanımları arasında benzerlikler vardır. Türkçe Ders Kitabı 
İncelemeleri dersinin uygulama bölümünde, Özel Öğretim Yöntemleri der-
sinin içerik tanımında belirtilen öğrenme öğretme süreci ile ilgili uygulama 
çalışmaları yaptırılabilmektedir. Bu durum, iki dersi birbirinin tekrarı konu-
muna getirmektedir. Bunun yanı sıra, Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri dersi, 
sistemdeki uygulamayla da çelişki içerisindedir. Bilindiği üzere: “İlköğretim 
okullarında, ders kitapları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere üc-
retsiz olarak dağıtılmaktadır. Mevcut uygulamada, Türkçe öğretmeninin kitap 
seçme gibi bir durumu söz konusu değildir. Hâl böyleyken Türkçe Ders Kitabı 
İncelemeleri dersi, çok faydalı olmamaktadır. Öğretmen sınıfta, ders kitabı-
nın yanında ek metin veya araç metinlerle dersi zenginleştirebilir. Bunun için 
Türkçe öğretmeni adaylarının hikâye ve roman özetleme, konuyla ilgili metin 
yazma, bir metni yeniden düzenleme gibi alıştırmalar yaparak kendini geliş-
tirebileceği bir ders olmalıdır.” (KEKLİK, 2013: 1919). Özellikle metin oluş-
turma becerisinin kazandırılması açısından bu ders önem taşımaktadır. Türkçe 
Eğitimi Bölümlerinin mevcut lisans programında metin düzenleme ve metin 
oluşturma ile ilgili bir ders bulunmamaktadır. Bu noktada, dersin içerik tanı-
mında da yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.  

5. Ders adları ile ders içerikleri arasında uyumsuzluklar göze çarpmakta-
dır. Bu uyumsuzlukların giderilmesi için mevcut ders içerikleri ile ders isim-
lerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

6. Temel dil becerilerinin eğitimine yönelik derslerde, hedefler tam olarak 
tespit edilememektedir. Lisans eğitiminde bu derslerin hedef kitlesi ilköğretim 
öğrencileri mi yoksa öğretmen adayları mı? İçerik tanımlarında bu ayrımın 
belirgin olarak yapılması gerekmektedir. Örneğin Konuşma Eğitimi dersinin 
hedefi, ilköğretim öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik 
uygulamalar olmalı iken içerik tanımlarındaki bazı ifadelerde öğretmen aday-
larının konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar kastedilmektedir. 
Aynı durum, diğer temel dil becerilerinin eğitimine yönelik dersler için de 
geçerlidir. 

Yukarıda sıralanan durumlar, derslerin içerik tanımlarının yeniden dü-
zenlenmesini gerektirmektedir. Düzenleme yapılmasa bile bu dersleri veren 
öğretim elemanlarının derslerin içerik tanımları konusunda birbirleriyle bilgi 
alış verişinde bulunmaları yararlı olacaktır.
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1.2.4. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin 
Verimliliği

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine Türkçe Eğitimi 
Bölümlerinde yedinci ve sekizinci yarıyıllarda yer verilmiştir. Mevcut lisans 
programında derslerin içerik tanımları şöyledir:

Okul Deneyimi (1-4-3) (VII. Yarıyıl)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretme-
nin bir dersi işlerken nasıl düzenlendiğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, 
öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden 
yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler 
yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl de-
ğerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini 
nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul 
deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo inceleme.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5) (VIII. Yarıyıl)

Her hafta, bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygula-
manın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından 
değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması 
ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Görüldüğü gibi, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersle-
ri, öğretmen adaylarına lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgilerle ilgili 
gözlem yapma ve uygulama imkânı vermektedir. Okul Deneyimi dersi kap-
samında öğrencilerin yaptıkları gözlemler, danışman öğretim elemanı ile bir 
araya gelerek değerlendirilmeli ve üzerinde tartışılmalıdır. Yine Öğretmenlik 
Uygulaması dersinde, danışman öğretim elemanı, öğretmen adaylarının ders-
lerini en az bir defa sınıf ortamında gözlemleyerek dersle ilgili düşüncelerini 
onlarla paylaşmalıdır. 

Bunlara ek olarak gerek Okul Deneyimi gerekse Öğretmenlik Uygulaması 
derslerinin devam sürecinde, danışman öğretim elemanı, öğretmen adayları, 
danışman öğretmenler ve okul yöneticileri ile sürekli iletişim hâlinde olmalı-
dır. Danışman öğretim elemanı, her hafta düzenli olarak aday öğretmenlerle 
bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmalıdır.

1.2.5. Seçmeli Dersler Sorunu

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde öğretmen yetiştirme sürecinde seçmeli 
derslerin içerikleri, bu alanın önemli bir problemi olarak karşımıza çıkmak-
tadır.
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Mevcut durumda, Türkçe Eğitimi Bölümlerinde III., VII. ve VIII. yarıyıl-
larda seçmeli derslere yer verildiği görülmektedir.

III. yarıyılda alan seçmeli olarak Seçmeli I, VII. yarıyılda genel kültür 
dersi olarak Seçmeli I, VIII. yarıyılda ise alan ve genel kültür dersleri olarak 
Seçmeli II ve Seçmeli III derslerine yer verilmiştir.

Öncelikli olarak, öğrencilerin seçmeli derslere karşı geliştirdikleri algıla-
rının değiştirilmesi gerekmektedir. Bugün, seçmeli dersler konusunda Türkçe 
Eğitimi Bölümleri arasında bir görüş birliği yoktur. Bu derslerin belirlenme-
si tamamen bölüm öğretim elemanlarına bırakılmış durumdadır. Bu durum 
zaman zaman, alanla ilgisi olmayan derslerin açılmasına neden olmaktadır. 
İster alan, ister genel kültür dersleri olsun, seçmeli derslerin belirlenmesinde 
Türkçe Eğitimi Bölümleri arasında bir eşgüdüm ve uyumun sağlanması ge-
rekmektedir. 

Bu bağlamda, Türkçe Eğitimi Bölümlerinde seçmeli ders olarak belirle-
nebilecek dersler ve gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

Bu dersler;

1. Anlam Bilimi,
2. Medya Okuryazarlığı,
3. Metin Bilgisi,
4. Sunum Teknikleri,
5. Soru Hazırlama Stratejileri,
6. Türkçe Diksiyon,
7. Dünyada Ana Dili Öğretimi,
8. Türkçe Yazım ve Noktalama,
9. Anlatım Bozuklukları,
10. Kelime Öğretimi,
11. YaratıcıYazma

Yukarıda sıralanan dersler içerisinde Anlam Bilimi, Metin Bilgisi, Türkçe 
Diksiyon, Türkçe Yazım ve Noktalama derslerinin önemi ve gerekçesi, bu ça-
lışma içerisinde ayrı bir başlık altında ayrıca değerlendirilmiştir. Tekrar vur-
gulamak gerekirse, bunlar içerisinde özellikle Anlam Bilimi dersinin zorunlu 
ders olarak lisans programına dâhil edilmesi gerekmektedir. Eğer bu yapıla-
mıyorsa, seçmeli ders olarak Türkçe Öğretmenliği lisans programına mutlaka 
dâhil edilmesi gerekmektedir.
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Bunların dışında Medya Okuryazarlığı, Sunum Teknikleri, Soru 
Hazırlama Stratejileri, Dünyada Ana Dili Öğretimi, Anlatım Bozuklukları, 
Kelime Öğretimi ve Yaratıcı Yazma dersleri ile ilgili gerekçeler şu şekildedir:

Medya Okuryazarlığı: Öğrencilerin bilinçli birer izleyici olarak yetişme-
leri açısından bu ders önem taşımaktadır ve ana dili öğretimiyle de ilişkili bir 
içeriğe sahiptir. Gelişmiş ülkelerde, medya okuryazarlığı özellikle ilköğretim 
okullarında zorunlu ders olarak da okutulmaktadır. Hatta bazı ülkelerin (örne-
ğin Kanada) ana dili programlarında bir öğrenme alanı olarak yer almaktadır. 

Sunum Teknikleri: Bu ders, görsel ve sözel bilginin hedef kitleye akta-
rımı sürecinde, ikna düzeyini artıran yöntem ve tekniklerin öğretimini içer-
mektedir. Bilginin içeriği kadar, hedef kitleye (öğrencilere) nasıl aktarıldığı da 
önemlidir. Sunum Teknikleri dersi, bilginin görsel ve sözel olarak sunumun-
daki ayrıntılara odaklanan bir ders niteliği taşımaktadır.

Soru Hazırlama Stratejileri: Soru, her öğrenme alanının olduğu gibi 
Türkçe öğretiminin de önemli öğretim materyallerinden biridir. Türkçe ders 
kitapları incelendiğinde, öğrenme öğretme sürecinin hemen her aşamasında 
sorularla karşılaşılmaktadır. Yerinde ve doğru sorulan bir soru, gerektiğinde 
son derece öğretici olabilmektedir. Bu ders kapsamında, öğretmen adayları-
na yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış soru hazırlama 
becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Yine bu bağlamda, Bloom’un bi-
lişsel taksonomisindeki aşamalara uygun soru hazırlama çalışmaları yaptırı-
labilir.

Dünyada Ana Dili Öğretimi: Türkçe öğretmeni adaylarının Türkiye 
dışında, özellikle eğitim öğretim alanında gelişmiş ülkelerin ana dili eğitim 
sistemleri hakkında bilgi edinmelerini amaçlayan bir derstir. Türkçe Eğitimi 
bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin, dünyanın diğer ülkelerinde ana dili 
eğitiminin nasıl yapıldığı noktasında bilgi eksiklikleri vardır. Dersin amacı, 
bu eksikliği gidererek öğretmen adaylarının ana dili öğretimi kavramına daha 
geniş bir perspektiften bakmalarını sağlamaktır.

Türkçe Anlatım Bozuklukları: Türkçe Eğitimi Bölümlerinde mevcut 
lisans programında dil ve anlatım bozukluklarına yönelik bir derse yer ve-
rilmemiştir. Öğretmen adayları için bu ders, hem bireysel hem de mesleki 
bir gereksinim olarak düşünülmelidir. Öğretmen adaylarının lisans eğitimleri 
sürecinde, sözlü ve özellikle yazılı anlatımlarında yaptıkları anlatım bozuk-
lukları göz önüne alındığında bu dersin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Diğer 
yandan bu dersin mesleki açıdan da önemli olduğu düşünülmektedir. Mevcut 
Türk Dil Bilgisi derslerinin içerik tanımlarında, anlatım bozuklukları ile ilgi-
li hususlara yer verilmemiştir. İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında 
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yaptıkları hataların düzeltilmesine yönelik pedagojik bir içerikle oluşturula-
cak bu dersin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kelime Öğretimi: Kelime öğretimi, Türkçenin ana dili olarak öğretimi 
sürecinde önemli bir yere sahiptir. “Ana dilinin etkinlik alanlarından birini 
kelime öğretimi oluşturmaktadır. Eğitim sürecinde öğrencilerin kelime hazine-
sinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kelime hazinesi yeterli düzeyde olmayan 
bir kişinin anlama ve anlatma becerilerini kullanarak çevresiyle tam bir ile-
tişim kurabilmesi mümkün değildir.” (KARADAĞ, 2013: 55). Türkçenin ana 
dili olarak öğretiminde bu kadar önemli bir işleve sahip olan kelime öğretimi-
nin bir seçmeli ders olarak belirlenmesinde yarar vardır. 

Yaratıcı Yazma: Yaratıcı yazma etkinlikleri, ilköğretim öğrencilerinin so-
yut düşünme becerilerinin gelişiminde son derece önemlidir. Bu dersin temel 
amaçları şöyle özetlenebilir: “Öğrencilerin duygu algılarını geliştirerek düş 
gücünü harekete geçirme. Duyma, duyumsama, düşünme, sezme, gözlemleme 
yetilerinin bütünlüğünü sağlama. Düşünceleri, yaşantıları, gözlemleri kurgu-
sal bir bütünlük içinde temellendirerek dile getirebilme. Düşünme, sorgulama, 
yorumlama, eleştirme yetilerini geliştirme. Kalıpları, ön yargıları ve tıkanma 
noktalarını kırarak kendi dilimizi bulabilme. Özgün olanı, bana özgü olanı, 
biricik olanı dile getirebilme.” (İPŞİROĞLU, 2006: 12). Yaratıcı Yazma dersi 
kapsamında, öğretmen adaylarına öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini ge-
liştirmeye yönelik uygulamalar konusunda bilgi verilecektir. 

1.2.6. Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Okutulacak Temel Eserlerin 
Belirlenmesi

Öğretmen adaylarının, lisans eğitimleri boyunca edebî ve akademik nite-
likli temel eserleri okumuş olmaları, meslekî donanımları açısından son dere-
ce önemlidir. Türkçe Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları 
arasında bu anlamda önemli farklılıklar vardır. Özellikle yüksek lisans, dokto-
ra programı, Farabi programı ve yatay geçişle gelen öğrencilerde bu fark daha 
somut bir şekilde görülmektedir. 

Bölüm öğretim elemanları tarafından önerilen temel eserlerle ilgili nihai 
liste, bölüm temsilcilerinin bir araya gelerek yapacakları bir toplantıda belirle-
nebilir. Belirlenen eser listesi, bölüm öğretim elemanlarının derslerine paylaş-
tırılır ve ilgili dersin sınavlarında öğrenciler bu eserlerden sorumlu tutulabilir. 

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde okutulması gereken temel eserlerin belir-
lenmesinde şu alanlar göz önüne alınmalıdır:

1. Ana Dili Eğitimi,
2. Türk Dili,
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3. Türk Edebiyatı,
4. Dünya Edebiyatı,
5. Çocuk Edebiyatı (Farklı Türlerde),
6. Yabancı Dil Öğretimi,
7. Psikoloji, özellikle gelişim ve öğrenme psikolojisi,
8. Felsefe, özellikle bilgi felsefesi.

Temel eserlerin lisans eğitimi sürecine bir yıl veya döneme yığılma ol-
maksızın eşit olarak dağıtılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

1.2.7. Meslek Bilgisi Derslerinin Alan ve Eğitimi Dersleriyle Uyumu

Ders içeriklerini daha verimli hâle getirmek ve bilgi tekrarına düşmemek 
için alan ve alan eğitimi dersleriyle uyumlu hâle getirilmesi gereken dersler 
şunlardır:

1. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,
2. Öğretim İlke ve Yöntemleri,
3. Ölçme ve Değerlendirme,
4. Özel Eğitim.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, temel bilgilerin dışında 
özellikle uygulama aşamasında, alan ve alan eğitimi dersleri ile bir uyum içe-
risinde olmalıdır. Bu uyum ve eşgüdümün sağlanabilmesi için dersin Türkçe 
Eğitimi Bölümündeki öğretim elemanları tarafından verilmesi uygun olacak-
tır. Lisans eğitiminin dördüncü yarıyılında alınan bu ders, özellikle uygulama 
yönünden beşinci ve altıncı yarıyıllarda yer alan Özel Öğretim Yöntemleri 
I-II, Konuşma Eğitimi, Yazma Eğitimi, Dinleme Eğitimi ve Okuma Eğitimi 
dersleri açısından önem taşımaktadır.

Aynı durum, Ölçme ve Değerlendirme ile Özel Eğitim dersleri için de 
geçerlidir. Özellikle, yedinci yarıyılda yer alan Özel Eğitim dersi, Türkçe 
Eğitimi Bölümlerinde okuyan öğretmen adayları için büyük önem taşımakta-
dır. Dersin içerik tanımına bakıldığında, bu durum açıkça görülmektedir.

Özel Eğitim (2-0-2): Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel il-
keler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele 
bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, dil ve iletişim 
bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dik-
kat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocuk-
ların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, 
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özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel 
eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Özel Eğitim dersi, temel dil becerileri yeterince gelişmemiş öğrencile-
rin eğitimi noktasında öğretmen adaylarına önemli bilgi ve kazanımlar sağla-
yacak bir niteliğe sahiptir. Bölüm içinden veya bölüm dışından Özel Eğitim 
dersini veren öğretim elemanlarının bu farkındalığa sahip olmaları gerekir. 
Ölçme ve Değerlendirme dersi için de aynı durum geçerlidir.

1.2.8. KPSS Hazırlık Süreci ve Lisans Eğitimine Etkisi

Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen alımı için yapılan KPSS (Kamu 
Personeli Seçme Sınavı), öğretmenliğe atanmada öğretmen adaylarının geç-
mek zorunda olduğu önemli bir aşamadır. Bu yönüyle, KPSS hazırlık süreci, 
artık lisans eğitiminin bir parçası hâline gelmeye başlamıştır. Bir yandan li-
sans dersleri, bir yandan sınava hazırlık süreci, lisans eğitimini ve öğretmen 
adaylarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle dördüncü sınıfta, sınava 
hazırlık çalışmaları lisans derslerinin önüne geçmektedir.

KPSS hazırlık süreci aynı zamanda, öğrencilerin öğretim üyelerinden 
ders açısından beklentilerini de etkilemeye başlamıştır. Sınavda sorulmuş ya 
da sorulma olasılığı olan soruların ders ortamına taşınması, eğitim fakülteleri-
nin KPSS hazırlık dershaneleri olarak algılanmalarına zemin hazırlamaktadır. 
Bu algı aynı zamanda, bilgiyi ön plana çıkarmakta, uygulama derslerini ikinci 
plana atmaktadır. Derslerde işlenen konular, mesleki alandaki gerekliliğin-
den çok, sınava göre değerlendirilmekte ve önem kazanmaktadır. Bu durum 
Türkçe Eğitimi Bölümlerinde lisans eğitimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Eğitim fakülteleri, eğitim öğretim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları 
bir arada yürüten kurumlardır. Bu alana yıllarını vermiş öğretim üyelerinin 
akademik çalışmaları ve çabaları KPSS sınavı ile ölçülmemeli ve sınırlandırıl-
mamalıdır. Bölüm öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının bu ayrımı 
doğru yapmaları gerekmektedir.

Sonuç

Lisans eğitimi, Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesinde, sistemin önem-
li bir parçasıdır. Bu sistemdeki problemler özetle; lisans derslerinin sınıf dü-
zeylerine göre dağılımı, yeni derslere duyulan ihtiyaç, derslerin içerik tanım-
larının yeniden düzenlenmesi, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması 
derslerinin verimliliği, seçmeli dersler, öğrencilere okutulacak temel eserlerin 
belirlenmesi, öğretmenlik meslek derslerinin alan dersleriyle uyumlu hâle ge-
tirilmesi, KPSS sınavının lisans eğitimine olumsuz etkileri gibi konu başlık-
ları çerçevesinde ele alınabilir. Lisans eğitimini ilgilendiren mevcut sorunlar 
ve çözüm önerileri ile ilgili sonuçlar aşağıda maddeler hâlinde sıralanmıştır:
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1. Lisans derslerinin sınıf düzeylerine dağılımında yeni bir düzenleme 
yapılması gerekmektedir. Özellikle üçüncü sınıfın beşinci ve altıncı yarıyılla-
rında yer verilmiş alan derslerinin yeniden yapılandırılmasında yarar vardır. 

2. Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Türkçe Eğitimi 
Bölümlerinde yeni derslere gereksinim duyulmaktadır. Programda tespit edi-
len bazı derslerin içerik tanımları arasında benzerlikler olduğu görülmüştür. 
Bu bağlamda, derslerin içerik tanımlarının daha karakteristik hâle getirilmesi 
gerekmektedir. 

3. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri, yapılacak yeni 
düzenlemelerle daha verimli hâle getirilmelidir. Bu derslerin uygulanma süre-
cinde, danışman öğretmen ve danışman öğretim elemanı arasında sürekli bir 
iletişim olmalıdır.

4. Türkçe Eğitimi Bölümlerinde özellikle seçmeli derslerin belirlenme-
sinde belirli ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır. Bölüm öğrencilerine 
meslekî anlamda katkı sağlayacak dersler ön plana alınmalıdır. Türkçe Eğitimi 
Bölümleri arasında seçmeli dersler konusunda bir uyum sağlanmalıdır.

5. Öğrencelere dört yıllık süre içerisinde okutulacak temel eserlerin 
belirlenmesi gerekir. Bu anlamda, farklı üniversitelerdeki Türkçe Eğitimi 
Bölümleri arasında bir eşgüdüm sağlanmalıdır.

6. Öğretmenlik meslek derslerinin alan dersleriyle uyumlu hâle getirilme-
si gerekmektedir. Özellikle bölüm dışından gelen öğretim elemanları ile alan 
derslerine giren öğretim elemanları arasında bu derslerin içerikleri ile ilgili 
görüşmeler yapılmasında yarar vardır.

7. KPSS’nin öğretmen yetiştirme sürecine olumsuz etkileri ile ilgili bir 
farkındalığın geliştirilmesinde yarar vardır. Öğretim elemanlarının, KPSS ha-
zırlık sürecini öğretmen yetiştirme sürecinin bir parçası hâline getirmemeye 
özen göstermeleri gerekmektedir. Aksi durumda eğitim fakültelerinin KPSS 
hazırlık kurumlarına dönüşme riski oluşmaktadır.   

Bu çalışma kapsamında ele alınan problemler, tespitler, öneriler ve ileri 
sürülen görüşler tartışmaya açıktır. Hedef, daha donanımlı, çağın gerektirdiği 
bilgi ve becerileri kazanmış, mesleğini severek yapan Türkçe öğretmenleri ye-
tiştirmektir. Bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir etken olan lisans eğitim 
programının zaman içerisinde gözden geçirilmesi gerekmektedir.  
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OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA GÜÇLÜKLERİNİN 
TESPİTİ VE GİDERİLMESİ* 
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Giriş

Dil öğretiminde ilerleme sağlamanın en önemli yollarından birisi okuma 
ve anlama becerilerinin geliştirilmesidir. Bunun için okuma ve okuduğunu 
anlama süreci önemlidir (SİDEKLİ, 2005). Okuma ve okuduğunu anlama sü-
recinin aşamalarını belirlemek için yapılandırıcı eğitim yaklaşımına dayalı 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en ayrıntılısı okuma ve anlama sü-
recini ele alan Gleason’un çalışmaları olmuştur. Gleason okuma sürecini altı 
aşamaya ayırmaktadır: İlk iki aşamayı önce bireyin alfabetik yazıyı, harfle-
ri görsel ayırt etmesi ve ardından tanıması şeklinde açıklamaktadır. Bu iki 
aşamayı izleyen üçüncü aşamada, harflerin dille ilgili kavramlara çevrilmesi 
gelmektedir. Bu aşama harfleri, ilgili seslere çevirmek anlamına gelmektedir. 
Dördüncü aşama; kelime bilgisinin kazanılması yani harflerin kâğıttaki dizi-
lişlerinin (ortografi) kavranmasıdır. Beşinci ve altıncı aşamalarda ise sırasıyla 
anlama, daha önce öğrenilen bilgilerle aktif hâle getirilmesi ve herhangi bir 
parçada veya cümlede okunan sözcük ile ilgili bilgiyi seçebilmesidir. Bu aşa-
maların sonunda ise basit düzeyden başlayarak daha ileri karmaşık işlemlerle 
okuma gerçekleştirilmektedir (1985; akt.: BARTH, 1999: 40). Okuma ve anla-
manın bu aşamaları aşağıdaki şekilde görsel olarak açıklanmaktadır.

* Bu çalışma “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirme” 
adlı doktora tezinden üretilmiştir.
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Şekil 1: Okuma Sürecinin Gelişimsel Aşamaları

(BARTH, 1999: 40)

Şekilde de görüldüğü gibi okuma sürecinde önce harfler görsel olarak ta-
nınmakta, ardından seslendirilmekte, daha sonra harfler birleştirilerek kelime 
tanınmakta ve kelimenin anlamı bulunmaktadır. 

Karpf, okuma ve anlama sürecinin iki temel ögeye dayandığını belirt-
mektedir. Bunlar: 

1. Kelime tanıma,
2. Dinleme ve anlama olmaktadır (1992).

Kelime tanıma; yazılı kelimelerin buna karşılık gelen konuşmadaki biçi-
me aktarılması yani seslendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (WILLENBERG, 
1999). Okula başlayan öğrencilerin öncelikli olarak okumayı öğrenmeleri 
beklenmektedir. İlköğretimin ilk sınıflarındaki okuma gelişimi öncelikle keli-
me tanıma becerilerinin gelişimiyle bağlantılıdır (SIEGLER, 1991). Kelime ta-
nımanın okuma gelişiminde önemli bir yeri vardır. Okuma ve yazmayı öğren-
meye yeni başlayan öğrenciler hatasız ve hızlı kelime tanıma becerilerini ge-
liştirdikleri zaman okumada ve okuduğunu anlamada başarılı olurlar (DUFVA 
vd., 2001: 91-117; GONZALEZ ve VALLE, 2000: 44-60; McSHANE, 1994; 
SIGNORINI, 1997: 319-344). Stanovich, hatalı ve yavaş sözcük okumanın 
okuduğunu anlamayı etkilediği gibi okuma deneyimlerini de azalttığını be-
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lirtir (1986: 360-470). Araştırmacıya göre, okuma deneyimleri azalan çocuk 
okumanın pek çok dilsel ve bilişsel becerilere (sözcük dağarcığı, sentaks bil-
gisi vb.) olan katkısından yoksun kalır. Oysa çocuk, sözcük okuma beceri-
lerini ne kadar erken kazanırsa, okuma deneyimlerinin artmasıyla akademik 
başarısı da o ölçüde artar.

Eskiden okuma, şifreyi çözme becerisi olarak anlaşılmaktaydı. Bu amaçla 
kelimenin ayrıntıları üzerinde duruluyor ve sesli okuma yapılıyordu. Zamanla 
şifreyi çözme becerisiyle okuma becerisinin birbirinden farklı olduğu görüldü. 
Şifreyi çözme işleminde anlama ve anlamı zihinde yapılandırma söz konusu 
değildir. Bu nedenle sesli okuma ile seslendirme birbirine karıştırılmamalıdır. 
Seslendirme, yazılı dili seslere çevirme ve söz zinciri oluşturma işlemleridir. 
Bu işlemlerde kelimelerin anlamını bulma ve okunanları anlama söz konusu 
değildir. Okumak için kelimeleri seslendirme sürecine anlama zincirini de ek-
lemek gerekmektedir. Ancak o zaman sesli okuma gerçekleşmiş olur (GÜNEŞ, 
2007b).

Anlama ise yazının ne demek istediğini kavramak olarak ifade edilmek-
tedir. Okunanlara anlam verebilmek için yazıdaki kelimeleri tanımanın ye-
terli olmadığı vurgulanmaktadır. Yazıyı anlamak için ön bilgilere, deneyim-
lere ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir. Okuyucunun anlam çıkarabilmesi için 
ön bilgilerini kullanması ve okunanlarla bağ kurabilmesi, metindeki bilgi-
leri olduğu gibi kabul etmek yerine, metni ön bilgilerine dayanarak yorum-
laması gerekmektedir (MAY ve MALITZKY, 1998; WILLENBERG, 1999). 
İlköğretime başlayan çocuk yapılandırılmış bir okuma programının içinde yer 
alır. Çocuğun yazılı olarak gördüğü sözcüklere anlam vermesi için öncelikle 
gördüğü yazıların bir anlam taşıdığını bilmesi daha sonra sözcükleri okumak 
için bir yol izlemesi gerekir (RUBİN, 2000). Çocuk sözcük okurken yazılı 
olarak gördüğü sözcüğü, o sözcüğün fonolojik (sesbilgisel) ya da görsel biçi-
mine, anlamına ve diğer sözcüklerle olan ilişkisine ait daha önceden zihinsel 
sözlüğünde depoladığı bilgi ile ilişkilendirir (KAMHİ ve CATTS, 1999: 1-24).

Okumada problemin kaynağı beyindir. Okuma becerisinin gelişmesi bey-
ne bağlıdır. Ayrıca duyu organlarındaki eksiklikler de okuma problemlerine 
neden olur. Özellikle algı ve zekâ faaliyetlerinin oluşmasına katkıda bulunan 
görme, işitme ve sözlü ifade koordinasyonunu idare eden beyin yapısındaki 
anormalliklerde veya duyulardaki bozuklukların sonucunda okuma proble-
mi meydana gelir (HARIS ve SIPAY, 1990). Ayrıca sesleri çıkaramama, ke-
limeyi hecelere ayıramama eksikliği de söz konusu olabilir (CROWDER ve 
WAGNER, 1992). Okuma hızını yavaşlatan en önemli engellerden biri de 
sözcüğü denetlemek için geriye dönme alışkanlığıdır. Bu alışkanlık oldukça 
fazla zaman kaybına yol açar. Aynı sözcükler bir kez daha okunduğundan, güç 
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yitiminin yanında okuma ritmini de kesintiye uğratır (SİDEKLİ ve YANGIN, 
2005: 410).

Sesli okumadaki hataları şu şekilde sıralamak mümkündür: Sözcüğü yan-
lış okuma, olmayan bir sözcüğü varmış gibi algılayıp okuma, sözcüğü atlama, 
sözcüğü yineleme, sözcüğü birkaç kez deneyip yine de okuyamama. Okuma 
hatalarının yanı sıra kişilerde görülen birtakım olumsuz okuma duruşları da 
gözlenmektedir. Bunlar ise, baş sallama, yazıları okurken parmakla veya ka-
lemle sürme, kitapla göz arasındaki mesafenin 20-30 cm’den daha fazla ya da 
az olması, okurken dik oturamama, okuduğu yeri kaybetme, heceleyerek oku-
ma, noktalayamama, telaşlanma, sinirlenme olarak sıralanabilir (TAZEBAY, 
1995).

Okuma ve okuduğunu anlama zorluklarını açıklayan üç temel teori var-
dır: İlk teorinin temeli, anlama problemlerinin kelime tanıma problemleri-
nin temelinde gizli olduğudur (PERFETTI ve HOGABOAM, 1975: 461-469). 
İkincisi, okuyucuların, okuma parçasının cümle ve anlam analizinde zorluk-
lar yaşadığını ve dilin yapısal limitlerini kullanamadıklarını öne sürmektedir 
(CROMER, 1970). Üçüncü teori, okuyucuların okuma parçasından çıkarım 
yapmada ve içlerindeki fikirleri bütünleştirmede zorluk yaşadıklarını iddia et-
mektedir (KAMHI, 1997: 1-24; CAIN ve OAKHILL, 1999: 489-503).

Okuma becerisinin kazanılması ve geliştirilmesi öğretim ve öğrenim 
etkinlikleri sürecinin en önemli unsurlarından birisidir. Okumayı öğrenmek 
tek bir becerinin kazanılmasından ibaret değildir. Okuma, birlikte kullanı-
lan ve birbiri üzerine yapılandırılan pek çok becerinin öğrenilmesini de içe-
rir. Okuma becerisiyle birlikte gelişen ve bu becerinin en temel bileşenlerini 
oluşturan okuduğunu anlama becerisi ve zihinsel sözlüktür. Bunlardan birinin 
geliştirilmesi diğer özelliklerin de gelişmesine yardımcı olacaktır. Örneğin zi-
hinsel sözlük geliştikçe okuduğunu anlama gelişecek veya okuduğunu anlama 
düzeyi arttıkça ifade güçlenecek ve yeni karşılaşılan kelimelerin anlamlarının 
çıkarılması kolaylaşacaktır (BAZERMAN ve WIENER, 2005).

Okuma gelişimi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan Firth 
tarafından yapılan çalışma alanda yaygın kullanılmaktadır. Firth, okumanın 
simgesel (logographic), alfabetik (alphabetic) ve akıcı okuma (orthographic) 
olarak 3 aşamada geliştiğini açıklamıştır (1985: 303). Çocuklar, simgesel aşa-
mada kelimeleri okumak için sesli (non-phonemic) olmayan görsel, bağla-
ma (contextual), bağlı veya grafik işaretler kullanırlar. Bu aşamada yazı-ses 
ilişkisi hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Çocuklar aileleriyle sürekli gittikleri 
alışveriş mağazalarının isimlerini görsel olarak ezberler, baş harfini gördük-
lerinde mağazanın ismini söylerler ama gördükleri harfin ne olduğunu bil-
mezler. Bu çocuklar, aynı harfleri başka kelimeler içerisinde verildiğinde ya 
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da aynı kelimeyi başka cümlelerin içinde verildiğinde okuyamazlar. Simgesel 
aşamada çocuklar, çevrelerinde gördükleri kelimeleri bir şekil veya renkle öz-
deşleştirerek okuyabilirler (BYRNE, 1992: 4-15). İkinci veya alfabetik aşama-
da, öğrenciler yazı-ses ilişkisinin farkındadırlar ve heceleme ile kelimelerin 
telaffuzu arasındaki benzerliği işlerler. Öğrenciler, alfabetik aşamaya ancak 
fonolojik (ses) bilgileri kullanma becerilerine sahip olduklarında geçebilirler 
(EHRI, 1994: 325).

Üçüncü veya imla (orthographic) aşaması, öğrencilerin alfabetik ilkelerle 
sesleri kavrama becerilerine sahip olduklarında ve yazı-ses benzerliği bilgile-
rini kullanabildiklerinde gelişir. Kelimelerde tekrar ortaya çıkan yazı-ses ya-
pılarını tanıyabilirler ve kelimelerdeki harf yapıları ile harf gruplarını kurgu-
layabilirler. İmla bilgisi öğrencilerin, aynı harf yapılarından oluşan kelimeleri 
çözdükçe gelişir. Bu, çözme sürecini hızlandırır ve akıcı okumayı geliştirir 
(KINGHAM, 2003: 16). Öğrenciler eğer akıcı okuma becerilerini geliştirebi-
lirlerse sesli okumadaki ifadeleri ve ses tonlamalarını vurgulayabilirler. Akıcı 
okuma, öğrencilerin kelime tanıması üzerine yoğunlaşarak, metni tamamen 
anlamasını mümkün kılar. Öğrenciler daha sonra bu anlama sürecini okuma 
becerilerini yönetmek için kullanabilir. Anlama, öğrencilerin anlam üzerinde 
yoğunlaşmasına ve anlama becerilerini ilerletmek için ifadeleri uygun bir şe-
kilde kullanmasına yardımcı olur (GRIFFITH ve RASINSKI, 2004: 126-137).

Problem Cümlesi

Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü olan ilköğretim 5. sınıf öğrenci-
lerinin okuma ve anlama becerileri yapılandırıcı okuma ve anlama etkinlikle-
riyle nasıl geliştirilir?

Amaç

Bireylerin yeni bilgilere ulaşması okuma ve anlama becerilerini geliştir-
meye bağlıdır. Okuma becerileri bireylerin öğrenmelerini olumlu ya da olum-
suz yönde etkilemektedir. Bu nedenle araştırmanın genel amacı “Okuma ve 
okuduğunu anlama güçlüğü olan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuma ve 
anlama becerileri yapılandırıcı okuma ve anlama etkinlikleriyle nasıl gelişti-
rilebileceğini ortaya koymaktır”. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 
cevaplar aranmıştır.

1. Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü olan ilköğretim 5. sınıf öğren-
cilerinin sesli okuma ve anlama becerilerinin mevcut durumu ve yapılandırıcı 
okuma ve anlama etkinliklerini uygulama sürecinde sesli okuma ve okuduğu-
nu anlamadaki gelişimi nedir?
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1.a. Sesli okuma becerileri açısından; 

1.a.1. Temel okuma becerileri,

1.a.2. Akıcı okuma becerileri,

1.a.3. Sesli okumadaki genel durumları,

1.a.4. Anlama düzeyleri ve gelişimi nasıldır?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel araştırma desenin eylem araştırması yöntemiyle mo-
dellendirilmiştir. Toplanan veriler nitel araştırmanın içerik ve betimsel analizi 
yöntemiyle ve nicel araştırmanın istatistiksel yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Eylem araştırması uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcı-
ların ve probleme taraf olanların da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleş-
tirel bir değerlendirmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alınması gere-
ken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır (YILDIRIM ve ŞİMŞEK, 
2005). Eylem araştırması, eğitimcilerin öğretim araştırmaları, öğrencilerin 
öğrenmesi ve öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmesine devamlı olarak ola-
nak sağlayan bir süreçle ilgili profesyonel gelişim modelidir (RAWLINSON ve 
LITTLE, 2004; GUSKEY, 2002: 45-51). 

Eylem araştırması, eylem (değişim, gelişim) ve araştırma (anlama, bilgi) 
kavramlarının aynı zamanda başarıya ulaşmasını sağlayan esnek ve spiral bir 
süreçtir. Eylem araştırması daha bilinçli değişime ve bu değişimden haberdar 
olmaya izin verir (DICK, 1993: 5-9, 2002). 

Eylem araştırması bir sorun veya belirli uygulamalar üzerine odaklanan 
özel sosyal bir süreçtir (BAKER ve LOGAN, 2006: 1-21). Eylem araştırmasının 
amacı sorunu hafifletmek veya uygulanan etkinliklerin etkililiğini arttırmaktır. 
Eylem araştırması genellikle gözlem ve yansıtma gibi adımların konjonktürel 
serisi olan planlama ve oyunculuk içerir. Bassey’in eylem araştırmasıyla ilgili 
görüşlerini (1998: 93-108) temel alarak Paisey ve Paisey, eğitim-öğretim için 
beş adımdan oluşan bir eylem araştırması modeli önerisinde bulunmuşlardır:

1. Sorunun tanımlanması ve araştırma sorularının belirlenmesi,

2. Veri toplama ve öğretim nasıl değiştirilebilire karar verme,

3. Seçilen öğretim değişikliklerin uygulanması,

4. Değişiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
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5. Değişiklikler üzerindeki yansımaları gözden geçirme ve gerekirse dön-
güyü tekrarlama (2005: 1-19).

Eylem araştırmasıyla ilgili yapılan tanımlar ve eylem araştırmasının ba-
samakları konusundaki bilgilere dayanarak “Eylem Araştırması Döngüsü” 
oluşturularak Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2: Eylem Araştırması Döngüsü

Çalışma Grubu

Bu araştırmada, çalışma grubunun oluşturulmasında nitel araştırmanın 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. 

Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların 
derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Ölçüt örnekleme yöntemin-
deki temel anlayış ise önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün 
durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı 
tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kul-
lanılabilir (YILDIRIM ve ŞİMŞEK, 2005).

Çalışma grubu oluşturulurken öğrencilerin:

1. İlköğretim beşinci sınıf öğrencisi olması,

2. Sesli okuma hataları yapıyor olması,

3. Okuduğunu anlamada sorunları olması,
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4. Sesli okuma düzeylerinde benzerlikler olması,

5. Okuduğunu anlama düzeylerinde benzerlikler olması,

6. Zihinsel ve fiziksel gelişim yönüyle sorunlarının olmaması 

ölçüt olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu ölçütler doğrultusunda ve öğretmen görüşleri de alınarak 
18 öğrenci saptanmıştır. Bu öğrencilerin araştırmacı tarafından “hikâye edi-
ci” ve “bilgilendirici” olmak üzere iki metni sesli olarak okumaları izlenmiş, 
görüntülü ve sesli olarak kamera kaydına alınmıştır. Ardından metinlerle il-
gili anlama soruları verilmiştir. Elde edilen veriler 6 alan uzmanı tarafından 
incelenerek değerlendirilmiş bu değerlendirme sonucunda 8 öğrenci çalışma 
grubuna seçilmiştir.

Tablo 1: Çalışma Grubuna Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri

Öğrenci Cinsiyet Yaş Sınıf Kardeş 
Sayısı

Anne 
Eğitim

Anne 
Meslek

Baba 
Eğitim 

Baba 
Meslek

Ö1 Erkek 11 5/A 3 İlkokul Yok Lise İşçi
Ö2 Erkek 11 5/A 2 İlkokul Yok İlkokul Şoför
Ö3 Kız 11 5/A 5 Yok Yok İlkokul İşçi
Ö4 Kız 11 5/A 4 Yok Yok Ortaokul İşçi
Ö5 Erkek 11 5/B 3 İlkokul Yok Ortaokul İşçi
Ö6 Erkek 11 5/B 4 Yok Yok İlkokul İşçi
Ö7 Kız 11 5/B 1 Ortaokul  Yok  Lise İşçi
Ö8 Erkek 11 5/B 3 İlkokul Yok  Lise Emekli

Çalışma grubundaki öğrencilerin öğretmenlerinin demografik özellikleri 
aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Öğretmen Cinsiyet Lisans Yüksek 
Lisans

Hizmet 
Yılı

Derslerine 
Girdikleri Sınıflar
1 2 3 4 5

A Kadın Sınıf 
Öğretmenliği

Yok 7 X X X X X

B Erkek Sınıf 
Öğretmenliği

Eğitim 
Yönetim ve 
Denetimi

13 X X X X X

Araştırma Ortamı 

Araştırmanın yapılabilmesi için çalışma grubuna özgü bir araştırma or-
tamının oluşturulması gerekmiştir. Bunun için 10-15 kişilik kapasiteye sahip 
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olan okul kütüphanesi araştırmacı tarafından uygun görülmüştür. Okul kütüp-
hanesinin araştırma sürecinde kullanılması için okul yönetiminden izin alın-
mıştır. Kütüphane içinde öğrencilerin derslerine yardımcı olabilecek kaynak 
kitaplar olmasına rağmen öğrenciler tarafından her zaman aktif olarak kulla-
nılmamaktaydı. 

Kütüphane kapısına çalışmanın yapılacağı gün ve saatleri belirten prog-
ram asılmıştır. Kütüphaneden yaralanacak olan öğrencilere bu programa göre 
kütüphaneye gelmeleri duyurulmuştur. Çünkü tersi bir durumun çalışma süre-
cini ve motivasyonu olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmüştür.

Çalışma ortamında birbirinden bağımsız üç tane masa vardı. Araştırma 
sürecinde tek gruplu çalışmalarda genellikle bir masa kullanılmıştır. Çünkü 
bir masaya (u) şeklinde oturum gerçekleşirse dört öğrenci ve araştırmacı ma-
sanın çevresine sandalyeleriyle yerleşebilmekteydi. Bu oturma düzeni araştır-
macının araştırma grubuna hâkim olmasını sağlamıştır. Öğrencilerin etkinlik-
lerinin tam olarak kontrolü kolaylaşmıştır.

Çalışma ortamının kütüphane olması araştırma sürecine olumlu etki yap-
mıştır. Çünkü öğrencilerin kitaplarla sürekli göz göze gelmesi ve araştırma 
sürecinde öğrencilerin okumalarının gelişmesi sonucunda öğrencilerde daha 
fazla okuma isteği ortaya çıkmıştır. Bu isteği karşılamak için kütüphanedeki 
hikâye kitaplarından ve bilgilendirici metin içeren kitaplardan yararlanılmış-
tır. 

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Aile Bilgi Formu”, “Öğretmen 
Bilgi ormu”, “WISC-R Zekâ Testi”, “Kulak-Burun-Boğaz ve Göz Testi”, 
“Sesli Okuma Hatalarını Belirleme Ölçeği”, Okuduğunu Anlama Testi” ve 
“Kamera” kullanılmıştır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Aile Bilgi Formu

Aile bilgi formu, çalışma grubuna katılan öğrenciler hakkında ailelerin-
den bilgi almak için yapılandırılmış 17 maddeden oluşan formdur. Ailelere 
uygulanan form ile öğrencilerin birinci sınıftan itibaren öğretim sürecinin ai-
leler gözüyle değerlendirilmesi ve bilgi toplanması amaçlanmıştır.

Öğretmen Bilgi Formu

Çalışma grubuna alınan öğrencilerin okul içerisindeki eğitim-öğretim sü-
recini en iyi gözlemleyebilecek olan öğretmenleri olduğu için bu form geliş-
tirilmiştir. Bu form önce tam yapılandırılmış 14 madde olarak düzenlenmiştir. 
Ancak öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin birinci öğrenci ile 
ilgili bilgi verdikten sonra diğer öğrenciler hakkında bilgi verirken maddelerin 
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sıralamasına bağlı kalmadıkları, açıklamalarını bir kompozisyon bütünlüğü 
içinde söyledikleri için formda yer alan maddeler yarı yapılandırılmış duruma 
dönüştürülmüştür.

Araştırma öncesinde öğretmenlere araştırma ile ilgili seminer verilmiş-
tir. Seminerde çalışılması düşünülen öğrencilerin özelliklerinin ne olduğu 
öğretmenlere belirtilmiş ve bu doğrultuda öğrencilerin seçilmesi istenmiştir. 
Araştırmanın başlangıcında bu seminerin verilmesi nedeniyle “öğretmen bilgi 
formunun” öğretmenlere araştırmanın başlangıcında uygulanmamasına karar 
verilmiştir. Bu form, öğretmenlere araştırma sürecinin öncesi, süreci ve sonu-
cunu bütün olarak değerlendirilmeleri düşüncesiyle araştırma sonunda uygu-
lanmıştır. 

WISC-R Zekâ Testi

Çalışma grubuna katılan öğrencilere Sincan Rehberlik Araştırma 
Merkezinde (RAM), Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R) uygulan-
mıştır. WISC-R her biri altı alt test içeren iki boyuttan oluşmaktadır. Birinci 
boyut sözel; genel bilgi, aritmetik, benzerlik, sözcük dağarcığı, yargılama ve 
sayı dizisi gibi alt boyutları içerirken; ikinci boyut olan performans, resim 
tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, labirent ve 
şifre alt boyutlarını içermektedir. 

Çalışma grubuna uygulanan zekâ testi sonuçlarına bakıldığında çalış-
ma grubunda bulunan sekiz öğrencinin de zekâ düzeylerinin IQ 90 ve üzeri 
olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre öğrencilerin zekâ düzeylerinin normal 
olduğu kanıtlanmıştır. Uygulanan zekâ testinden elde edilen en önemli bulgu-
lar; öğrencilerin hepsinin kelime bilgisinin yetersiz, dikkatlerini bir probleme 
yoğunlaştırmaları normalin altında ve kendilerine güvenlerinin az olduğu gö-
rülmüştür.

Kulak-Burun-Boğaz ve Göz Kontrolü Testi

Çalışma grubuna katılacak olan öğrencilerin kulak, burun ve boğazla-
rında herhangi bir fiziksel bozukluğun olup olmadığını anlamak için öğren-
cilerle kısa bir görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme esnasında öğrencilere 
farklı ses tonlarında hitap edilmiş ve tepkilerine bakılmıştır. Öğrencilerin ve-
recekleri cevaplar sözlü olarak istendiği için konuşmalarına da bakılmıştır. 
Konuşmasında kekemelik olan öğrenciler araştırma grubuna alınmamıştır. 
Araştırmacı tarafından yapılan ön testten geçen öğrenciler Sincan Fatih’te 
bulunan özel bir sağlık kuruluşunun kulak-burun-boğaz uzman doktorunun 
kontrolünden geçirilmiştir. Çalışma grubuna katılan 8 öğrencinin işitme test-
leri sonucunda hem işitme hem burun ve boğaz (dil altı bağı, damak çatlaklığı 
ve kekemelik) sorunlarının olmadığı görülmüştür.
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Öğrencilerin göz probleminin olup olmadığını anlamak için sınıf öğret-
meni, okul rehber öğretmeni ve araştırmacı tarafından öğrencilere “Snellen 
Görme Testi” uygulanmıştır. Uygulanan testin sonucunda öğrencilerin görme 
probleminin olmadığı tespit edilmiştir. 

Sesli Okuma Hatalarını Ölçme Aracı 

Okuma hatalarını tespit edecek ölçme aracı alanla ilgili gerekli litera-
tür taraması yapılarak İlköğretim Türkçe (1-5) Ders Programıʼnda yer alan 
kazanımlar doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu şekilde ölçme aracının kap-
sam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Maddelerin şekillenmesinde en çok 
2005-2006 ve 2006-2007 eğitim öğretim yılında ikişer aylık okuma güçlüğü 
çeken öğrencilerle yapılan çalışmalar etkili olmuştur. Bu çalışmaların sonu-
cunda elde edilen verilerle oluşturulan makale ve bildiriler ulusal ve uluslara-
rası sempozyum ve kongrelerde sunulmuştur. Bu sempozyum ve kongrelerde 
yapılan eleştiriler doğrultusunda bazı maddeler ölçme aracından çıkartılmış 
ve yeni maddeler eklenmiştir. Son olarak sekiz alan uzmanı görüşü alınarak 
ölçme aracını geliştirme süreci tamamlanmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesi 
üç yıl sürmüştür. 

Sesli okuma hatalarını belirleme ölçeği üç alt boyutta toplanmıştır. Alt 
boyutlardan birincisi “Oturma Hataları (6 madde)”, ikincisi “Temel Okuma 
Hataları (13 madde)” ve üçüncüsü “Akıcı Okuma Hataları (9 madde)”dır. 
Ölçme aracındaki her bir madde 10 dereceli (rubrik) olarak belirlenmiştir.

Sesli okuma hatalarını belirleme ölçeğinin her bir alt boyutunun güve-
nirlik değeri hesaplanırken ilk önce altı alan uzmanı tarafından öğrencilerin 
(18 öğrenci) hatalarını değerlendirme durumlarının korelasyonları hesaplan-
mış ve bu korelasyon değerlerinden hareketle, “Oturma Hataları” iç tutarlılığı 
.78, “Temel Okuma Hataları” iç tutarlılığı .94 ve “Akıcı Okuma Hataları” iç 
tutarlılığı .96 olarak tespit edilmiştir. Ölçme aracının genel güvenirlik değeri 
.96 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin okuma hataları tespit edilirken Talim Terbiye Kurulunca 
onaylanmış İlköğretim Türkçe 5. Sınıf Ders Kitaplarındaki metinler kullanıl-
mıştır.

Okuduğunu Anlama Testi

Okuduğunu anlama testlerinin oluşturulması için ilk önce araştırmacı ta-
rafından İlköğretim Türkçe 5. sınıf ders kitaplarından hikâye edici ve bilgilen-
dirici metinler olmak üzere dörder tane metin seçilmiştir. Seçilen metinlerle 
ilgili alan uzmanlarının görüşü alındıktan sonra araştırmanın birinci testinde 
kullanmak amacıyla bir hikâye edici ve bir bilgilendirici metin olmak üzere 
iki metin seçilmiştir. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Programındaki 
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5. sınıf okuduğunu anlama kazanımları, okuduğunu anlama testinde yer ala-
cak soruların temelini oluşturmuştur. Programda yer alan kazanımlar doğrul-
tusunda metinlerle ilgili anlama soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan anlama 
sorularına, araştırmaya alan uzmanı olarak dâhil olan 8 uzmandan da görüş 
alınarak son şekli verilmiştir. Bu doğrultuda “hikâye edici” metinle (Balon: 
MEB) ilgili 13 açık uçlu madde sorulmuştur. Öğrencilere sorulan bu soruların 
cevapları öğrencilerden sözlü olarak alınmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevap-
lar araştırmanın puanlayıcıları olan 6 alan uzmanı tarafından puanlanmıştır. 
Alan uzmanlarının verdikleri puanlar arasındaki ilişkiye bakılmıştır ve verilen 
puanlar sonucunda güvenirlik değeri 0.93 olarak belirlenmiştir.

Araştırmada bilgilendirici metinle ilgili hazırlanan okuduğunu anlama 
testinde 11 açık uçlu madde yer almıştır. Öğrencilere hikâye edici metin-
de olduğu gibi metni okuduktan hemen sonra anlama soruları sorulmuştur. 
Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar alan uzmanı puanlayıcılar tarafından 
puanlanmıştır. Puanlayıcıların verdikleri puanların birbiriyle olan korelasyon 
değerlerine göre elde edilen güvenirlik değerinin 0.91 olduğu görülmüştür.

Okuduğunu anlama testlerindeki maddelerin puanlanmasında, hangi mad-
denin kaç puan değerinde olduğuna yönelik puanlayıcı alan uzmanlarına bir 
yönerge olarak verilmiştir. Soruların değerlendirilmesine yönelik yönergenin 
hazırlanmasında, Arnold’ın öğretmenler için hazırlanmış olduğu Diagnostic 
Reading Record adlı kitabındaki “Response to Text” ölçütünden yararlanıl-
mıştır (1992). Bu ölçüt İlköğretim Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Programındaki 
okuduğunu anlama kazanımları doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve ölçü-
tün Türkçeye uyarlaması yapılmıştır.

Öğrencilere sorulan sorular üç düzeyde toplanmıştır. Bu düzeyler de ken-
di içinde üç farklı şekilde değerlendirilmiştir. Düzey 1 sorularında öğrencile-
rin cevap verme durumlarına göre en az 1 en fazla 3 puan, düzey 2 sorularında 
en az 1 en fazla 5 puan ve düzey 3 sorularında en az 1 en fazla 7 puan veril-
miştir. Sorulara doğru cevap verilmemiş ya da hiç cevap verilmemişse o soru 
için öğrenciye sıfır (0) puan verilmiştir. Düzeylere ilişkin bilgiler Şekil 3’te 
gösterilmiştir.
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Şekil 3: Okuduğunu Anlama Düzeyleri ve Puanlama Ölçütleri

Veri Toplama Süreci

Geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan veri toplama araçları ile ön de-
ğerlendirmede belirlenen öğrenciler arasından araştırma grubunun belirlen-
mesi ve araştırma sürecinin başlaması için “1. Test” (Balon-Güvenli Yaşam) 
uygulanmıştır. Uygulanan birinci test sesli ve görüntülü olarak kamera kay-
dına alınmıştır. Kamera kaydı dvd’lere aktarılarak gerekli belgelerle birlikte 
puanlayıcı olan alan uzmanlarına ulaştırılmıştır. Puanlayıcı olan alan uzman-
larına araştırmacı tarafından araştırmayla ve ölçme araçlarıyla ilgili bilgi ver-
mek amacıyla seminer verilmiştir. Bazı puanlayıcılar, araştırmanın yapıldığı 
ilin dışında olduklarından telefonla ya da elektronik postayla bilgilendirilmiş-
tir. Alan uzmanlarının kamera kayıtlarından öğrencilerin okuma ve anlama 
becerilerini değerlendirmeleri 45 ile 50 gün içerisinde olmuştur. Bu sürecin 
bu kadar uzamasının sebebi “1. Testte” 18 öğrencinin yer almasıdır. Çünkü 
her bir öğrenci iki metin türünden birer metin okumuş ve bu okumalar me-
tin başına üç kez değerlendirilmelerini (metin içindeki kelime hataları, sesli 
okuma hatalarını belirleme ölçeğindeki maddelere göre derecelendirilmeleri 
ve okuduğunu anlamalarının değerlendirilmesi) gerektirmiştir. 18 öğrencinin 
değerlendirilmesi için video görüntüleri 108 kez tekrar tekrar izlenerek analiz 
edilmiştir. 



272 Okuma ve Okuduğunu Anlama Güçlüklerinin Tespiti ve Giderilmesi

“1. Testin” değerlendirme sonuçları incelendikten sonra 8 öğrenci üze-
rinde yoğunlaşılmıştır. Bu öğrencilerin sesli okumada yaptıkları hatalar ince-
lenmiş ve bu hataların nedenlerinin belirlenmesi için hatalara yönelik etkinlik 
yaprakları hazırlanarak bu etkinlik yaprakları üzerinde öğrencilerle çalışma-
lar yapılmıştır. Öğrencilerin sesli okumadaki hatalarının nedenlerinin tespiti 
yapıldıktan sonra hataların giderilmesine yönelik yöntem ve bu yöntemlere 
uygun etkinlikler hazırlanmıştır. Yöntem ve etkinliklerle araştırmanın devam-
lılığı sağlanmıştır. Bu süreçte belirlenen yöntem ve etkinliklerin etkililiğinin 
belirlenmesi için “2. Test” uygulanmıştır.

“2. Test” (Atatürk’ün Çocuk Sevgisi – Kiraz Ağacının Ölümü) sürecinde 
de “1. Testin” uygulanma ve değerlendirme süreci izlenmiştir. “2. Testin” so-
nuçları incelenerek öğrencilerin hangi hataları yapmaya devam edip etmedik-
leri belirlenmiştir. Devam eden hatalara yönelik “1. Testte” uygulanan yöntem 
ve etkinliklere ek olarak yeni yöntem ve etkinlikler kullanılmıştır. “2. Testin” 
sonunda uygulanan yöntem ve etkinliklerin etkililiğinin belirlenmesi için “3. 
Test” uygulanmıştır.

“3. Testte” (Issız Ada – Şeker: Dost mu Düşman mı?) de diğer testlerdeki 
süreç gerçekleştirilmiştir. “3. Test” verilerinin analizi sonucunda öğrencilerin 
hangi hatalarının ortadan kalktığı ya da azaldığı belirlenmiştir. Var olan ha-
talara yönelik yeni yöntemler ve etkinlikler seçilerek araştırma süreci devam 
etmiştir. Bu sürecin sonlandırılması ve araştırma sürecinin amacına ne ka-
dar hizmet ettiğini belirlemek amacıyla “4. Test” (Elleri Titriyor-Safranbolu 
Evleri) öğrencilere uygulanmıştır.

Araştırmada uygulanan testlerin uygulanışları farklı tarih ve oturumlarda 
gerçekleştirilmiştir. Testlerin uygulanma tarihleri ve kaç oturumda yapıldığı 
Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: Testlerin Uygulanma Tarihleri ve Oturum Sayısı

Test Öğrenci
Sayısı Metin Türü Oturum

Sayısı Uygulandığı Tarih

1. Test 18 Hikâye edici 36 12-16.11.2007
Bilgilendirici 36 19-23.11.2007

2. Test 8 Hikâye edici 16 27.03.2008
Bilgilendirici 16 28.03.2008

3. Test 8 Hikâye edici 16 09.05.2008
Bilgilendirici 16 10.05.2008

4. Test 7 Hikâye edici 14 11.06.2008
Bilgilendirici 14 12.06.2008
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Testlerde ölçme araçlarında kullanılan metinlerin metin türleri, metinlerin 
sahip olduğu sözcük, hece sayıları ve okunabilirlik düzeyleri aşağıda Tablo 4’te 
gösterilmiştir. Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde Ateşman 
tarafından Türkçe metinler için geliştirilen formül kullanılmıştır (1997: 71-74).

Tablo 4: Ölçme Araçlarında Kullanılan Metinler ve Özellikleri

Test
Metnin

İsmi Türü Sözcük 
Sayısı

Hece 
Sayısı Okunabilirlik

1 Balon Hikâye edici 282 770 80.47 (kolay)
Güvenli Yaşam Bilgilendirici 292 892 70.06 (kolay)

2

Kiraz Ağacının 
Ölümü Hikâye edici 413 1099 74.94 (kolay)

Atatürk’ün Çocuk 
Sevgisi Bilgilendirici 380 1122 78.25 (kolay)

3
Issız Ada Hikâye edici 279 727 83.71 (kolay)
Şeker: Dost mu 
Düşman mı? Bilgilendirici 260 696 78.18 (kolay)

4 Elleri Titriyor Hikâye edici 311 947 74.46 (kolay)
Safranbolu Evleri Bilgilendirici 316 859 76.34 (kolay)

Araştırma sürecinde, uygulanan dört testteki metinlerin dışında yapılan 
etkinliklerde kullanılan bilgilendirici ve hikâye edici metinler olmak üzere 
toplam 108 metin ve 16 hikâye kitabı kullanılmıştır. Metinler, Talim Terbiye 
Kurulunca kabul edilen ilköğretim 3-4-5. sınıf Türkçe ders kitaplarından se-
çilmiştir. 

Çalışma sürecinde uygulanan her bir testten sonra öğrencilerin tespit edi-
len okuma ve okuduğunu anlama hatalarına yönelik uygulamalar yapılmış-
tır. Bu uygulamalarda öğrenciler (4+4) şeklinde iki grup olarak ayrılmıştır. 
Her bir grupla haftada en az bir kez (4 saat) olmak üzere çalışma yapılmıştır. 
Yapılan çalışma süreci Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Çalışma Süreci

Test Grup Oturum 
Sayısı Saat Tarih

1.Test Sonrası
A 8 32 18.02.2008

27.03.2008
B 8 32
A+B 2 8

2.Test Sonrası
A 7 28 29.03.2008 

08.05.2008B 7 28
A+B 3 12
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3.Test Sonrası
A 9 36 11.05.2008

10.06.2008
B 9 36
A+B 4 16

Toplam

A 24 96
18.02.2008
10.06.2008

B 24 96
A+B 9 36
A+B+(A+B) 57 228

Araştırmanın uygulama ve veri toplanma süreci Şekil 4’te verilmiştir. 

Yapılandırıcı Okuma ve Anlama Etkinlikleri

Araştırmaya öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama durumlarının be-
lirlenmesiyle başlamıştır. Bu süreçte okuma ve okuduğunu anlama güçlükle-
ri ve nedenleri de belirlenmiştir. Öğrencilerin ön bilgilerini desteklemek ve 
mevcut güçlüklerinin giderilmesini sağlamak amacıyla yapılandırıcı okuma 
ve anlama etkinlikleri uygulanmıştır. Bu etkinlikler yapılandırıcı yaklaşımdan 
hareketle metnin küçük ve büyük yapılarını tanıma ve anlama şeklinde yürü-
tülmüştür. Metnin küçük yapıları olarak harf, hece ve kelime tanıma, hece, 
kelime ve cümle oluşturma ve anlama etkinlikleri verilmiştir. Metnin büyük 
yapıları olarak paragrafları, metnin giriş ve sonuç bölümlerini tanıma, cümle-
ler arasında bağ kurma, paragraf ve metin oluşturma, kısa ve uzun metinleri 
anlama gibi etkinlikler verilmiştir.

Başlangıçta temel okuma hatalarının giderilmesi için öğrencilerde belirle-
nen harf ve hece hatalarına yönelik etkinlikler uygulanmıştır. Bu etkinliklerde 
öğrencilere tek tek harfler verilerek anlamlı hece ve kelimeler oluşturmaları 
istenmiştir. Bu uygulamalarda öğrencilerde heceleme problemi olduğu göz-
lenmiştir. Bu temel okuma hatasını belirlemek için kısa metinlerden oluşan 
etkinlikler verilmiştir. Metinlerdeki kelimelerin hecelere ayrılması istenmiştir. 
Ardından her öğrencinin yaptığı heceleme çalışması sesli olarak okutulmuş-
tur. Böylece öğrencilerin heceleme hataları tek tek belirlenmiş bunların gide-
rilmesine yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Bunun için karışık heceleri tanı-
ma, okuma, bunlardan anlamlı kelimeler oluşturma gibi etkinlikler verilmiştir. 
Bunların yanında öğrencilerle koro hâlinde ve eşli olarak metin içerisinde-
ki kelimeleri heceleyerek sesli okuma çalışmaları yapılmıştır. Bu etkinlikler 
ikinci testin uygulanmasına kadar sürdürülmüştür. İkinci testten sonra bu et-
kinliklere yer verilmemiş, ancak öğrencilerin harf ve hece hatalarını kontrol 
etmek için belirli aralıklarla uygulanmıştır.

Hecelerden anlamlı kelimeler oluşturma etkinliklerinde öğrencilerin zi-
hinsel sözlüklerinde güçlüklerin olduğu görülmüştür. Bu durumu netleştirmek 
için öğrencilere yazım yanlışlıkları olan bilgilendirici ve hikâye edici metinler 



275Sabri SİDEKLİ - Firdevs GÜNEŞ

verilmiştir. Öğrencilere yazarın metni yazarken bazı kelimeleri yanlış yazdığı-
nı ve bu kelimeleri bulmaya yardımcı olmaları istenmiştir. Öğrencilerin tespit 
ettikleri kelimeler incelendiğinde öğrencilerin yanlış yazılmış kelimelerin ya-
nında doğru yazılan kelimeleride işaretledikleri görülmüştür. Bu uygulama-
lar öğrencilerde kelime tanıma güçlüğünün olduğu göstermiştir. Öğrencilere 
yazım hatası bulunmayan metinler verilerek burada bilmedikleri kelimelerin 
belirlenmesi ve sözlükten bulunması çalışmalarını içeren etkinlikler veril-
miştir. Uygulanan bu etkinliklerde öğrencilerin alfabetik sırayı bilmedikleri 
ve sözlük kullanma alışkanlıklarının olmadığı görülmüştür. Bunu gidermek 
için çeşitli sayılardan oluşan kelime listeleri verilerek bunları alfabetik sıra-
ya göre sıralamaları istenmiştir. Bu sürece bulmaca etkinlikleri de eklenmiş-
tir. Kelimelerin bulmaca içerisinden bulunması, sonra alfabetik sıraya göre 
sıralanması ve anlamının sözlükten bulunmasına yönelik etkinlikler düzen-
lenmiştir. Bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilerle iş birlikli çalışmalar 
yapılmıştır. Etkinlikler önce ikişerli gruplar hâlinde, sonra bireysel etkinlikler 
hâlinde yürütülmüştür. Öğrencilere bir kelimesi silinmiş cümleler ve o boş-
luklara gelecek olan kelimelerin bulunduğu etkinlikler de uygulamıştır. Bu 
etkinlikler araştırmanın üçüncü haftası uygulanmaya başlanmış ve araştırma-
nın üçüncü testine kadar geliştirilerek ve değiştirilerek sürekli uygulanmıştır.

Araştırmanın dördüncü haftasından sonra öğrencilere anahtar kelimelerle 
hikâye anlatma ve yazma etkinlikleri verilmiştir. Bu etkinliklerde daha sonra 
kelimelerin yerine resimler konulmuş ve öğrencilerin resme bakarak hikâye 
anlatması ve yazması sağlanmıştır. Daha sonraki etkinliklerde öğrencilere bir 
olayın akışını anlatan birden fazla resim içeren etkinlikler verilerek hikâye 
çalışmaları yapılmıştır.

Araştırmanın dördüncü haftasında metin inceleme çalışmalarına da baş-
lanmıştır. Öğrencilere önce kısa metinler ve metin içi anlamayı ölçebilecek 
sorular bulunan etkinler verilmiştir. Daha sonraki etkinliklerde metnin okun-
masından önce, metnin okunması sırasında ve sonrasında öğrencinin okudu-
ğunu anlamasını destekleyecek sorulara yer verilmiştir. Bunun yanında metni 
tamamla etkinlikleri de uygulanmıştır. Uygulanan etkinlikler metnin girişini, 
gelişme bölümünden bir paragrafı ve sonuç bölümünü yazmayı içeren farklı 
etkinliklerdir. Bu etkinlikler araştırmanın sonuna kadar sürdürülmüştür.

Araştırmanın beşinci haftası öğrencilerin temel okuma hatalarının iyileş-
meye başladığının gözlenmesinden sonra daha çok akıcı okuma ve anlama 
hatalarının giderilmesine yönelik etkinliklere ağırlık verilmiştir. Öğrencilerin 
anlama hatalarının giderilmesi için özellikle hikâye edici metinlerde farklı şe-
killerde hikâye haritası içeren etkinlikler uygulamıştır. Öğrencilerin okuduk-
larını anladıklarını farklı yollarla ifade edebilmeleri desteklemek için çeşitli 
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etkinlikler düzenlenmiştir. Örneğin metni okuduktan sonra metinden anladık-
larını resim çizerek görsel sunu yapmalarını sağlayan etkinlikler. Öğrencilerin 
deyim ve atasözleriyle ilgili ön bilgilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerinin 
desteklenmesi için etkinlikler uygulanmıştır. İlk etkinliklerde deyim ve ata-
sözlerinin anlamlarıyla eşleştirme çalışmaları yapılmıştır. Ardından anlamları 
verilmeyen deyimler ve atasözlerinin anlamlarını sözlüklerden bulma çalış-
maları yapılmıştır. Daha sonra öğrencilere verilen deyim ya da atasözüyle il-
gili yazı çalışmalarını içeren etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler araştır-
manın sonuna kadar belirli aralıklarla uygulanmıştır.

Araştırmanın altıncı haftasından sonra öğrencilerin artık kendilerini ve 
arkadaşlarını değerlendirebileceklerini göz önünde bulundurarak bu doğrul-
tuda etkinlikler hazırlanmıştır. Örneğin gruptaki bir kişi sesli okuma yaptığı 
sırada gruptaki diğer öğrenciler okuma metninden arkadaşını takip ederek ar-
kadaşının kaç kelimeyi yanlış okuduğunu bulmaya çalışmıştır. Daha sonra bu 
uygulama değiştirilmiş, yanlış okunan kelimenin daha önceden ortak olarak 
belirlenmiş sesli bir ifadeyle (dıııııııd) uyarılarak düzeltilmesi sağlanmıştır. 
Araştırmanın ilerleyen haftalarında bu etkinlik televizyon okuma etkinliğine 
dönüştürülmüştür. Grup bireyleri sırasıyla araştırma ortamında oluşturulan te-
levizyonda haber sunuculuğu yapmışlardır. Araştırmanın yapıldığı ortama iki 
tane kamera ve bir projeksiyon kurulmuştur. Kameranın birinden elde edilen 
görüntü projeksiyon sayesinde duvara yansıtılmıştır. Diğer kamera araştırma 
sürecini kaydetmiştir. Projeksiyondan verilen görüntü haber sunuculuğunu 
yapan öğrencinin görüntüsü olmuştur. Haber sunucusunun elindeki metnin 
aynısı grup arkadaşlarına da verilmiştir. Bir önceki etkinlikte olduğu gibi yan-
lış okunan kelimeler düzeltilmiştir. Bu ve benzeri etkinlikler araştırmanın so-
nuna kadar belirli aralıklarla uygulanmıştır.

Öğrencilerin okuduğunu anlama hatalarının iyileşmesi ve okuduğunu an-
lama düzeyinin geliştirilmesi için öğrencilere hikâye kitapları alınmış ve bu 
hikâye kitaplarının okunmasından sonra okuma dosyalarının oluşturulması-
na yönelik etkinlikler düzenlenmiş ve uygulanmıştır. Öğrenciler okudukları 
hikâyeleri sırasıyla her hafta grup arkadaşlarına anlatmıştır. Daha sonra bu 
hikâyelerin analizinin yapılmasını sağlayacak olan okuma dosyaları oluşturul-
muştur. Bu etkinlik araştırma sürecinin sonuna kadar devam etmiştir.

Araştırmanın sekizinci haftasından sonra on ikinci haftaya kadar metin-
lerdeki küçük yapılardaki anlamaya yönelik etkinliklerden ziyade büyük yapı-
ları anlamaya yönelik etkinlikler uygulanmaya başlanmıştır. Bu etkinliklerde 
yerleri değiştirilmiş olarak verilen kelimelerden anlamlı cümle, yerleri değiş-
tirilmiş olan cümlelerden anlamlı paragraflar ve yerleri değiştirilmiş olan pa-
ragraflardan anlamlı metinler oluşturmalarıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu 
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etkinlikler araştırma sürecinde geliştirilerek uygulanması araştırma sürecinin 
sonuna kadar belirli aralıklarla sağlanmıştır.

Araştırmanın on ikinci haftasından sonra okuduğunu anlama etkinlikle-
rine daha fazla ağırlık verilmiştir. Uygulanan etkinliklerde metin türünü in-
celeme, metinler arasındaki farkı belirleme, yazarı tanıma, metni sorgulama, 
çıkarım yapma, olay ve düşünceleri sıralama, metnin karakterlerini belirle-
me, karşılaştırma, metin içi, metin dışı ve metinler arası anlama gibi bece-
riler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bilgilendirici metinlerde okuduğunu 
anlamayı geliştirmek için KWL (Ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum, ne 
öğrendim), hikâye edici metinlerde okuduğunu anlamayı desteklemek için 
“Beklenti Rehberi” yöntemlerinden yararlanılarak etkinlikler hazırlanmış ve 
uygulanmıştır. Bunun dışında öğrencilerle eşli okuma çalışmaları yapılmış, 
eşli okuma çalışmalarında zaman zaman araştırmacı ve öğrenci eşleşmiştir, 
araştırmacı öğrencilere model olmuştur. Bu uygulamalar araştırma sürecinin 
sonuna kadar devam etmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırmanın içerik analizi yöntemi 
ve sayısal olarak verilmesi gerekli olan veriler de nicel araştırmanın istatistik-
sel yönteminden yararlanılarak analiz edilmiştir. Analiz aşamasında, 1. testin 
analizinde altı alan uzmanı, 2, 3 ve 4. testin analizinde ise beş alan uzmanı yer 
almıştır. Alan uzmanlarından elde edilen verilerden en yüksek ve en düşük 
olan sonuçlar değerlendirme sürecine alınmamıştır. Bu nedenle 1. testte dört; 
2, 3 ve 4. testte ise üç alan uzmanının verdiği puanlar ve analiz sonuçları üze-
rinden yorum yapılmıştır

“Sesli Okuma Hatalarını Belirleme Ölçeği”nden elde edilen veriler ifade 
edilirken puan ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. “Oturma Hataları” 6 mad-
deden oluşmaktadır. Her bir madde 10 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 
Bu nedenle öğrencinin alabileceği en yüksek puan 60 puandır. Öğrencinin 60 
puan üzerinden aldığı puanın yüzdelik değerleri üzerinden yorum yapılmıştır.

“Temel Okuma Hataları” 13 maddeden oluşmuştur. Öğrencilerin alabile-
ceği puan en yüksek 130 en düşük 0’dır. “Akıcı Okuma Hataları” 9 maddeden 
oluşturulmuştur. Alınabilecek en yüksek puan 90, en düşük 0’dır. 

Öğrencilere sesli olarak okutturulan metinlerden, metin türlerine göre öğ-
rencilerin kaç kelimeyi hatalı okuduğunun belirtilmesinden sonra metinde var 
olan kelimelerle ve bu kelimelerin doğru okunan kelimelerle oranı yüzdelik 
olarak verilmiştir.

Öğrencilerin metni doğru okuma yüzde değerleri aşağıda belirtilen dü-
zeylere göre yorumlanmıştır.
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Bağımsız okuyucu düzeyi %95-100

Öğretilebilir okuyucu düzeyi %90-94

Yetersiz Okuyucu (Endişe) düzeyi %89 ve altı (Readinga-Z, 2008; 
McKENNA ve ROBINSON, 2006; McKENNA ve STAHL, 2005; RASINSKI, 
2003; LIPSON ve WIXSON, 2003).

Öğrencilerin metinleri sesli okumalarının ne kadar zamanda gerçekleşti-
ğinin tespiti için okuma zamanları kaydedilmiştir. Öğrencilerin bir dakikada 
kaç kelime ve hece okudukları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Öğrencilerin bir da-
kikada okudukları kelime sayısına göre sınıf düzeylerinin belirlenmesi için 
Güneş’in sınıflara göre belirtmiş olduğu 1 dakikalık sesli okumadaki kelime 
sayıları ölçüt alınmıştır;

1. sınıf öğrencileri yıl sonunda dakikada 60 kelime,

2. sınıf öğrencileri dakikada 80 kelime,

3. sınıf öğrencileri dakikada 100 kelime,

4. sınıf öğrencileri dakikada 120 kelime,

5. sınıf öğrencileri dakikada 140 kelime okumaktadır (2007b).

Güneş’in belirtmiş olduğu sınıf düzeylerine göre 1 dakikada okunan ke-
lime sayısını yapılan birçok araştırma, benzer sonuçlarla desteklemektedir 
(RASINSKI, 2003, 2004; Readinga-Z, 2008).

 Öğrencilerin metin türlerine göre sesli okumalarının okuma verimliliği 
hesaplanmıştır. Bu işlemi yaparken FRY’in (1972 akt: AKYOL, 2006: 74) 
okuma verimliliği formülünden yararlanılmıştır. 

Bir dakikada okunan kelime sayısı x anlama yüzdesi 
Okuma verimliliği = _________________________________________

100

Bu formülün dışında öğrencilerin metni okuma sürelerinden hareketle 
ortalama olarak bir dakikada kaç kelime okuduklarını bulmak için aşağıdaki 
formül de kullanılmıştır.

Metindeki toplam kelime sayısı
Ortalama 1 dakika kelime sayısı = ______________________________

Metni okuma süresi

“Okuduğunu Anlama” testinden öğrencilerin elde ettikleri puanlar test 
genelinden alınabilecek en yüksek puanla oranlanarak yüzde olarak ifade 
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edilmiştir. Elde edilen yüzde değerler aşağıdaki düzeyler doğrultusunda yo-
rumlanmıştır.

Bağımsız düzey %90-100

Öğretilebilir düzey %70-89

Endişe düzey  %70’den aşağı (McKENNA ve STAHL, 2005; RICHEK vd., 
2002; EKWAL ve SHANKER, 1988, akt. AKYOL, 2006: 90).

Bağımsız Düzey: Öğretmen yardımı almaksızın okuyabilen ve okuduğu-
nu anlayabilen öğrencilerin sahip olduğu düzeydir.

Öğretilebilir Düzey: Öğretmen destekli okuyabilen ve öğretmen yardı-
mıyla anlayabilen öğrencilerin sahip olduğu düzeydir.

Yetersiz (Endişe) Düzey: Okumada problemi olan ve okuduğunun çok 
azını anlayan öğrencilerin olduğu düzeydir (McKENNA ve STAHL, 2005; 
RASINSKI, 2003).

Öğrencilerin okuduğunu anlama sorularına cevap verme durumları ve 
verdikleri cevapların niteliğinin analizinde NVivo 7 nitel analiz programından 
yararlanılmıştır. 

Ölçme araçlarında kullanılan testlerin okunabilirlik düzeylerini belirle-
mek için Ateşman tarafından Türkçe için geliştirilen, kelime ve cümle uzunlu-
ğunu temel alan ve metinden seçilen yüz kelimelik bir bölümde uygulanabilen 
okunabilirlik formülü kullanılmıştır.

Okunabilirlik Sayısı = 198,825- 40,175 x1-2,610 x2

x1= Hece olarak ortalama kelime uzunluğu

x2= Kelime olarak ortalama cümle uzunluğu

Okunabilirlik fomülüyle elde edilen sonuçlar aşağıdaki aralıklara göre 
yorumlanmıştır:

90-100 Çok Kolay

70-89 Kolay

50-69 Orta Güçlükte

30-49 Zor

1-29 Çok Zor (ATEŞMAN, 1997: 71-74).

Bulgular 

Bu bölümde araştırma sürecinde problem ve alt problemler doğrultusun-
da elde edilen verilere ve yorumlara yer verilmiştir.
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Alt Problem: “Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü olan ilköğretim 5. 
sınıf öğrencilerinin sesli okumadaki temel okuma becerilerinin mevcut duru-
mu ve yapılandırıcı okuma etkinliklerinin uygulanması sürecindeki gelişimi 
nasıldır?” sorusuna cevap aranması için araştırma sürecinde öğrencilerin ge-
lişimini görmek için öğrencilere dört test uygulanmıştır. Bu testlerden elde 
edilen veriler Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6: İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Temel Okuma Durumları ve 
Gelişimi

Öğrenci
Bilgilendirici Metin Hikâye Edici Metin

Puan % Puan %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BÖ 105.66 81 121.00 93
Ö1 37,0 115,0 125,0 126,7 28 88 96 97 35,3 114,7 114,3 127,0 27 88 88 98
Ö2 30,8 94,7 119,3 122,7 24 73 92 94 37,0 97,3 124,0 124,3 28 75 95 96
Ö3 28,8 114,0 118,0 123,3 22 88 91 95 41,8 112,3 119,7 125,7 32 86 92 97
Ö4 26,5 80,3 91,7 G 20 62 71 G 27,5 81,7 93,3 G 21 63 72 G
Ö5 23,0 106,0 121,3 123,0 18 82 93 95 24,8 103,7 117,0 124,3 19 80 90 96
Ö6 60,5 104,7 124,3 124,7 47 81 96 96 63,3 107,0 124,0 125,0 49 82 95 96
Ö7 46,0 109,0 120,7 125,0 35 84 93 96 71,8 104,3 123,0 125,3 55 80 95 96
Ö8 41,8 104,3 124,0 123,3 32 80 95 95 52,8 108,0 120,3 124,7 41 83 93 96

BÖ: Başarılı Öğrenci

Tablo 6’daki öğrencilerin temel okuma durumları ve hatalarıyla ilgili 
bulgular incelendiğinde birinci testte başarılı öğrencilerin temel okumadaki 
hatasızlık durumu bilgilendirici metinlerde %81, hikâye edici metinlerde %93 
olarak görülmüştür. Sınıflarında başarılı olarak nitelendirdiğimiz öğrencile-
rin bile bilgilendirici metinlerde öğretilebilir okuma düzeyinde oldukları gö-
rülmüştür. Çalışma grubundaki okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin birinci 
testteki durumları incelendiğinde temel okumadaki durumları grup ortalaması 
olarak bilgilendirici metinlerde %28 ve hikâye edici metinlerde %34 olduğu 
görülmüştür. Birinci test sonucuna göre öğrencilerin endişe düzeyinde olduk-
ları belirlenmiştir. Birinci test sonucuna göre her iki metin türünde öğrenci-
lerin temel okuma hataları olarak “okudukları kelimeyi sıklıkla doğru telaffuz 
edemedikleri, heceleri atlayarak okudukları, kelimelerdeki harfleri eksik oku-
dukları, heceleyerek okudukları, düzeylerine uygun çok heceli kelimeleri doğ-
ru okuyamadıkları, kelimeleri tekrar tekrar okudukları, harf karıştırdıkları, 
harf ve hece ekleyerek okudukları” görülmüştür.

Öğrencilerin birinci ve dördüncü test sonuçlarına göre temel okuma hata-
larının iyileşme, temel okuma becerilerinin gelişme ve farklılaşma durumunu 
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belirlemek için elde edilen sonuçlar incelendiğinde bilgilendirici metinlerde 
temel okumadaki hatasızlık düzeyi birinci testte en az %18 (Ö5) en fazla %47 
(Ö6) ve dördüncü testte en az %94 (Ö2) en fazla %97 (Ö1) olarak gözlem-
lenmiştir. Hikâye edici metinlerde temel okumadaki hatasızlık düzeyi birin-
ci testte en az %19 (Ö5) en fazla %55 (Ö7) ve dördüncü testte en az %96 
(Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8) en fazla %98 (Ö1) olmuştur. Elde edilen bu sonuçlara 
göre öğrencilerin temel okuma becerilerinde gelişme olduğu belirlenmiştir. 
Öğrencilerin temel okumadaki hatalarının iyileşme durumu incelendiğinde 
birinci testte yaptıkları temel okuma hatalarının büyük çoğunluğunu yapma-
dıkları gözlenmiş; “kelimeleri tekrar tekrar okuma” hatasının çok az sıklıkla 
tekrarlanmasına rağmen bu hatayı öğrencilerin hepsinin yaptığı görülmüştür. 
Araştırma sürecinde uygulanan yapılandırıcı okuma yaklaşımı etkinlikleri, 
öğrencilerin temel okuma beceri düzeylerinin artışında ve temel okuma hata-
larının iyileşmesinde etkili olmuştur.

Alt Problem: “Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü olan ilköğretim 5. 
sınıf öğrencilerinin sesli okumadaki akıcı okuma becerilerinin mevcut duru-
mu ve yapılandırıcı okuma etkinliklerinin uygulanması sürecindeki gelişimi 
nasıldır?” sorusu sonucunda elde edilen veriler Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7: İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Durumları ve 
Gelişimi

Öğrenci
Bilgilendirici Metin Hikâye Edici Metin

Puan % Puan %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BÖ 80.25 86 82.00 91
Ö1 25,8 73,7 85,0 85,3 28 82 94 95 28,0 71,0 84,3 88,0 31 79 94 98
Ö2 26,3 60,3 80,7 82,7 29 67 90 92 31,3 64,3 84,7 85,3 35 72 94 95
Ö3 24,8 72,3 74,7 83,3 27 80 83 93 27,3 66,7 82,3 82,7 30 74 92 92
Ö4 19,0 45,3 72,3 G 21 50 80 G 20,5 40,3 80,7 G 23 45 90 G
Ö5 25,3 65,7 81,7 85,7 28 73 91 95 29,5 67,0 80,0 87,0 33 74 89 97
Ö6 30,8 69,0 83,7 83,3 34 77 93 93 31,0 59,7 79,3 84,0 34 66 88 93
Ö7 24,3 69,3 86,0 87,0 27 77 96 97 35,0 66,3 83,7 85,0 39 74 93 94
Ö8 41,8 104,3 124,0 123,3 32 80 95 95 52,8 108,0 120,3 124,7 41 83 93 96

Akıcı okumayla ilgili bulgular incelendiğinde, başarılı öğrencilerin bilgi-
lendirici metinlerde %86, hikâye edici metinlerde %91 düzeyinde hatasız ve 
akıcı okudukları bulunmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerin akıcı okuma 
düzeyinin en az %21, en fazla %39 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre 
öğrencilerin akıcı okumada güçlük yaşadığı belirlenmiştir. Akıcı okumadaki 
sorunların nedeni araştırıldığında öğrencilerin genellikle, okurken vurgu ve 
tonlamalara dikkat etmedikleri, düzeylerine uygun sürede okuyamadıkları, 
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gereksiz duraklamalar yaptıkları, gereksiz dönüşler yaptıkları ve noktalama 
işaretine dikkat etmedikleri gözlemlenmiştir.

Öğrencilerin akıcı okuma durumları ve hatalarıyla ilgili elde edilen bi-
rinci ve dördüncü test sonuçlarına göre öğrencilerin bilgilendiri metinlerdeki 
akıcı okuma düzeyinin birinci testte en az %21 (Ö4) en fazla %34 (Ö6) ve dör-
düncü testte en az %92 (Ö2) en fazla %97 (Ö7) olduğu görülmüştür. Hikâye 
edici metinlerdeki akıcı okuma düzeyi incelendiğinde, akıcı okuma düzeyi 
birinci testte en az %23 (Ö4) en fazla %41 (Ö8) ve dördüncü testte en az 
%92 (Ö3) en fazla %98 (Ö1) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin akıcı okuma 
düzeylerinin birinci teste göre dördüncü testte daha yüksek olduğu gözlemlen-
miştir. Öğrencilerin akıcı okuma hatalarının yapılma durumunun birinci teste 
göre dördüncü testte nasıl gerçekleştiğine bakıldığında birinci testte öğrenci-
lerin çok sıklıkla yaptıkları hataların bazılarının (okurken vurgu ve tonlama-
lara dikkat etmeme, gereksiz dönüşler yapma ve noktalama işaretlerine dikkat 
etmeme) iyileşme göstermesine rağmen dördüncü testte öğrencilerin hepsinin 
bu hataları az da olsa yaptıkları görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlara göre 
öğrencilere uygulanan yapılandırıcı akıcı okuma etkinlikleri, öğrencilerin akı-
cı okuma becerilerinin gelişmesine ve akıcı okuma hatalarının iyileşmesine 
etki etmiştir. Öğrencilerin temel okuma hatalarının iyileşme göstermesinin 
akıcı okuma becerilerinin gelişmesinde ve hatalarının iyileşmesinde önemli 
bir etken olduğu belirlenmiştir.

Alt Problem: “Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü olan ilköğretim 
5. sınıf öğrencilerinin sesli okumadaki genel durumu ve yapılandırıcı okuma 
etkinliklerinin uygulanması sürecindeki gelişimi nasıldır?” sorusuna cevap 
aranmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 8 ve 9’da verilmiştir.

Tablo 8: İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerdeki Genel 
Durumları ve Gelişimi

Test Ö
1

Ö
2

Ö
3

Ö
4

Ö
5

Ö
6

Ö
7

Ö
8

B
aş

ar
ılı

1 Dakikada 
Okunan 
Kelime 

1 57 45 47 33 55 64 63 66 

135 2 95 91 94 51 72 58 99 80 
3 100 85 83 58 93 81 94 79 
4 128 115 115 G 131 114 133 101 

1 Dakikada 
Okunan 
Ortalama 
Kelime 

1 69 47 54 35 64 55 68 67 

130 2 90 63 76 42 75 59 89 68 
3 102 75 80 50 101 80 87 78 
4 99 93 94 G 101 96 104 77 
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Okuma 
Verimliliği 
Kelime 

1 13 10 14 8 12 15 15 17 

101,25 2 45 50 68 18 31 34 61 39 
3 55 48 66 24 52 47 71 50 
4 91 93 94 G 103 91 103 78 

Sınıf Düzeyi 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 4 3 4 2 4 4 4 4 
4 5 5 5 G 5 5 5 4 

Hatasız 
Okuma 
Düzeyi 
(%) 

1 86 80 83 77 80 87 87 82 

98 2 97 95 97 93 95 96 97 96 
3 98 97 97 96 98 98 98 98 
4 98 96 97 G 97 98 97 96 

Tablo 9: İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinlerdeki Genel 
Durumları ve Gelişimi

Test Ö
1

Ö
2

Ö
3

Ö
4

Ö
5

Ö
6

Ö
7

Ö
8

B
aş

ar
ılı

1 Dakikada 
Okunan Kelime 

1 75 56 69 37 71 58 75 72 

140 2 101 77 77 53 83 76 94 69 
3 98 102 94 76 106 81 99 75 
4 135 122 116 G 123 115 112 100 

1 Dakikada 
Okunan 
Ortalama 
Kelime 

1 70 54 62 38 70 65 71 71 

134 2 96 63 67 38 78 64 79 74 
3 92 91 85 65 108 80 92 70 
4 103 98 98 G 99 97 94 88 

Okuma 
Verimliliği 
Kelime 

1 34 22 34 14 33 21 32 34 

99,40 2 52 33 56 28 50 40 50 33 
3 69 60 67 43 70 58 78 55 
4 110 110 101 G 111 90 98 83 

Sınıf Düzeyi 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 4 3 3 2 3 3 4 3 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 
4 5 5 5 G 5 5 5 4 

Hatasız Okuma 
Düzeyi 
(%) 

1 87 82 88 79 84 88 88 86 

98 2 97 95 96 93 96 98 96 97 
3 98 98 97 96 98 99 99 99 
4 98 97 98 G 97 98 98 96 

Bilgilendirici ve hikâye edici metin türlerine göre öğrencilerin genel 
okuma durumları incelenmiştir. Başarılı öğrencilerin bilgilendirici metinlerde 
1 dakikada 135, hikâye edici metinlerde 1 dakikada 140 kelime okudukları 
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belirlenmiştir. Başarılı öğrencilerin okuma verimliliğine bakıldığında bilgi-
lendirici metinlerde 1 dakikada okuduğu 135 kelimeden 101.25’ini, hikâye 
edici metinlerde ise 1 dakikada okuduğu 140 kelimenin 99.40’ını verimli ola-
rak okudukları belirlenmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin bilgilendirici 
metinlerde en az 33 kelime ve okuma verimliliği 8 kelime (Ö4), en fazla 66 
kelime ve okuma verimliliği 17 kelime (Ö8), hikâye edici metinlerde en az 
37 kelime ve okuma verimliliği 14 kelime (Ö4), en fazla 75 kelime (Ö1, Ö7) 
ve okuma verimliliği 34 kelime (Ö1, Ö3, Ö8) olduğu tespit edilmiştir. Elde 
edilen sonuca göre öğrencilerin okudukları kelimelerin %50’sinden daha azını 
verimli olarak okuyabildikleri gözlemlenmiştir. Başarılı öğrenciler bilgilendi-
rici ve hikâye edici metinleri %98 düzeyinde hatasız okurken çalışma grubun-
daki öğrencilerin bilgilendirici metinlerde en az hatasız okuma düzeyi %77 
(Ö4), en fazla %87 (Ö6, Ö7) ve hikâye edici metinlerde en az hatasız okuma 
düzeyi %79 (Ö4), en fazla %88 (Ö3, Ö6, Ö7) olarak görülmüştür. Elde edi-
len bu sonuçlara göre çalışma grubundaki öğrencilerin her iki metin türünde 
hatasız okuma durumları %89’un altında kalmıştır. Bu nedenle öğrencilerin 
yetersiz (endişe) düzeyde oldukları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan alan uz-
manı puanlayıcılar da çalışma grubundaki öğrencilerin 2 sınıf düzeyinde sesli 
okuma becerisine sahip olduklarını tespit etmiştir. Alan uzmanlarının bu gö-
rüşünü öğrencilerin okudukları kelime sayısı, verimli okunan kelime sayısı ve 
hatasız okuma düzeyi sonuçlarından elde edilen veriler de desteklemektedir. 
Öğrencilere yapılandırıcı okuma yaklaşımı doğrultusunda uygulanan öğrenci 
temelli sınıf içi etkinlikler öğrencilerin sesli okumadaki genel okuma durumu-
nu geliştirmiştir.

Alt Problem: “Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü olan ilköğretim 5. 
sınıf öğrencilerinin sesli okumadaki okuduğunu anlama düzeylerindeki mev-
cut durumu ve yapılandırıcı okuma etkinliklerinin uygulanması sürecindeki 
gelişimi nasıldır?” sorusuna cevap bulmak için yapılan araştırma sonucunda 
elde edilen veriler Tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 10: İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okumadaki Okuduğunu 
Anlama Durumları ve Gelişimleri

Metin 
Türü Test Ö

1

Ö
2

Ö
3

Ö
4

Ö
5

Ö
6

Ö
7

Ö
8

B
aş

ar
ılı

H
ik

ây
e 

E
di

ci

1 P 30,25 26,00 32,75 27,00 31,50 24,25 28,25 31,25 

47,57

%71

% 45 39 49 40 47 36 42 47 

2 P 39,33 32,66 56,00 40,66 46,00 41,00 41,33 36,66 
% 51 42 73 53 60 53 54 48 

3 P 50,33 42,66 51,00 40,66 47,66 51,33 57,00 53,00 
% 70 59 71 56 66 71 79 74 

4 P 58,66 64,00 62,66 G 64,00 56,33 63,00 59,66 
% 81 89 87 - 89 78 88 83 

B
ilg

ile
nd

ir
ic

i

1 P 22,25 22,25 29,50 23,75 21,50 23,00 23,00 25,50 

46,41

%73

% 35 35 47 38 34 37 37 40 

2 P 34,33 40,00 53,00 25,66 31,66 42,33 45,00 35,66 
% 47 55 73 35 43 58 62 49 

3 P 40,33 41,00 57,66 30,33 40,66 42,33 55,00 46,00 
% 55 56 79 42 56 58 75 63 

4 P 55,33 63,00 64,00 G 61,33 62,33 60,66 60,33 
% 71 81 82 - 79 80 78 77 

Okuma güçlüğü olan öğrencilerin anlama düzeylerini belirlemek için on-
lara bilgilendirici ve hikâye edici metinlerle ilgili anlama soruları sorulmuştur. 
Aynı sorular başarılı öğrencilere de uygulanmıştır. Başarılı öğrencilerin oku-
duğunu anlama durumu bilgilendirici metinlerde %73 ve hikâye edici metin-
lerde %71 olarak bulunmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerin bilgilendirici 
metinlerde anlama düzeyinin en az %34 (Ö5) ve en fazla %47 (Ö3), hikâye 
edici metinlerde ise en az %36 (Ö6) ve en fazla %49 (Ö3) olduğu tespit edil-
miştir. Elde edilen bu sonuçlara göre çalışma grubundaki öğrencilerin sınıfın 
başarılı öğrencilerine göre anlama düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. 
Ayrıca çalışma grubu öğrencilerinin %70’in altında anlama düzeyine sahip 
olmaları nedeniyle yetersiz (endişe) düzeyde oldukları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin okuduğunu anlamada yaşadığı güçlükleri belirlemek için 
öğrencilerin her iki metin türündeki anlama sorularına verdikleri cevaplar in-
celenmiştir. Birinci testte Düzey 1 (Tekrar anlatma, metin içi) ile ilgili sorulara 
her iki metin türünde öğrencilerin büyük çoğunluğu doğru ya da doğru cevaba 
yakın bir cevap vermişlerdir. Düzey 2 (İlişkileri bulma) sorularına ise öğrenci-
lerin cevap verme düzeyinin düştüğü, verilen cevapların büyük çoğunluğunun 
metinle çok az ilgili bilgiler içerdiği belirlenmiş ve öğrencilerin metin içeri-
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sindeki neden-sonuç ilişkilerini analiz edemedikleri tespit edilmiştir. Düzey 
3 (Metinlerden sonuç çıkarma ve gerçek yaşamla bağlantı kurma) sorularına 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun cevap veremediği ya da yanlış (uydurma) 
bağlantılar kurduğu belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak öğrencilerin okuduk-
ları metnin konusunu ve ana fikrini bulmakta güçlük yaşadıkları görülmüştür. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu metinlerin konusunu bulmayla ilgili soruya ce-
vap vermiştir ama bu cevapların kısmen doğru olduğu ve hatalı bilgiler içer-
diği gözlemlenmiştir. Ana fikri bulmaya yönelik soruya öğrencilerin daha çok 
metnin konusuyla ilgili cevaplar verdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin oku-
dukları metnin konusu ile ana fikrini bulamadıkları ve birbiriyle karıştırdıkları 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle okudukları metinlerin konusu ile günlük yaşam 
arasında bağlantı kurmakta güçlük yaşadıkları görülmüştür.

Öğrencilerin her iki metin türündeki okuduğunu anlama hatalarının birin-
ci teste göre dördüncü testte nasıl farklılaştığını belirlemek için yapılan analiz 
sonucunda düzey 1 (Tekrar anlatır, metin içi.) ile ilgili sorulara verdikleri ce-
vaplar incelendiğinde birinci testte her iki metin türünde öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun sorulara doğru cevap verdikleri ya da doğru cevaba yakın bir 
cevap verdikleri gözlemlenmiş ve dördüncü testte düzey 1 sorularına çalış-
ma grubundaki öğrencilerin hepsinin tam doğru cevap verdiği görülmüştür. 
Birinci testte düzey 2 (İlişkileri görür.) sorularına öğrencilerin büyük çoğun-
luğunun metinle çok az ilgili bilgiler içeren cevaplar verdikleri ve öğrencile-
rin metin içerisindeki neden-sonuç ilişkilerini analiz edemediği tespit edilmiş 
olmasına rağmen, dördüncü testte öğrencilerin tamamı düzey 2 sorularına ce-
vap vermiş ve verilen cevapların büyük çoğunluğu ya doğru ya da kısmen 
eksik bilgi içeren cevaplar olmuştur. Dördüncü testte düzey 3 ile ilgili sorulara 
öğrencilerin tamamı soruların hepsine cevap vermiş ve verdikleri cevapların 
günlük yaşamla bağlantı kurar nitelikte oldukları görülmüştür. Bu düzey-
deki metnin konusu ve ana fikriyle ilgili sorulara öğrencilerin doğru cevap 
verme durumunun arttığı belirlenmiştir. Özellikle öğrencilerin hepsi hikâye 
edici metinlerle ilgili ana fikir bulma sorusuna tam doğru cevap vermişler, 
metnin konusuyla ilgili soruya öğrencilerin büyük çoğunluğu kısmen eksik 
bilgi içeren cevaplar verirken iki öğrenci (Ö2, Ö5) tam doğru cevap vermiştir. 
Bilgilendirici metinlerde bir öğrencinin (Ö1) dışında kalan öğrencilerin hepsi 
metnin konusuyla ilgili soruya tam doğru cevap vermiştir. Metnin ana fikri ile 
ilgili soruya öğrencilerin verdikleri cevap incelendiğinde dört öğrencinin (Ö2, 
Ö3, Ö5, Ö7) tam doğru cevap verdiği, geri kalan öğrencilerin ise kısmen eksik 
bilgi içeren cevaplar verdikleri belirlenmiştir. 

Araştırmanın sonunda çalışma grubundaki öğrencilerin sınıf öğretmen-
leriyle yapılan görüşmelerde, öğretmenler öğrencilerin araştırmanın başlan-
gıcında sınıftaki akademik başarısı en düşük olan öğrenciler olduklarını ve 
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derste aktif katılımlarının olmadığını ama araştırma sürecinde ve sonunda 
öğrencilerin akademik başarısı yüksek olan öğrencilerle yarışır duruma gel-
diklerini belirtmiştir. Araştırma grubundaki öğrencilerle yapılan araştırma sü-
reci sonundaki görüşmede öğrenciler araştırma sürecinin başlangıcında metni 
sesli okumalarının çok kötü olduğunu hatta bundan utandıklarını belirtmiştir. 
Bunun yanında okuduklarını anlayamadıkları için öğretmenlerinin soruları-
na cevap veremediklerini vurgulamıştır. Araştırma sürecinde ve sonucunda 
kendilerindeki gelişmeleri arkadaşlarının bile fark ettiğini arkadaşlarıyla aynı 
düzeye geldiklerini belirtmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmede öğrenciler bu 
tür araştırmaların arttırılması ve çalışmalardan daha fazla arkadaşının yarar-
lanması gerektiğini söylemiştir. 

Sonuç ve Tartışma

Öğrencilerin temel okuma durumları ve hatalarıyla ilgili bulgular incelen-
diğinde başarılı öğrencilerin temel okumadaki hatasızlık durumu bilgilendiri-
ci metinlerde %81, hikâye edici metinlerde %93 olarak görülmüştür. Çalışma 
grubundaki öğrencilerin her iki metin türünde temel okumadaki hatasızlık 
durumu en az %18, en fazla %55 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar çalış-
ma grubundaki öğrencilerin temel okuma durumlarının başarılı öğrencilerden 
çok düşük olduğunu ve temel okumada güçlük yaşadıklarını göstermektedir. 
Bunun ayrıntıları incelendiğinde çalışma grubundaki öğrencilerin hem hikâye 
edici hem de bilgilendirici metinlerde sık sık okudukları kelimeyi doğru telaf-
fuz edemedikleri, heceleri atlayarak okudukları, kelimelerdeki harfleri eksik 
okudukları, heceleyerek okudukları, düzeylerine uygun çok heceli kelimeleri 
okuyamadıkları, ekleri okuyamadıkları, kelimeleri tekrar tekrar okudukları, 
harf ve hece ekleyerek okudukları belirlenmiştir.

Akıcı okumayla ilgili bulgular incelendiğinde, başarılı öğrencilerin bilgi-
lendirici metinlerde %86, hikâye edici metinlerde %91 düzeyinde hatasız ve 
akıcı okudukları bulunmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerin akıcı okuma 
düzeyinin en az %21, en fazla %39 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre 
öğrencilerin akıcı okumada güçlük yaşadığı belirlenmiştir. Akıcı okumadaki 
sorunların nedeni araştırıldığında öğrencilerin genellikle, okurken vurgu ve 
tonlamalara dikkat etmedikleri, düzeylerine uygun sürede okuyamadıkları, 
gereksiz duraklamalar yaptıkları, gereksiz dönüşler yaptıkları ve noktalama 
işaretine dikkat etmedikleri gözlemlenmiştir.

Bu araştırmada okuma güçlüğü olan öğrencilerde belirlenen sesli okuma 
hatalarının ve sesli okuma hızlarının, bu konuda yapılmış olan diğer araştır-
maların sonuçlarıyla benzerlik taşıdığı görülmüştür. Araştırmaların bazıların-
da sesli okuma hataları başlığı altında hem temel hem de akıcı okuma hata-
ları birlikte analiz edilmiş (ACAT, 1996; KOÇYİĞİT, 2003; TAZEBAY, 1995; 
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GOODMAN vd., 2005, SİDEKLİ ve YANGIN, 2005: 411-412; YILMAZ, 2006; 
YANGIN ve SİDEKLİ, 2006: 181) olmasına rağmen bazı araştırmalarda ses-
li okuma hataları temel ve akıcı okuma hataları iki ayrı sesli okuma hatala-
rı olarak incelenerek analiz edilmiştir (SİDEKLİ, 2010: 577-578; SİDEKLİ, 
GÜNEŞ vd., 2007; SİDEKLİ ve COŞKUN, 2008; RASINSKI, 1990; PARKER 
vd., 1992: 500-501; NATION ve SNOWLING, 1997: 367).

Öğrencilerin okuduğunu anlamada yaşadığı güçlükleri belirlemek için 
öğrencilerin her iki metin türündeki anlama sorularına verdikleri cevaplar 
incelenmiştir. Düzey 1 (Tekrar anlatma, metin içi.) ile ilgili sorulara her iki 
metin türünde öğrencilerin büyük çoğunluğu doğru ya da doğru cevaba yakın 
bir cevap vermişlerdir. Düzey 2 (İlişkileri bulma.) sorularına ise öğrencile-
rin cevap verme düzeyinin düştüğü, verilen cevapların büyük çoğunluğunun 
metinle çok az ilgili bilgiler içerdiği belirlenmiş ve öğrencilerin metin içeri-
sindeki neden-sonuç ilişkilerini analiz edemedikleri tespit edilmiştir. Düzey 3 
(Metinlerden sonuç çıkarma ve gerçek yaşamla bağlantı kurma.) sorularına 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun cevap veremediği ya da yanlış (uydurma) 
bağlantılar kurduğu belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak öğrencilerin okuduk-
ları metnin konusunu ve ana fikrini bulmakta güçlük yaşadıkları görülmüştür. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu metinlerin konusunu bulmayla ilgili soruya 
cevap vermiştir ama bu cevapların kısmen doğru olduğu ve hatalı bilgiler 
içerdiği gözlemlenmiştir. Ana fikri bulmaya yönelik soruya öğrencilerin daha 
çok metnin konusuyla ilgili cevaplar verdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
okudukları metnin konusu ile ana fikrini bulamadıkları ve birbiriyle karıştır-
dıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle okudukları metinlerin konusu ile gün-
lük yaşam arasında bağlantı kurmakta güçlük yaşadıkları görülmüştür. Sonuç 
olarak öğrencilerin her iki metin türünde sesli okuduğunu anlamada güçlük 
yaşamalarında öğrencilerin temel okuma ve akıcı okuma hataları etkili ol-
muştur. Öğrencilerin okuma sırasında kelimeleri yanlış okuması, kelime, hece 
veya harf atlamış olması, heceleme yapması, gereksiz geri dönüşler yapması, 
noktalama işaretlerine uymaması vb. hatalar öğrencilerin okuduğu metindeki 
kontrolü yitirmesine neden olmuştur. Bu nedenle öğrenci metni anlama yerine 
doğru okuma kaygısı içinde olmuştur. Yapılan birçok araştırma okuduğunu 
anlama güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma problemi, temel ve akıcı 
okuma hatalarının olduğu ve bu nedenle okuduğunu anlamada güçlük yaşadık-
larını ortaya koymuştur (GOUGH vd., 1996: 1-13; SLOCUM vd., 1995: 395-
396; SHANKWEILER vd., 1999: 90-91; PERFETTI ve HOGABOAM, 1975: 
466-467; MOKHTARİ ve THOMPSON, 2006: 89-90; CROWE, 2003: 24-25, 
2005: 39; SHANY ve BIEMILLER, 1995: 391-392; FUCHS ve FUCHS, 2005: 
41-42; WINOGRAD ve JOHNSON, 1987: 226-227; REAVIS, 2004; MAHLKE, 
2009; SİDEKLİ ve COŞKUN, 2008; YANGIN ve SİDEKLİ, 2006: 181-182; 
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SİDEKLİ ve YANGIN, 2005: 411-412; SİDEKLİ, 2010: 577; YILMAZ, 2006; 
ACAT, 1996; OCAK, 2004; KOÇYİĞİT, 2003; GÜLERYÜZ, 1999; TAZEBAY, 
1995).

Elde edilen genel sonuçlara göre öğrencilerin araştırma sürecinin başın-
da sesli okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde güçlük yaşadıkları be-
lirlenmiştir. Öğrencilerin sesli okuma becerisinin hangi aşamasında güçlük 
yaşadığının belirlenmesi için sesli okuma üç alt başlık altında incelenmiştir. 
Sesli okuma sırasında öğrencilerin bilgilendirici ve hikâye edici metin türünde 
oturma durumları ve hatalarına, temel okuma durumları ve hatalarına, akı-
cı okuma durumları ve hatalarına göre, sesli okuduğunu anlama durumu ve 
hataları ise yine her iki metin türüne göre sorulan soruların üç düzeye (basit, 
orta ve üst) göre incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin birinci test 
sonucunda belirlenmiş olan sesli okuma hatalarının büyük çoğunluğu dör-
düncü test sonucunda gözlemlenmemiştir. Dördüncü testte tespit edilen bazı 
hataların sıklığının birinci teste göre çok az olduğu belirlenmiştir. Hataların 
azalmış olması öğrencilerin sesli okuma düzeyinin gelişmesini etkilemiş ve 
birinci testte öğrencilerin hatasız okuma düzeylerinin %89’un altında “yeter-
siz (endişe) düzeyde” olduğu görülmüş, dördüncü testte ise öğrencilerin ha-
tasız okuma düzeylerinin %95’in üstünde “bağımsız düzeyde” olduğu belir-
lenmiştir. Öğrencilerin birinci testte metnin konusunu ve ana fikrini bulmakta 
güçlük yaşadıkları ve bu nedenle günlük yaşamla okudukları metinlerle ilgili 
bağlantı kuramadıkları gözlemlenmiştir. Dördüncü testte öğrencilerin metnin 
konusu ve ana fikrini bulmakta çok az problem yaşadıkları ve metin ile günlük 
yaşam arasında bağlantı kurduran sorulara hepsinin cevap verdiği görülmüş-
tür. Verilen cevapların niteliğine bakıldığında bazılarının doğru bağlantılar 
kurdukları, bazılarının kısmen eksik bilgiler içeren cevaplar verdikleri belir-
lenmiştir.

Araştırmanın sonunda çalışma grubundaki öğrencilerin sınıf öğretmenle-
riyle yapılan görüşmelerde, öğretmenler öğrencilerin araştırmanın başlangı-
cında sınıftaki akademik başarısı en düşük olan öğrenciler olduklarını ve ders-
te aktif katılımlarının olmadığını ama araştırma sürecinde ve sonunda öğren-
cilerin akademik başarısı yüksek olan öğrencilerle yarışır duruma geldiklerini 
belirtmişlerdir. Araştırma grubundaki öğrencilerle yapılan araştırma süreci 
sonundaki görüşmede öğrenciler araştırma sürecinin başlangıcında metni ses-
li okumalarının çok kötü olduğunu hatta bundan utandıklarını belirtmişlerdir. 
Bunun yanında okuduklarını anlayamadıkları için öğretmenlerinin sorularına 
cevap veremediklerini vurgulamışlardır. Araştırma sürecinde ve sonucunda 
kendilerindeki gelişmeleri arkadaşlarının bile fark ettiğini arkadaşlarıyla aynı 
düzeye geldiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerle yapılan görüşmede öğrenci-
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ler bu tür araştırmaların arttırılması ve çalışmalardan daha fazla arkadaşının 
yararlanması gerektiğini söylemişlerdir.

Öneriler

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğrencilerin sesli okuma ve anlama 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurumu Başkanlığınca yapılan-
dırıcı yaklaşım temel alınarak geliştirilen yeni İlköğretim Türkçe (1-5) Ders 
Programı okullarımızda öğretmenler tarafından benimsenerek gerektiği şekil-
de işlerlik kazandırıldığında öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama bece-
rilerini geliştirmekte etkili olacaktır. Öğretmenlerin yapılandırıcı okuma ve 
anlama etkinliklerini daha iyi uygulamalarına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

2. MEB bünyesinde İlköğretim öğrencilerine yönelik okuma ve anlama 
merkezleri/birimleri kurulmalıdır. Bu merkezlere Sınıf Öğretmenliği alanın-
dan mezun okuma ve anlama konusunda uzmanlaşmış elemanlar görevlendi-
rilmelidir. Normal öğrencilerin yanında kaynaştırma eğitimi adı altında oku-
ma güçlüğü olan öğrencilere de bu merkezlerde hizmet verilmelidir.

3. Okuma ve okuduğunu anlama becerileri, yöntem ve teknikleri hakkın-
da alandaki öğretmenleri desteklemek amacıyla uygulamalı seminerler veril-
melidir.

4. Okuma güçlüğü olan öğrencilere her sınıf düzeyinde ve farklı seviye-
lerde metin ve kitaplar hazırlanmalıdır.

5. Öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişim düze-
yinin sistemli olarak izlenmesi için okuma dosyaları oluşturulmalıdır.

6. Sınıf Öğretmenliği Programındaki Okul Deneyimi derslerinde okuma 
güçlüğü olan öğrencilere yönelik uygulamalı çalışmalar yaptırılarak öğretmen 
adaylarının tecrübe kazanması ve okuma güçlüğü bulunan öğrencilerin okuma 
güçlüklerinin giderilmesine destek olunması sağlanmalıdır.

7. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve bulundukları illerin millî eğitim 
müdürlükleri, öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama sorunlarının çözümü 
için ortak çalışmalar yapmalıdır.

8. Medyada okuma ve okuduğunu anlama ile ilgili güncel bilgiler içeren 
eğitim programlarına yer verilmelidir.

9. İlköğretim birinci kademedeki sınıflarda okuma ve okuduğunu anlama 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaların yapılmasına önem veril-
melidir.
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10. Okuma ve okuduğunu anlamada metin türleri ayrı ayrı incelenerek her 
sınıf düzeyine uygun metinlerin içermesi gereken nitelikler belirlenmelidir.

11. Okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik uygu-
lanan yöntemlerin etkililiği karşılaştırmalı araştırmalarla incelenmelidir.

12. Öğrencilerin eğitimi önce ailede başlamaktadır. Öğrencinin sahip ol-
duğu birçok alışkanlığı ailesinden ve çevresinden kazandığı bilinmektedir. Bu 
nedenle aile bireyleri çocuklarına okuma alışkanlığı yönünden model olma-
lıdırlar. Yapılan birçok ulusal ve uluslararası araştırma sonuçlarında okuma 
alışkanlığına sahip olan ailelerin çocuklarının okuduğunu anlama becerileri-
nin yüksek olduğu vurgulanmıştır. Ailelerin okumasına yönelik kampanyalar 
düzenlenmelidir.

13. Aileler çocuklarının okuma ödevlerine, projelerine ve etkinliklerine 
yardımcı olmalı, öğretmenle sorumlulukları paylaşmalıdır. 

14. Öğrencinin yalnızca ders kitaplarındaki metinleri okuması onun oku-
ma ve anlama becerisinin gelişmesi için yeterli değildir. Bir evde olabildiğince 
çocukların yaş ve sınıf düzeylerine uygun okuma kitapları bulundurulmalıdır.

15. Ailede günün belirli bir saati kitap okuma saati olarak belirlenmeli ve 
okunan kitapların içeriklerinin anlatımı, paylaşılması ve sorgulanması sağlan-
malıdır.
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ORTAOKUL DİL BİLGİSİ KONULARININ ÖĞRETİMİNDE 
MATERYAL TASARIMININ ÖNEMİ VE ÖRNEK MATERYALLER

Namık Kemal ŞAHBAZ*

Giriş

Türkçe dil bilgisi öğretimi, Türkçenin başlı başına soyut kavramlardan 
örülü kurgusunun öğretimi olarak algılandığında bu kurgunun öğretimi temel 
unsurların iyi çözümlenmesiyle mümkündür. Temel unsurlardan kasıt, en kü-
çük yapı birimi sesten cümle düzeyine uzanan (ses, yapı, cümle, anlam, kö-
ken) bir sistemler bütünüdür. Bu sistemler bütününde öğretim sırası, hedef kit-
lenin düzeyine uygun olarak belirlenmelidir. Bugün ortaokullarda benimsenen 
yapılandırıcı yaklaşıma bağlı olarak ses bilgisinden cümle bilgisine doğru bir 
öğretim sırası benimsenmiştir. Bu sıralama genel olarak dil bilgisi konularının 
tasnifinde izlenen bir yol olarak kabul edilebilir ama dil bilgisinin öğretimi 
sürecinde tartışılmalıdır. 

Türkçe öğretiminin tarihsel gelişim sürecinde özellikli olarak okullarda 
dil bilgisinin öğretimi bağlamında olmasa da dil bilgisinin dil öğretiminde 
gerekliliğine ilişkin tartışmalar yapılmıştır. Resimli Ay dergisinin Eylül 1929 
tarihinde açtığı sormacanın başlığı dikkat çekicidir: “Gramere Lüzum Var mı-
dır?” Bu sormacaya zamanın pek çok şair ve yazarının olumsuz görüş belirt-
mesine karşın biz, “lisan öğretiminde gramere lüzum olduğu” inancını taşı-
maktayız. Zira dil bilgisi öğretimiyle çocuklar Türkçenin doğru yazılıp okun-
masını, Türkçeyi iyi kullanma sanatını, düşünce ve duygularını daha düzgün 
ve tam olarak anlamalarına ve anlatmalarına yardımcı olacak ipuçlarını, daha 
doğru daha güzel düşünmeye alışmayı öğrenir. Bu sayede çocuklar Türkçenin 
koruyucusu ve geliştiricisi olurlar. 

Türkçenin geleceğini emanet edeceğimiz çocukların, üniversitedeki yazı-
lı anlatımlarında dahi Türkçenin en basit dil bilgisi kurallarını uygulamaktan 
yoksun olduğu bugün çok iyi bilinen acı bir gerçektir. Bu bağlamda: “Dil bil-

* Doç. Dr.; Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü; nksahbaz@mersin.
edu.tr



300 Ortaokul Dil Bilgisi Konularının Öğretiminde Materyal Tasarımının Önemi ve Örnek Materyaller

gisi öğretimi, ilk ve ortaöğretimde halledilmelidir. Aksi takdirde, yükseköğre-
timde tamamen halledilmesi oldukça zor olacaktır.” (ARICI, 1987: 205). 

Peki, bir yönüyle tamamen soyut kavram bütünü olan dil bilgisi öğretimi 
hedef kitleye uygun olarak nasıl gerçekleştirilebilir? Bu çalışmanın amacı, 
ortaokul öğrencilerinin dil bilgisi konularını daha iyi öğrenmeleri için çözüm 
önerileri sunmaktır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu konu açılacaktır. 
İlkokul düzeyinde dil bilgisi öğretimi nasıl gerçekleştirilmelidir?

Yapılan araştırmalara göre, ilköğretimin ilk kademesinde dil bilgisi öğ-
retimi ile karşılaşan birey, anlamlandıramadığını ezberlemekte, dilin zevk ve 
estetiğinden yoksun yetişebilmektedir. İlköğretimden itibaren dil bilgisi öğre-
timine muhatap kalan birey, görülen o ki üniversiteye geldiğinde bile istenilen 
düzeyde dil becerilerine sahip olamamaktadır. Bu sorunun çözümü için çocu-
ğun bilişsel ve duyuşsal gelişim süreci göz önünde tutulmalı, çocuklarımıza, 
okuma zevki ve alışkanlığını kazandırılmalıdır. Türkçe derslerinin oyunlaştı-
rılarak, mümkün olduğunca, soyutlamalardan kaçınılarak işlenmesi ve öğre-
tim programlarının da bu anlayışla geliştirilmesi daha yararlı olabilir. Türkçe 
derslerinde kullanılan klasik yöntemlerden kaçınılarak, drama, işbirlikli öğ-
renme, gösteri gibi duyuşsal yönden motive edici yöntem ve tekniklerin kulla-
nılmasının daha yararlı olabileceği düşünülmektedir (YAPICI, 2004: 40). 

Ortaokullarda Dil Bilgisi Öğretimi

Bugüne kadar dil bilgisi öğretimi üzerine yapılan çalışmalar, dil bilgisi 
öğretiminin tarihsel gelişim süreci de göz önünde tutulduğunda, dil bilgisi 
öğretiminde üçlü bir saç ayağı olmazsa olmaz koşul olarak karşımıza çıkmak-
tadır: 

1) Dil bilgisi Öğretiminde Takip Edilecek Yöntem, 

2) Metinle Dil Bilgisi Öğretimi, 

3) Materyal Tasarımı. 

1) Dil Bilgisi Öğretiminde Takip Edilecek Yöntem

Dil bilgisi öğretiminde davranışçı, bilişsel, yapılandırıcı temel yakla-
şımlarla birlikte Türkçe öğretiminde kullanılan bütün yöntemleri kullanmak 
mümkündür. Bu yöntemler, anlatma, soru-cevap, çözümleme-birleşim, tüme-
varım ve tümdengelim, gözlem, dramatizasyon, tartışma ve gösteri yöntemle-
ridir (DOLUNAY, 2014: 105-128). 

Yukarıda adı geçen yöntemlerin yanı sıra, dil bilgisi öğretiminin tarihsel 
gelişim sürecinde, dil bilgisi öğretiminde en etkili ve verimli yöntemin bir 
tümevarımsal yöntem olan buluş yöntemi olduğu söylenebilir. Bu yöntemi, 
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köken itibariyle Türkiye’de eğitim bilimlerinde çalışma yapan bilim insanları 
Bruner’e dayandırsa da Bruner’den yaklaşık 50 yıl önce Satı Bey, söz konusu 
yöntemin ilkelerini (yöntemin olumlu ve olumsuz yanlarını), 1910’da kaleme 
aldığı ve Tedrisat Mecmuası’nda yayımladığı “Usul-i Takrir ve Usul-i Tekşif” 
başlıklı makalede ortaya koyar. Söz konusu makalede yazar şunları söylemek-
tedir: 

1. Buluş yöntemiyle ders verildiği sırada öğrenci derse katılır, “bir dinle-
yen ve itaat eden’” hâlinde kalmayarak “araştıran ve çalışan” sıfatını kazanır. 
Yalnız öğretmen ifade ve muhakemesini tekrar ve taklit etmek yolunda değil 
onun sorular ile gösterdiği yoldan ilerlemek, doğrudan doğruya düşünmek, 
muhakeme ve keşiflerde bulunmak suretinde de faaliyet gösterir.

2. Buluş yöntemi ile ders verilirken öğrenci aktif olacağı için dikkat etme-
ye mecbur olur, sorunun kendisine yöneltileceği düşüncesiyle uyanık kalır ve 
her soru ortaya başka bir sorun çıkardığı, başka bir ses işittirdiği için -çeşitli-
lik nedeniyle- dikkat ve uyanıklıkta sorun çıkmaz. Dikkat etmezse, dalgınlık 
gösterse bile -öğretmen sürekli sorular sormakta olduğu ve bu nedenle daima 
öğrenciyle meşgul bulunduğu için- bunu kolaylıkla ve hem süratle anlar.

3. Buluş yöntemiyle ders verilirken öğrenci öğretmenin sorularına uygun 
cevap vermeyi başardıkça bu sorular üzerine birer hakikat keşfettikçe büyük 
bir mutluluk ve sevinç duyar. Denilebilir ki ders sırasında buluşun sonucu 
olan bu sevinç ve mutluluk gerçek kâşiflerin buluşlarından duydukları mutlu-
luk ve sevince benzer.

4. Buluş yoluyla ders verilirken öğretilecek şeyler doğrudan doğruya söy-
lenmeyerek birtakım sorular sora sora çocuklara buldurulur.

5. Bununla beraber unutmamalıdır ki buluş yönteminde ders kuvvetli ve 
köklü olur; bu yöntemde ders yavaş gider fakat sonra çok çalışma lüzum gös-
termez.

6. Buluş yöntemiyle verilen dersler, çocukların düşünce düzeylerine daha 
uygun olur, bu tarz ile ders verirken öğretmen, çocukların düşünce düzeyle-
rinin üzerine çıkamaz. Şayet düşünce düzeylerinin üzerine çıkarsa daha ilk 
sorusunda çocukların buna cevap vermediklerini, buldurmak istediği şeyi keş-
fedemediklerini görür. Tutumunu değiştirmeye, onların düşünce düzeyleriyle 
daha uygun bir soru sormaya mecbur olur.

7. Buluş yönteminde, ders çok parçalanır, düz bir istikamet takip edemez. 
Sağa sola sapar ve öğretmen uyanık olmazsa büsbütün dağınık bir hâl alır. 
Fazla olarak çocukların zihninde parça parça dağınık bir tesir bırakır. Buluş 
yönteminin bu olumsuz yanını hafifletmek öğretmenin elindedir. Öğretmen, 
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dersin planını iyi hazırlar, sorularını iyi düzenler ve daima bir hedefe yönelirse 
ve sonunda dersi verdikten sonra özetlerse bu zararı ortadan kaldırabilir.

8. Buluş yönteminin bir kusuru daha vardır. Bu yöntemde ders çok par-
çalandığı ve parça parça dağınık tesirler yaptığı ve fazla olarak muhakemeyi 
pek aktif ve uyanık bir hâle getirdiği için duygu üzerine büyük bir etki etmez 
(SATI, 1910: 62; ŞAHBAZ, 2012: 14-15). 

Yukarıda ilkeleri ortaya konan bu yöntem, dil bilgisi öğretiminde, öğren-
cilerin etkin olarak kullanması öngörülen (DEMİR, 2013: 172), bilgiyi işleme 
kuramını da işlevsel kılacak ipuçlarını barındırmaktadır. Zira bilgiyi işleme 
kuramında öğrenme stratejileri:

1. Dikkat stratejileri, 

2. Kısa süreli bellekte depolamayı artıran stratejiler, 

3. Anlamlandırmayı (kodlamayı) güçlendirici stratejiler, 

4. Geri getirmeyi (Hatırlamayı) artırıcı stratejiler, 

5. Güdülemeyi artırıcı stratejiler, 

6. Yürütücü biliş stratejileri olarak belirlenmiştir (SENEMOĞLU, 1997: 
562-579). 

2) Metinle Dil Bilgisi Öğretimi

Dil bilgisi öğretiminde başarıyı yakalamanın ikinci aşaması öğretimin 
metne dayalı olarak gerçekleştirilmesidir. Dil bilgisi öğretiminde metin seçi-
mi iki boyutlu gerçekleşmektedir: Bunlardan ilki, örneklerin tamamen anlatıl-
mak, açıklanmak istenen kurala uygun olarak yazar tarafından kurgulanması; 
ikincisi hem kitap yazarına ait metinlerin hem de edebî eserlerden seçilmiş 
metinlerin örnek olarak kullanılmasıdır. Bu yaklaşımda, dil kuralları daha çok 
edebî metinlerle örneklendirilmekte, bazen de kuralın daha kolay anlaşılması-
nı sağlamak üzere önce kendisi tarafından üretilen, sonra da edebî metinlerden 
alınan örnekler kullanılmaktadır (KARAHAN, 2010). 

Dil bilgisi konularının hedef kitleye kazandırılmasında metne dayalı öğ-
retimin gerçekleştirilmesi gerektiği görüşü pek çok çalışmayla desteklenmiş-
tir (ERDEM ve ÇELİK, 2011; DERMAN, 2011; DALOĞLU, 2005; ÇEÇEN, 
2007; BAYDAR, 2006; SEVER, 1985; UYGUN, 1996). 

Dil bilgisi öğretiminin diğer dört temel dil becerisinden bağımsız öğre-
tilemeyeceği İlköğretim Türkçe Öğretim Programı’nda da vurgulanmaktadır. 
Bu durum, dil bilgisi konularının metne dayalı olarak öğretimini zorunlu kıl-
maktadır. Bu zorunluluk metnin belirlenmesindeki ölçütlerin neler olacağı so-
rusunu akla getirmektedir. 
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Son dört yıldır Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümünde Özel Öğretim Yöntemleri 2 dersinde öğrencilere Program’daki 
kazanımlardan hareketle sadece dil bilgisi konularını anlattırıyorum. Bu anla-
tımlarda buluş yönteminin ve konulara uygun materyal tasarımının kullanıl-
ması zorunluluğunun yanı sıra metinlerin seçiminde Türk edebiyatının klasik 
metinleri öncelenmiştir. 

Dil bilgisi öğretiminde metinlerin dil bilgisi konularına uygun, Türkçenin 
sistematik yapısını, güzelliğini, derinliğini yansıtan, öğrencilere edebî zevk, 
onlarda estetik beğeni becerisi kazandıracak nitelikte olması gerekir. 

3) Materyal Tasarımı

Dil bilgisi öğretiminde üçlü saç ayağının ihmal edilen en önemli aşama-
sı materyal tasarımıdır. İlk başlarda zamandan ve maddi açıdan öğretmenleri 
zorlayacak bu aşama, daha sonraki süreçte onlara çok büyük avantajlar sağ-
layacaktır. Zira geliştirilen materyaller, ileriki yıllarda hem zamanı etkili ve 
verimli kullanma hem de konunun öğrenciler tarafından anlaşılması açısından 
çok önemli bir tasarruf aracı olacaktır. 

Materyal tasarımının genelde eğitsel, özelde dil bilgisi öğretimi bağla-
mında gerekliliği ve işlevselliği üzerinde durmak gerekir. 

Eğitim ve öğretimde materyal kullanımı eğitim teknolojileri kavramıyla 
belirginleşmiştir. Eğitim teknolojisi, genelde eğitime, özelde öğrenme duru-
muna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğren-
me ya da eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır (ALKAN, 
1998: 13). Diğer yandan eğitim teknolojisi, insanın bildiklerini başkalarına 
nasıl öğreteceğini kendi kendine sormasıyla ortaya çıkan ve kalıcı bilgi ver-
mek amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde belirli yöntemleri uygulayarak ya-
rarlandığı araç ve gereçlerin en etkin bir biçimde kullanılmasını amaçlayan bir 
bilim dalıdır (VURAL, 2004: 25). 

Öğrenciler, öğrenim kazanımlarının %83’ünü görme, %11’ini işit-
me, %3,5’ini koklama, %1,5’ini dokunma, %1’ini tatma duyularıyla ger-
çekleştirdikleri yaşantılar yoluyla edinirler (COBUM’dan akt.: ÇİLENTİ, 
1984: 35; ERGİN, 1998: 66). Ayrıca, aynı zaman zarfında okuduklarının 
%10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem 
işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini, yapıp söylediklerinin %90’ını 
(PHILLIPS’ten akt.: ÇİLENTİ, 1984: 36; ERGİN, 1998: 102, YANPAR, 2006: 
110) hatırlayan öğrenciler için materyalin önemi belirginleşmektedir. Eğitim 
ve öğretim materyali, hedef davranışların istendik düzeyde öğrencilere ka-
zandırılmasında büyük kolaylık sağlayabilir; çünkü söz konusu materyaller 
öğrencinin ilgi ve dikkatini hedef davranışlara çekerek onun derse katılımı-
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nı sağlayabilir; yaparak ve yaşayarak öğrenmesine aracı olabilir (SÖNMEZ, 
2012: 178). 

Dil bilgisi, sözlü ve yazılı anlatımla ilişki kurularak öğretildiğinde ve ço-
cuk, öğrendiği şeyleri gerçekten yaparak ve yaşayarak öğrendiğinde dilin ya-
pısını bilinçli olarak kavrar (BİNBAŞIOĞLU, 1991: 161). Dil bilgisini yaparak 
ve yaşayarak öğretmenin en ucuz ve en işlevsel yolu hiç kuşkusuz bu süreçte 
kullanılacak materyallerdir. 

Ayrıca, yeni öğretim programında (İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. 
Sınıflar) Öğretim Programı) ilköğretim ikinci kademe dil bilgisi öğretimiyle 
ilgili açıklamalar, programın “Giriş” bölümünde yer almaktadır. Burada, dil 
bilgisinin bir dilin dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma öğrenme alanla-
rını destekleyen kurallar bütünü olduğu vurgulandıktan sonra, dil bilgisi öğ-
retiminin kuramsal bilgilerle değil, uygulamaya dayanması gerektiği belirtilir.

Program’da, Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar, öğrencilerin düzey-
lerine uygun olarak ve aşamalı bir biçimde verilmiştir. Dil bilgisinde kolaydan 
zora ilerleyen bir sıra izlenmiş, konuların birbiriyle olan ilişkileri gözetilmiş-
tir. Türkçeyle ilgili kural ve bilgilerin örneklerden hareket edilerek verilmesi 
gerektiği vurgulanmış, derslerde konularla ilgili farklı uygulama örneklerinin 
yer aldığı çalışma kâğıtlarının kullanılması ve konuların görsel materyallerle 
desteklenmesi istenmiştir. Ayrıca dil bilgisi konularının anlama olan katkısına 
özellikle dikkat edilmesi, konuların birer beceriye dönüşmesine yardımcı ola-
cağı ve konuların konuşma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 

Dil bilgisiyle ilgili kazanımların değerlendirilme aşamasında, kuralların 
metin veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde ele alınması, diğer beceri-
leri desteklemesi açısından önemli olduğu Program’da vurgulanmıştır (MEB, 
2006: 7-8).

Ortaokullarda (ilköğretim ikinci kademe) dil bilgisi öğretiminde materyal 
tasarımı, öğrenciler tarafından öğrenilmesi güç konular dikkate alınarak güç 
konulardan kolay konulara doğru öncelikli olmalıdır. Yapılan araştırmalarda, 
ilköğretim ikinci kademede görev yapan öğretmenlerin genel olarak dil bilgisi 
öğretimini destekledikleri ancak dil bilgisi öğretimini çağdaş ya da uygula-
maya yönelik bulmadıkları belirlenmiş (AYDIN, 1999: 26), ayrıca ilköğretim 
ikinci kademede görev yapan öğretmenlerin öğretmekte en çok zorlandıkları 
konuların “fiil çatıları”,”fiilimsiler”, “birleşik kelimeler” olduğu tespit edil-
miş, öğretmenlerin zorlanarak öğrettikleri dil bilgisi konularının öğrenciler ta-
rafından da zorlanarak öğrenildiği (ERDEM, 2008: 99) sonucuna ulaşılmıştır. 
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Üniversitede, özel öğretim yöntemleri dersinde öğrencilerle yaptığım gö-
rüşmelerde de Türkçe öğretmen adayları benzer sorunları dillendirmektedir. 
İlköğretimde öğretmen olduklarında en fazla dil bilgisi konularını anlatmak-
ta zorlanacaklarına dair bir korkularının olduğu tespitinden hareketle Mersin 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde son dört yıldır özel 
öğretim yöntemleri-2 dersinde öğrencilere materyallerle dil bilgisi konularını 
anlattırdım. Her bir öğrenciye bir ya da iki dil bilgisi kazanımı dağıttım. Kimi 
dönem öğrenciler, metinlerini kendileri kaleme aldılar, kimi dönem de dil bil-
gisi konularına uygun edebî metinleri seçtiler, buluş yöntemini kullanarak ori-
jinal materyallerle hedeflenen dil bilgisi kazanımlarını gerçekleştirdiler. Yıl 
sonlarında, var olan korkularını yenmiş, özgüvenleri tam Türkçe öğretmen 
adaylarının varlığı gelecek açısından bizleri umutlandırdı. 

Memleketin değişik bölgelerinde Türkçe öğretmenliği yapan öğretmen-
ler az biraz zamanlarını tasarruflu kullanıp kendi imkânları çerçevesinde ma-
teryallerle derslerini işleseler öğrencilerde hedeflenen kazanımların beceriye 
dönüşmesinde pek çok engel kendiliğinden kalkacaktır. 

Sonuç olarak dil bilgisi öğretimi, metne dayalı, materyal destekli, buluş 
yöntemiyle gerçekleştirildiğinde ilkokuldan üniversite sıralarına dek halledi-
lemeyen pek çok sorun ortadan kalkacaktır. 

Materyal Destekli Ders Örnekleri

Bu bölümde, özellikle 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde, özel öğre-
tim yöntemleri 2 dersinde dil bilgisi konularını metne dayalı, materyal destek-
li, buluş yöntemiyle anlatan öğrencilerin üç adet ders örneğine yer verilmiştir: 

1. Örnek

Bu ders örneği, ilköğretim 8. sınıf (ortaokul 4. sınıf) “Cümlelerin yapı 
özelliklerini kavrar.” kazanımını gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. 

Derse Hazırlık

Öğrencilerle kısa bir sohbet edilir. Öğrencilere daha önce işlenen konular-
dan “ögelerine göre cümle çeşitleri” hakkında sorular sorulur. Öğrencilerden 
yeterli cevap alındıktan sonra ufak bir genel tekrar ile yeni konuya geçilir.

Ders İşleme Süreci

Ana Tema: Toplum Hayatı

Alt Tema: Dostluk

Tür: Hikâye
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Sınıf: 8

Temel Beceriler: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma; eleştirel dü-
şünme, yaratıcı düşünme

Amaç: Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

Kazanım: Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.

Öğrencilerle bir önceki konunun genel tekrarı yapılır. Fiilimsiler ve öge-
ler konusunun hatırlanıp hatırlanmadığı sorulur. Bunun anlatılacak konu için 
gerekli olduğu hatırlatılıp öğrencinin dikkati çekilir. Daha sonra yeni konu-
ya geçileceği söylenir. Yeni konu buluş yöntemleriyle işlenir. Konu, öğren-
cilere sezdirme yolu ile anlatılır. Tahta dörde bölünür. Her bir bölümde öğ-
retmen, öğrencilere rehberlik ederek cevabı kendi içinde olan sorular sorar. 
Diyaloglarla öğrencinin amaçlanan cümleleri kurmaları sağlanır. Öğrencinin 
kurduğu cümleler veya diyaloglar, tahtadaki uygun bölümlere yazılır. Her bö-
lümden yeteri kadar örnek verildiği düşünüldüğünde öğretmen, öğrencilerden 
tahtadaki bölümlerde yazmakta olan cümlelerin birbirinden ne gibi farklılık-
ları veya benzerlikleri olduğunu söylemelerini ister. Öğrencilerin verdikleri 
cevaplardan sonra her bir bölümdeki cümle yapısının ilk önce tanımı yapılıp 
en son adı söylenir. 

Örnek: Ali geldi. Bu cümleler tek bir yargı bildirir. İçinde 
isim veya fiille oluşmuş tek bir yargı 
bildiren cümlelerdir. Bu tür cümlelere 
“basit cümle” denir.

Ayşe güzel.

Yapısına göre cümlelerin ne olduğu anlatıldıktan sonra içinde bu cüm-
le çeşidini barındıran metne geçilir. Metin öğretmen tarafından öğrencilere 
okunduktan sonra metni anlama ve çözümleme sorularına geçilir. Öğrencilerle 
sorular cevaplandırıldıktan sonra etkinliklere geçilir. En son olarak konunun 
pekişmesi için “yapısına göre cümleler” ile ilgili materyale geçilir ve öğren-
cinin konuyu kavraması sağlanır.

Dostluğun Böylesi

Akdeniz’in doğusunda yerinden şikâyetçi bir kardeş gibi duran Adana’nın 
yazı da kışı gibi uzun ve baskındı. Adana’ya kar yağmaz, yağmurla geçerdi 
bütün kışı. Yağmur sıcakları ise yazınki nem miktarının yoğunluğunu aratmaz-
dı. Yine de bütün renkleri gönlünde barındıran bir şehirdi Adana.

Güneşli ve nemli bir yaz sabahıydı. Alarm çalmaya başlayınca Ali sıkkın-
lıkla iç geçirdi. Bu sıcakta okula gitmek istemiyordu. Ali, sekizinci sınıf ortao-
kul öğrencisiydi. Yaşına göre biraz uzunca ve zayıftı. Siyah saçları ve esmer-
liğini güzelleştiren gözleri vardı. Babaannesi hep: “Çok canlar yakacaksın.” 
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derdi. Çok utanırdı bu lafından. Ama yine de babaannesini çok severdi. Hatta 
bu dönem takdir belgesi getirirse babaannesi kendisine bisiklet alacaktı. Ali, 
bisikleti düşününce canlanır gibi oldu. Kalktı, elini yüzünü yıkadı. Okul kıya-
fetlerini giyinip kahvaltıya geçti. Annesi kocaman gülümsemesiyle:

- “Günaydın oğlum!” diye seslendi.

Ah annesi… Hiçbir sabah aksatmamıştı kahvaltısını. Erken saatte kalk-
maya üşenmemiş, oğlunun kahvaltısız okula gitmesini istememişti. Ali de sev-
gi dolu bir gülümsemeyle:

- “Günaydın annem!” deyip karşılık verdi ve masaya oturdu. Annesinin 
kendisini beklemeden çay içtiğini görünce biraz gücenerek rengini aldığı göz-
lerine baktı annesinin. Annesi de muzip bir şekilde:

- “Hiç öyle bakma Ali. Baktım ki gelmiyorsun bari bir çay içeyim, de-
dim.” deyip oğluna sevecen gözlerle baktı.

Kahvaltıya dalmışken Ali’nin aklına saate bakmak geldi. Geç kaldığını 
görünce çantasını alıp dışarı fırladı. Daha okul yolu üzerinden Cem ve Berk’i 
alacaktı. Cem ve Berk okulun zengin, popüler tipleriydi. Ali de aralarına gir-
mek için az şey yapmamıştı. Ödevler, özetler, performans ödevleri vb. Ama 
değmişti doğrusu. Şimdi kendisi de onlar gibi havalı ve göz önünde olabilirdi. 
Gruba girmişti girmesine de mahalleden arkadaşları -ki aynı zamanda çocuk-
luk arkadaşları da olurlar- Hasan ve Emre, sürekli bu gruba girme merakı yü-
zünden uyarıyorlardı. Cem ve Berk’in gerçek dost olamayacağını söylüyorlar, 
çocukluk yıllarındaki gibi olmaları için yalvarıyorlardı. Evet, güzeldi Hasan 
ve Emre’yle o anılar. Ama Berk ve Cem ise daha havalıydı. Hasan ve Emre, 
çabalarının boşuna olduğunu görünce, “Umarım bir gün gerçek dostluğu öğ-
renirsin.” deyip elini eteğini çekmişlerdi Ali’nin üzerinden. Üzülmüştü Ali bu 
duruma. Belli etmedi, Cem ve Berk ile takılmaya devam etti.

Günler bu şekilde akıp giderken sınav dönemi geldi, çattı. Ali hazır-
lanmıştı bütün derslere ama Türkçenin bir konusunu kavrayamamıştı. O da 
“cümlede yapı” konusuydu. Berk ve Cem, özel hocadan ders aldıkları için 
hiçbir sıkıntıları yoktu. Ama Ali, kendi imkânlarıyla çalışmasına rağmen test-
lerde hâlâ yanlışı çıkıyordu. Bir ara Berk ve Cem’in yanına gitmeyi düşündü. 
Belki onlar, kendisine konuyu anlatabilir, hep birlikte çalışabilirlerdi. Nerede 
olabilirler diye düşünürken sınav dönemi kütüphaneye kapandıklarını hatır-
ladı ve direkt oraya gitti. Bir köşede kitapların içine gömülmüş buldu ikisini. 
Selam verip durumunu anlatınca duydukları karşısında tokat yemiş gibi oldu. 
Cem ve Berk:
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- “Biz senin gibi pısırığa yardım eder miyiz hiç? Gruba girmek için çok 
hevesli olduğunu görünce ödevlerimizi yaptırıp kullandık seni. Hem de eğlen-
miş olduk, fena mı?” deyip güldüklerinde Ali’nin kulakları çınlıyordu. 

Kıpkırmızı kesilip “siz benim gerçek dostum değilsiniz.” demekle yetin-
di sadece. Aşağılanmış duygusuyla kütüphaneden hızlıca çıkarken Hasan ve 
Emre’yle karşılaştı. Onları görünce suçluluk duygusuyla başını öne eğdi ve 
biraz konuşmak istediğini söyledi. Hasan ve Emre de kırgınlıklarını unutarak 
arkadaşlarının yanında olup hep birlikte dışarı çıktılar. Bahçedeki bir ağacın 
altına oturduklarında Ali, olanı biteni anlattı. Ne kadar pişman ve zor du-
rumda olduğunu söyledi. Hasan ve Emre, gülerek arkadaşlarını bağırlarına 
bastılar. Onu çoktan affettiklerini, eğer isterse hep birlikte çalışabileceklerini 
söylediler. Ali, buna çok memnun oldu. 

Hasan, Emre ve Ali sınava çok iyi çalışıp yüksek notlar aldılar. Bu arada 
Ali, arkadaşları sayesinde cümlede yapıyı adı gibi öğrenmişti artık. Bir gün 
Hasan ve Emre’yle aynı ağacın altına oturduklarında Hasan gülerek:

- “Ali, söyle bakalım ‘dostluk, dünyadaki en büyük hazinedir.’ cümlesi 
basit cümle mi yoksa birleşik cümle mi?” diye sordu. Ali, arkadaşına sıcak bir 
gülümsemeyle karşılık verdi: 

- “Cümle basit ancak anlamı herkesin anlayamayacağı kadar büyük…”

Özlem AŞKIN

Metni Çözümleyebilirim

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre Ali neden okula gitmek istemiyor?

2. Ali neden annesine gücenmiştir?

3. Cem ve Berk’in kişilik özelleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?

4. Ali, Hasan ve Emre’yle neden ayrılmıştır?

5. Cem ve Berk Ali’yi neden hayal kırıklığına uğratmışlardır?

6. Siz Hasan ve Emre’nin yerinde olsaydınız nasıl bir tutum sergilerdiniz?

“Şişeleri Vur, Cümleleri Kur” Materyali

Materyalin Amacı: Bu materyal, ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin cüm-
leyle ilgili bilgi ve kuralları kavraması, cümlenin yapı özelliklerini kavrayıp 
cümleleri yapılarına göre gruplandırabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu oyun 
hem öğrencilerin konuyu daha zevkli hâlde anlamalarına hem psikometri ge-
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lişimlerini tamamlamalarına hem de sosyal hayatta kazanma ve yenilme gibi 
durumları olgunlukla karşılamalarına yardımcı olacaktır.

Materyalin Yapımı: “Şişeleri vur, cümleleri kur” materyali, dört temel 
parçadan meydana gelmiştir. Yapımında kullanılan malzemeler:

• 50×70 cm boyutunda farklı renkte fon kartonlar,

• Hamur yapıştırıcı,

• Pritt yapıştırıcı,

• Alüminyum folyo,

• Bir adet top,

• Renkli çıkartmalar,

• Kontrplak,

• Bir adet çivi,

• 15 ve 30 cm uzunluğunda iki adet tahta.

Şişelerin Yapımı: 6 adet su şişesi alüminyum folyo ile kaplanır. Dışına 
şerit şeklinde sarılan fon kartonu ile kuka görüntüsü verilir. Şişelerin içine 
çabuk devrilmemeleri için su konulur. Altına isim ve fiillerin yazıldığı kâğıtlar 
yapıştırılır. Çarkıfelek ise; yuvarlak biçimde kesilmiş kontrplâk, iki tahta ve 
bir çivi vasıtasıyla sabitlenir. Çivi tam çakılmayıp çarkıfeleğe dönebilecek 
alan bırakılır. Daha sonra çarkıfelek sekiz bölmeye ayrılıp her bir bölüm farklı 
renkte kartonla kaplanır. Üzerine yapısına göre cümle çeşitleri ve tekrar dene 
kısımları yazılır. Son olarak oyunun ilerleme sırasını gösteren tabu oyununa 
benzer bir tablo oluşturulur. Tablo 50×70 cm sarı renk fon kartonu üzerinde iki 
tanesi yeşil olmak üzere yirmi kareden oluşmuş bir ilerleme sırasından oluşur. 
Sol tarafında oyunun kuralları ve nasıl oynanması gerektiği anlatılır. İki parça 
kartondan huni şekli yapılır. Bunlar da oyuncuları temsil eder. Elde kalan top 
ise şişeleri devirmek için kullanılır.

Materyalin Kullanımı: Öğretmen sınıfa konuyu anlatıp etkinliklere 
geçer. Etkinliklerde kimi öğrencilerin cümlelerin yapı özelliklerini kavraya-
madıklarını görür. “Şişeleri vur, cümleleri kur” adlı materyal sınıfa getirilir. 
Öğretmen, materyali sınıfa tanıtır. Öğretmen, materyali sınıfa tanıttıktan sonra 
sınıftan bir kız bir erkek öğrenci seçip oyunu başlatır. Öğretmen, öğrencile-
rin birinden çarkıfeleği çevirmesini ister. Çarkıfelekte gelen yapı, öğrencinin 
daha sonra kullanacağı yapı olur. “Tekrar dene” kısmı geldiyse öğrenci bir 
daha çevirir. Daha sonra öğretmen, topu öğrenciye verip şişeleri devirmesini 
ister. Öğrenci, topu atıp devirdiği şişelerin altında yazan isim ve fiilleri elinde-
ki yapıya göre cümle içinde kullanabilirse tabloda devirdiği şişe sayısı kadar 
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ilerleyecektir. Ancak öğrenci kelimeyi cümle içerisinde kullanamayacak olur-
sa ya da eksik kullanırsa kare atlayamayacaktır. Yeşil kareye gelen öğrenci, 
+5 puan alacaktır. Tabloda bitişe ilk varan öğrenci, oyunu kazanmış olacaktır.

Şekil 1: “Şişeleri Vur, Cümleleri Kur” Materyali

2. Örnek

Bu örnekte yapılan araştırmalarda öğretmenlerin anlatmakta, öğrencilerin 
anlamakta güçlük çektiği, “cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.” kaza-
nımını gerçekleştirmek için iki adet materyal vardır. 

Derse Hazırlık

Öğretmen derse girer ve öğrencililerle selamlaşır. Kısa bire sohbetten 
sonra öğretmen, öğrencilere bir önceki kazanım olan cümlenin ögelerini ha-
tırlatıcı sorular sorar. Daha sonra ‘Materyal -1’i tanıtır. Derse başlar.

Kazanım: Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 

“Fiil Çatısı Evi” Materyali

Materyalin Amacı: Öğrencilerin fiil çatılarını nesne ve öznelerine göre 
kavraması ve uygulamasıdır. Kazanıma bağlı olarak öğrencilere fiillerin çatı-
larına göre cümlede kazandıkları yeni anlamlar kavratılır.

Gerekli Malzemeler: Mavi karton, pembe karton, sarı karton, yeşil kar-
ton, siyah keçeli kalem, makas yapıştırıcı, sakız yapıştırıcı.

Materyalin Yapımı: Mavi karton zemin olarak seçilir. Mavi karton ev 
boyutuna uygun olarak çatısıyla birlikte kesilir. Pembe kartonla evin kapıları, 
pencereleri ve çatısı belirginleştirilir ve üç boyutlu algı yaratmak için kenarlar 
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siyah keçeli kalemle çizilir. Materyale görsellik kazandırmak için sarı karton-
dan kuş ve kelebek yapılır.

Materyal Kullanımı: Materyal dersin başında sakız yapışkanla sınıf tah-
tasına yapıştırılır. Materyal ders anlatımı sırasında kullanılır. İlk olarak kapıla-
ra ‘Özne ve Nesne’ yazılır. Öğretmen, öğrencilere buluş yöntemini kullanarak 
fiil çatılı cümleler kurdurtur. Örneğin Geçişli fiili kavratmak için öğrenciler-
den birine su içirtir. Bu şekilde pencere kutucukları doldurulur. En sonunda 
öğrencilere cümlelerin yüklemlerinin türü sorulur. Öğrenciler yüklemlerin fiil 
olduklarını görürler. Öğretmen sonrasında ev materyalinde boş kalan yerin 
neresi olduğunu sorar. Öğrenciler çatı olduğunu söyler. Öğretmen öğrenciler-
den çatı ve fiili bağdaştırmalarını ister. Öğrencilerden’ çatı fiili, fiilde çatısı, 
çatıdaki fiil’ gibi değişik cevaplar gelir. Öğretmen en mantıklı cevabın ne ol-
duğunu sorar onlar da ‘fiilde çatı’ derler.

Hazırlanan bu ev ya sınıf panosuna ya da sınıf kapısının arkasına asılarak 
değerlendirilir.

Şekil 2: “Fiil Çatısı Evi” Materyali

Süreç 

Öğretmen fiilde çatı konusunu anlatırken buluş yöntemini kullanır.

Öğretmen, materyali tanıtmakla derse başlar. Yanına bir kişi çağırır. 
Masaya birkaç kek bırakır gelen öğrenciden kekleri saymasını ister. Öğrenci, 
masada on kek olduğunu söyler. ‘Şaban kekleri saydı.’ cümlesi çatı evi ma-
teryalinde özne kapısının üzerindeki pencereye yazılır. Sonra tahtaya üç öğ-
renci çağırır; diğer öğrencilerle ‘gece-gündüz oyunu’ oynar. Öğrenciler gece 
pozisyonundayken tahtadaki öğrencilerden birine keklerden birini yedirtir ve 
kekin ambalajını diğer keklerin yanına bırakır. Oyunu sonlandırır, tahtaya ça-
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ğırdığı öğrenciden kekleri yeniden saymasını ister. Öğrenci bir kekin eksik 
olduğunu görür. Öğrenci ‘Keklerden biri eksik, burada sadece ambalajı var’ 
der. Öğretmen ‘Keke ne olmuş olabilir?’ diye sorar. Öğrenci ‘Kek yenmiş’ ce-
vabını verir. Öğretmen bu cümleyi de pencere kutucuğuna yazar. Daha sonra 
bir öğrenciden ceketini çıkarması istenir. Öğrenci ceketini çıkarır. Öğretmen, 
sınıftakilere öğrencinin ne yaptığını sorar sınıftaki öğrenciler, ‘Erdinç giyi-
niyor.’ derler. Öğretmen bu cümleyi de pencere kutucuğuna yazar. En son 
kutucuğa cümle yazmak için tahtaya iki öğrenci çıkarılır ve karşılıklı olarak 
konuşmaları istenir. Diğerlerine tahtadakilerin ne yaptıkları sorulur ve “konu-
şuyorlar, selamlaşıyorlar, tokalaşıyorlar çarpıştılar, vb.” gibi cevaplar alınır.

Öğretmen özne penceresi kutucuğu dolunca öğrencilerden ‘gerçek öz-
ne’leri bulmalarını ister. Öğrenciler cevap verdikçe sırasıyla öznenin belli 
olduğu cümlelere ‘etken fiil’ öznenin bilinmediği cümlelere ‘edilgen fiil’, öz-
nenin hem işi yapıp hem de işten etkilendiği cümlelere ‘dönüşlü fiil’, cümlede 
karşılıklı ve birliktelik anlamının olduğu fiillere ise ‘işteş fiil’ dendiğini söyler.

Sıra nesne kapısının üstündeki pencerededir. Öğretmen öğrencilerden bi-
rine su içirir. Öğrencilerden arkadaşının ne yaptığını söylemeleri istenir ‘su 
içiyor’ cevabı gelir. Öğretmen bu cümleyi ilk kutucuğa yazar. Sonra tahtaya 
bir öğrenci çıkarır ve yürütür öğrencilerden bu sefer de ‘Nuri yürüyor.’ Cevabı 
gelir. Bu cümle de kutucuğa öğretmen tarafından yazılır. Öğretmen öğren-
cilere, Nuri’nin neden yürüdüğünü sorar. Öğrenciler ‘Siz Nuri’yi yürütüyor-
sunuz.’ der. Son olarak da su içen öğrenciye bu defa da öğretmen su içirtir, 
öğrencilerden ‘Su içirtiyorsunuz.’ cevabı gelir.

Öğretmen öğrencilere ‘cümlelerdeki nesne’leri bulun.’ der. Öğrenciler 
cevap verdikçe sırasıyla nesne alabilen fiillere ‘geçişli fiil’ alamayanlara ‘ge-
çişsiz fiil’ nesne alamayıp sonrasında nesne alabilen fiillere ‘oldurgan fiil’ son 
olarak da geçişli olduğu hâlde geçişlilik özelliği artmaz, eyleyen sayısı artar. 
Tekrardan geçişlilik özelliğini arttırdığımız fiillere de ‘ettirgen fiil’ dendiğini 
söyler.

En sonunda öğrencilere cümlelerin yüklemlerinin türü sorulur. Öğrenciler 
yüklemlerin fiil olduklarını görürler. Öğretmen sonrasında ev materyalin-
de boş kalan yerin neresi olduğunu sorar. Öğrenciler çatı olduğunu söyler. 
Öğretmen öğrencilerden çatı ve fiili bağdaştırmalarını ister. Öğrencilerden 
‘çatı fiili, fiilde çatısı, çatıdaki fiil’ gibi değişik cevaplar gelir. Öğretmen en 
mantıklı cevabın ne olduğunu sorar onlar da ‘fiilde çatı’ derler.

“Çatıdaki Fiilolog” Materyali

Materyalin Amacı: Öğrencilerin fiilde çatı konusuyla ilgili bildiklerini 
pekiştirmek.
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Materyalin Yapımı

Gerekli Malzemeler: Mukavva kartonu. Sarı karton, yeşil karton, kahve-
rengi karton, pembe karton, eva kâğıdı, balon iğne kurdele, yapıştırıcı.

İlk olarak mukavvanın üstüne yeşil karton yapıştırılır. Sonra ev yapılır 
ve ev bu yeşil kartonun üzerine yapıştırılır. Sonrasında eva kâğıdından ağaç-
lar yapılır ve onlar da yeşil kartonun üzerine yapıştırılır. Son olarak balonlar 
şişirilir ve içerisine fiilde çatı ile ilgili sorular yazılır. Öğrencilerin ilgisini 
çekmek için bir de kurdeleden yüzük yapılır. 

Materyalin Kullanımı: Sınıf iki gruba ayrılır kimin önce ve hangi tarafta-
ki balonlardan başlayacağını belirlemek için iki defa yazı-tura atılır. Çatıdaki 
balona ilk ulaşan grup sinema bileti ödülünü kazanmış olur.

Şekil 3: “Çatıdaki Fiilolog” Materyali

3. Örnek 

Bu örnekte, “Hâl eklerinin işlevlerini kavrar.” “İsimlerin cümledeki işlev-
lerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır.” kazanımları, metne 
dayalı dramatizasyon ve buluş yöntemiyle işlenmiştir. 

Kuzuların Kahve Tanesi

Bilgiler yumak yumak, Facebook’tan mesaj var gel de bak. Kalk, telefo-
nun çalıyor; kesin biri ödemeli arıyor. Bir mesaj atsana, on bin sms neyine 
yetmiyor? Bırak telefonu gir Geogle’a. Hemen Youtube’u tıkla. Seç Ankaralı 
Namık’tan bir parça: “Oyna güzelim oyna.”

İşte böyle bir ortamda buz tutmuş tüm dünya. En iyi bilim adamları top-
lanmış. Kimisi tekrarlanan buzul çağı, kimisi sevgi yoksunluğu demiş bu du-
ruma. Bazıları itiraz etmiş buna, demişler ki, “Saçma! Sevgi yok diye buz 
tutar mı dünya?”
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- Tutar elbette, demiş ünlü bir şair. Çiçekleri su, insanları sevgi besler. Bu 
yüzden buz tutar, sevginin olmadığı yüreklerin dokunduğu yerler. 

Onlarca bilim adamı toplanmış, son teknolojinin imkânları kullanılmış 
yine de bu soruna bir çözüm bulunamamış. Bu sebepten ötürü şairin söyle-
diklerine kulak vermişler. Bir de onun sözünü dinleyelim, demişler. Şair ise şu 
öneriyi getirmiş:

- Dünyanın herhangi bir yerinde, her ülkeden seçilmiş ikişer kişi top-
lansın. Bu ikişer kişinin birbirleriyle arkadaş olmasına dikkat edilsin. Bu ar-
kadaşlar buluşulacak alanda ikisinin de yapmaktan çok hoşlandığı, severek 
yaptığı bir şeyi beraber yapsınlar. Çünkü ben, insanlar arasındaki iletişimin 
bu denli koptuğu bir dönemde beraber gerçekleştirilen bir sevgi eyleminin 
önce yüreklerdeki daha sonra da yeryüzündeki buzları eriteceğine inanıyo-
rum, demiş.

Bilim adamları bu öneriyi şairin sınırsız hayal gücü olarak yorumlasalar 
da başka çareleri olmadığının farkına varmışlar. Bütün ülkelere haber yollan-
mış, buluşma yeri ve saati bildirilmiş. Buluşmaya gelecek olan iki arkadaşta 
aranan tek özelliğin ikisinin de yapmaktan çok hoşlandığı bir eylemin olması 
gerektiği belirtilmiş.

Nihayet beklenen gün gelmiş. Ülkelerin sevgi temsilcileri yerlerini alma-
ya başlamış. O gün orada yediden yetmişe bir insan topluluğu varmış. Yedi 
yaşında çocuklar da on sekiz yaşlarındaki gençler de, yetmişe merdiven da-
yamış nineler, dedeler de gelmiş, buz dağını yüreklerindeki sevgiyle eritmeye. 

Bir yanda iki çocuk görülmüş. Ellerinde son model bilgisayarları varmış. 
İnternetʼten karşılıklı oyun oynuyorlarmış. En sevdikleri bu eylem buzları erit-
meye yetmemiş. Çünkü çocuklar birbirlerinin gözlerine bile bakmadıkları bu 
eylemde kendi yüreklerini dahi ısıtamamışlar. Biraz ileride iki genç birbirle-
rine sırtlarını dönüp oturmuşlar. İkisinin de ellerinde iki koca telefon varmış, 
birbirlerine mesaj atıyorlarmış. Onların, içinde sevgi olduğuna inandıkları 
bu eylem de buzları eritememiş. Çünkü gençler birbirlerine yüreklerini değil 
sırtlarını çevirmişler. Az ötede yaşlı bir adamla kadın selfie çekiyorlarmış, 
dijital fotoğraf makineleriyle. Bunlar teknoloji çağının nineleri, dedeleriymiş 
elbette; ama onlar da buzları eritememiş. Çünkü birbirlerine değil, objektife 
gülümsemişler.

- İşe yaramayacağını biliyordum, demiş bilim adamlarından biri, gözet-
leme kulesinden aşağıyı izlerken. 

Bilim adamlarının tam arkasında durup başka yöne bakan şair:
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- Şu an sadece tek tarafı görüyorsun. Benim baktığım yöne bakmadan 
kesin konuşma istersen, demiş.

Bilim adamları şairin yanına geçip onun gördüğü manzarayı görünce çok 
şaşırmışlar. Şairin yüzündeki memnuniyet ifadesi onların yüzünde şaşkınlığa 
dönüşmüş. Çünkü kulenin bu tarafında hızla yayılan bir bahar havası varmış. 
Her taraf yeşilliklerle kaplanmaya, ormanlar oluşmaya, rengârenk çiçekler 
açmaya başlamış. Buzlar eriyor, yerini muhteşem bir doğa şölenine bırakı-
yormuş. 

Sevincini içine sığdıramayan bir bilim adamı coşkuyla sormuş:

- Hangi arkadaşlar eritti bu buzları?

- İşte onlar, demiş şair. Cama yapıştırdığı parmağının ötesinde orta yaş-
larda iki kız arkadaş duruyormuş. İkisinin de elinde birer fincan kahve, ya-
nında da birkaç parça çikolata varmış. Diğer tarafta teknolojik aletlere ka-
fasını gömenlerin aksine bu arkadaşların gönülleri de yüzleri de birbirlerine 
dönükmüş. Etraflarını saran sevgi çemberine gülüşleri, gülüşlerine derin bir 
sohbet, o sohbete ise yudumlanan kahve eşlik ediyormuş. Çikolatadan ısırılan 
her parça hem damaklarına hem de sohbetlerine tat veriyormuş. Doğa da bu 
etkiyle hızla ısınıyor, eski hâlinden de daha güzel bir hâle bürünüyormuş. 

Bu duruma inanmakta güçlük çeken bilim adamları hızlı adımlarla kızla-
rın yanına gitmiş.

- Siz, siz başardınız. Buzları siz erittiniz, sizin sevgi eyleminiz… demişler 
hep bir ağızdan. 

Onların sesiyle irkilen kızlar kendi hâllerine bir kez daha gülmüşler. 
Onlar güldükçe çiçekler renkleniyor, bilim adamları ise sevinç çığlıkları atı-
yorlarmış.

- Teşekkür ederiz, hem de çok, demiş bilim adamları.

Kızlar ise:

- Asıl biz teşekkür ederiz. Birbirimizle yıllardır görüşemiyorduk. İkimiz 
de kahve içmeyi çok sevdiğimiz hâlde beraber okuduğumuz yıllarda karşılıklı 
kahve içme şansını yakalayamamıştık bir türlü. Şimdi ise hem görüşemedi-
ğimiz yılların hem de karşılıklı içemediğimiz kahvelerin acısını çıkarıyoruz. 
Keyfimize diyecek yok, daha ne olsun, demişler gözlerinin içi gülerek.

Kızların yüreklerindeki sevgi bilim adamlarının da içini ısıtmış. 

- Çok ilginç, demiş içlerinden biri. Öbür tarafta onlarca pahalı teknolojik 
alet hiçbir işe yaramazken burada sizlerin içtiği birer fincan kahve bize doğa-
mızı geri getiriyor.
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- Bir fincan kahvenin hatırı, gençlik anıları, çikolatanın tadı, iki arkada-
şın kahkahası… İşte bunların eritemeyeceği buz yoktur, demiş kızlar. 

- Peki, isminiz nedir kızlar? Bu alana sizin adınızı vermek isteriz. Sizin 
adınız anıldıkça buradaki renkler canlansın isteriz, demiş bilim adamlarından 
birisi.

- Adımızı boş verin, demiş kızlar. Biz birbirimize kısaca “kuzu” deriz.

- “Kuzuların kahve tanesi” kulağa hoş geliyor doğrusu, demiş tüm ko-
nuşmayı sessizce dinleyen şair.

Bu isim kızların da bilim adamlarının da çok hoşuna gitmiş. O günden 
sonra o alan “Kuzuların Kahve Tanesi” olarak adlandırılmış. Kısa zaman 
içerisinde tüm buzlar erimiş. İnsanlar birbirleriyle konuşmaya, gülmeye, ile-
tişim kurmaya başlamış. 

O günden sonra doğada açan her bir çiçek, uçan her bir kelebek kuzula-
rın kahkahasını, kahvelerinin tadını, birbirlerinde olan anıların hatırını ge-
tirmiş akıllara ve elbette ki onların sevgisi karışmış eriyen buzlara. Dünyayı 
sarmış sarmalamış iki kuzunun kahve tadındaki sevgisi, akıp giden sularla. 

Çağla ÖZCAN

Ders İşleme Süreci

Öncelikle öğrencilere bu dersi çeşitli sorularla eğlenerek beraber işleye-
ceğimizi söyledim. Sonrasında önceden hazırlamış olduğum soruları çocukla-
ra yönelttim. Örneğin:

- Sinan, yanında kim oturuyor.

- Mehmet.

Mehmet ismini tahtanın sol tarafına yazdım. 

- Peki, Sözdar Mehmet’in üzerinde ne var?

- Ceket.

Ceketi de tahtanın sağ tarafına yazdım. Bu şekilde çeşitli sorular sorarak 
özel isimleri bir tarafa, cins isimleri bir tarafa yazdım. Sonra bir öğrenciye 
sordum:

- Zozan, bu iki taraftaki kelimeler arasında biçimsel bir fark görüyor mu-
sun?

- Evet, sol taraftakilerin baş harfi büyük yazılmış.
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- Peki, Sinan, dünyada Mehmet’le aynı özelliklere sahip başka bir Mehmet 
var mı?

- Hayır, yok.

- O zaman Mehmet kendisini nasıl hissetmeli Sözdar?

- Özel hissetmeli.

- Peki, Mehmet’in ceketi için aynı şeyi söyleyebilir miyiz Sinan?

- Hayır, bende de aynısı var.

Böylece çocuklara özel isim ile cins isim arasındaki farkı sezdirmiş ol-
dum ve sonrasında tanımlarını yaptım.

Sonrasında çeşitli sorular sormaya devam ettim.

- Berfin, gece yatarken üstüne ne örtersin?

- Battaniye.

“Battaniye” kelimesini tahtanın sol tarafına yazdım.

- Peki, Gülşah, uyurken ne görürsün.

- Rüya.

“Rüya” kelimesini de tahtanın sağ tarafına yazdım.

Soyut ve somut kavramını oluşturacak kelimelerle ilgili birkaç soru daha 
sorarak tahtaya birkaç örnek daha yazdım. Sonrasında soru sormaya devam 
ettim:

- Hasan sen battaniyene dokunabiliyor musun?

- Evet.

- Peki, Pınar, senin hiç bir rüyayı kokladığın oldu mu?

- Hayır.

Diğer örneklerde de benzer soruları sorarak çocuklara soyut ve somut 
kavramlarını kavrattıktan sonra tanımlarını yaptım.

Daha sonra elime bir kalem aldım ve soru sormaya devam ettim. 

- Nura, elimde bir şey var. Sen bunu bir cümleyle anlatacak olsan nasıl 
anlatırdın.

- Öğretmenin elinde bir kalem var.

“Kalem” kelimesini tahtanın soluna yazdım.
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Elime üç kalem alıp soru sormaya devam ettim:

- Sözdar, sen elimde bir şeyler olduğunu sayı kullanmadan nasıl anlatır-
sın?

- Öğretmenin elinde kalemler var.

“Kalemler” kelimesini tahtanın ortasına yazdım. 

Elime 12 kalem alıp sordum:

- Peki, Süreyya, sen bu durumu hem sayı vermeden hem de kalemler keli-
mesini söylemeden nasıl anlatırsın?

- Öğretmenin elinde bir düzine kalem var.

Düzine kelimesini tahtanın sağ tarafına yazdım. Bu tip örneklerle tekil, 
çoğul ve topluluk adlarına örnek oluşturacak kelimeleri tahtaya sıraladım. 
Sonra soru sormaya devam ettim.

Tekil kelimeler bölümünü göstererek:

- Gülşah, buraya baktığında, mesela kalem dediğimde aklına kaç tane 
varlık geliyor.

- Bir, yani tek.

- Peki, Savaş, buraya baktığında mesela kalemler dediğimde aklına kaç 
tane varlık geliyor.

- Birden çok.

- Peki, Sinan, burada aklımıza birden fazla varlık gelmesini sağlayan şey 
ne?

- Kelimelerin sonundaki +lar eki.

Burada tekil ve çoğul kavramlarını kavratıp tanımlarını yaptım.

Sonra sağ tarafı göstererek:

- Peki, Pınar, burada aklına kaç varlık geliyor?

- Birden fazla.

- Ama burada +lar eki yok ki?

- Ek yok ama topluluk anlamı var öğretmenim.

Burada da topluluk adlarını kavratarak tanımını yaptım. Daha sonra met-
nimi okutup metnin içinde yer alan isimlerden oluşan materyalimi uyguladım 
ve diğer konuma geçtim.
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-Şimdi çocuklar, ben metinde bazı isimler arasında bağlar olduğuna dik-
kat ettim. Bakalım siz de bu bağları görebilecek misiniz?

Tahtaya metindeki şu cümleleri yazdım:

En iyi bilim adamlar toplanmış.

Bırak telefonu gir Geogle.

Ellerin son model bilgisayarları varmış.

Adımızı boş verin, demiş kızlar birisi.

Burada anlaşılacağı gibi hâl eklerini vermeden cümleleri yazdım ve ço-
cuklara cümlelerde bir anlam olup olmadığını sordum. Bu hâlleriyle cümlele-
rin anlamsız olduğunu söylediler. Peki, bu anlamsızlığı nasıl giderirsiniz dedi-
ğimdeyse hâl eklerini getirerek cümleleri kendileri tamamladılar. Daha sonra 
+i ekinin cümleye nasıl bir anlam kattığını sordum. Belirtme anlamı kattığını 
söylediler. +e ekinin cümleye kattığı anlamı sordum. Yönelme anlamı kattığı-
nı söylediler. Tek tek tüm hâl eklerinin anlamlarını onlara kavrattıktan sonra 
da hâl eklerinin tanımını yaptım ve hâl eklerini kalıcılaştırmaya yönelik olan 
dramatizasyon çalışmamı yaptırdım. 

Sonrasında da derste genel olarak neler işlediğimizi söyledikten sonra 
dersi noktaladım.

Benim Adım Hâl Eki

Dramatizasyon Çalışması

Hazırlanan dramatizasyon çalışmasının içeriğine uygun olarak roller öğ-
rencilere dağıtılır. Çalışmayı canlandıran ve izleyen öğrencilerden, hâl ekleri 
konusunu kafalarında kalıcılaştırmaları beklenir.

- Yalın Hâl: Ben, adın yalın hâli,/Almam hiçbir durum ekini./Yanıma 
gelebilir,/Çoğul ve iyelik ekleri./Benim, adın en sade ve şık hâli

- Belirtme Hâli: Benim adım belirtme./Hâl eki deyip geçme./I, i, u, ü/
Dönüşürüm bin bir şekle./Düşmanımdır, sondan ikinci harf olan y./Girer ara-
ma dostum ünlülerle./Yine de bağlıyım görevime./Eklendiğim sözcüğü yapa-
rım,/Belirtili nesne./Benim işimdir;/Yüklemin neyi, kimi belirttiğini göster-
me./Sakın karıştırmayın beni,/3. tekil şahıs iyelik ekiyle./O isim tamlamasın-
da karşınıza çıkar,/Ben ise her yerde…Gündüz gece…

- Yönelme Hâli: Heyt be!/Derler bana yönelme./Şimdi az sus da beni 
dinle./Eklerim a, e./Gelir yanımıza bazen kuzen y./Cümlede dolaylı tümleç 
denir,/Eklendiğim sözcüğe./Bildiririm,/Eylem yönelmişse nereye./Şimdi söy-
lesenize:/Ben olmadan neye yararsınız cümlede?
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- Kalma Hâli: Benim adım kalma. Karizmama bakıp donakalma. Uyarım 
her türlü ortama. Olurum bazen de, da/Bazen te, ta./Öyle birkaç görevle,/İşin 
içinden sıyrılmam ha! Tümlecin zamanlısını da kurarım,/Dolaylısını da./
İkilemelerde de yerim var,/Tamlamalarda da./Gördüğünüz gibi/Yoğunum faz-
lasıyla./İhtiyacım var çok paraya./Sakın arkamdan konuşmayın kanka.

- Çıkma Hâli: Bir dakika! Bir dakika! Siz konuşur durursunuz ama/
Son noktayı ben koyarım burada./Kalırım her daim akıllarda./O yüzden bana 
derler çıkma./Para alamasam da/Yaparım işimi layığıyla./Gelmiş hava atıyor 
hâl eki kalma./Sanki bir tek kendisi çalışıyor bedava./Ben de dolaylı tümleç 
kuruyorum./Benzetme, karşılaştırma yapıyor,/Adın neden yapıldığını göste-
riyorum./Bunca işe güce rağmen hava atmıyorum./Şimdi sadece susuyorum./
Dinlenmeye gidiyorum./Siz de sessiz olun!/Uyandırırsanız,/Belli olmaz sa-
ğım solum. 

- İsim: Durun arkadaşlar/Ben isimim/Benim yanımda hepinize yer var./
Hanginize ihtiyacım olursa,/Yanıma o koşar./İşte bu yüzden,/Hepinize sonsuz 
saygım, sevgim var. Bizi dinlediğiniz için size de sevgi dolu selamlar. 
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MESLEK VE ALAN SEÇİMLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 
ADAYLARINI GÜDÜLEYEN ETMENLER 

(NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Duygu UÇGUN*

Giriş

Öğretmenlik, bireylerin ve toplumların gelişimini biçimlendiren önemli 
bir meslektir (ALKAN vd., 1998: 16). Eğitim öğretim sürecinde belirlenen he-
deflere ulaşabilmek için öğretmenlerin de nitelikli bir şekilde yetiştirilmeleri 
gerekir. Nitelikli öğretmen yetiştirmenin öncelikli şartlarından biri alana ve 
mesleğe ilgi duyan kişilerin seçimini sağlamaktır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve öğrenim gördükleri alana 
yönelik güdülenmeleri (motivasyon) onların üniversite eğitimlerini, sonraki 
meslek yaşamlarının kalitesini ve öğrenci başarısını etkileme gücüne sahiptir 
(ATAV ve ALTUNOĞLU, 2013: 60). Arıkıl ve Yorgancı’ya göre öğrenme süre-
cinde güdüleme, öğrencilerin ilgilerini çeken bir konuya ya da duruma yöne-
lerek öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılmalarını sağlayan, onları öğren-
meye istekli hâle getiren itici güç olarak tanımlanabilir (2012: 2). Bireylerin, 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için güdülenmeleri gerekir (AMRAİ vd., 2011: 
399). Güdüleme, iç ve dış olmak üzere başlıca iki boyuttan oluşmaktadır. 
Kazanılacak bilgi ve becerinin çocuğun yaş ve psikolojisine, ilgi, istek ve 
ihtiyaçlarına uygun özellikler taşıması iç güdülenmeyi sağlar. Bu bakımdan 
iç güdülenmenin en önemli kaynakları dürtü, ilgi ve meraktır (TOPÇUOĞLU 
ÜNAL ve BURSALI, 2013: 8). İç güdülenme, yaratıcılığı sağlar (RYAN ve 
DECI, 2000: 55). Dış güdülenme ise, öğrenmede itici güçtür. Yüksek nitelikli 
öğrenmede ve öğrenmenin desteklenmesinde en önemli etmen sayılan iç gü-
dülenme (ADELMAN ve TAYLOR, 2011: 1) ve dış çevredeki ödül ve cezaların 
etkisiyle oluşan dış güdülenme (TOPÇUOĞLU ÜNAL ve BURSALI, 2013: 8), 
meslek seçiminde de etkilidir.

* Doç. Dr.; Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü; ducgun@nigde.
edu.tr
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Çermik, Doğan ve Şahin’e göre öğretmen adaylarının meslek seçimi, üç 
temel etmene bağlı olarak şekillenmektedir. Bunlar;

1. Özgeci gerekçeler (öz veriye dayalı): İnsanlara hizmet etme arzusu, 
topluma faydalı olma isteği, ülkeye hizmet etme vb.

2. İçsel gerekçeler: Mesleği sevmek, çocukları sevmek, insanları sevmek, 
ilgi duymak, yetenekli olduğunu düşünmek vb.

3. Dışsal gerekçeler: İş garantisi, uzun tatil, sosyal güvence, atanma ko-
şulları vb.dir (2010: 202).

Öğretmen adaylarının öğretmeyi ve çocukları sevdikleri ayrıca öğret-
menliğin saygın bir meslek olduğunu düşündükleri için öğretmenliği tercih 
ettiklerini ortaya koyan araştırmalar da bulunmaktadır (HACIÖMEROĞLU ve 
ŞAHİN TAŞKIN, 2009: 7).

Bu sebeple eldeki araştırma bulgularının, seçim aşamasında olan kişile-
ri öğretmenlik mesleğine ve Türkçe öğretmenliği alanına yönlendirmede et-
kili bir şekilde kullanılması onların doğru tercih yapmalarını sağlayacaktır. 
Mesleğe uygun ve doğru kişilerin kazandırılması ise nitelikli Türkçe öğret-
menlerinin yetiştirilmesinde önemlidir. Ayrıca bu araştırmada elde edilen bul-
gular, 1 ve 4. sınıfta okuyan Türkçe öğretmeni adaylarından sağlanan verilere 
dayandığından, öğretmen adaylarını meslek ve alan seçimlerinde güdeleyen 
etmenlerin eğitim-öğretim süreci sonunda değişime uğrayıp uğramadığını 
saptayarak Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik yapılacak çalış-
malara ışık tutacak olması bakımından da önemlidir.

Meslek ve alan seçimlerinde Türkçe öğretmeni adaylarını güdüleyen et-
menleri araştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada aşağıdaki sorula-
ra cevap aranmıştır:

1. Türkçe öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimlerinde kendilerini 
güdüleyen etmenlere katılımları ne düzeydedir?

2. Meslek ve alan seçimlerinde Türkçe öğretmeni adaylarını güdüleyen 
etmenler cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

3. Meslek ve alan seçimlerinde Türkçe öğretmeni adaylarını güdüleyen 
etmenler sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

Yöntem

Araştırma, tarama (survey) modelinde yapılandırılmıştır. Bu model, 
“geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimleme-
yi” (KARASAR, 1999: 77) amaçlamaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasını 
yapan araştırmacılardan gerekli izin alındıktan sonra ölçek formları öğret-
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men adaylarına dağıtılmış ve ölçeğin uygulanmasına ilişkin bilgi verilmiştir. 
Ölçeğin cevaplanma süresi yaklaşık 10 dakikadır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döne-
minde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğre-
nim gören 1 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan toplam 156 öğrencinin 98’i kız, 
58’i erkektir. Bu öğrencilerin 55 (%35)’i 1. sınıf, 101 (%65)’i 4. sınıf öğren-
cisidir. 

Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak Mayr (1998) tarafından geliştirilen, geçerli-
lik ve güvenilirlik analizleri yapılarak Atav ve Altunoğlu (2013) tarafından 
Türkçeye uyarlanan “Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeği” kulla-
nılmıştır. Türkçeye uyarlanmasında yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 
orijinal çalışmadaki gibi dört faktörden meydana geldiği ve maddelerin fak-
törlere dağılımının orijinal ölçekteki gibi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca faktör 
analizinde ölçeğin dört faktörlü yapısının, varyansın %61,78’ini açıkladığı 
görülmektedir. Ölçekte yer alan boyutlar; “içsel alan seçim nedenleri (İASN)” 
faktör 1, “dışsal alan seçim nedenleri (DASN)” faktör 2, “içsel meslek seçim 
nedenleri (İMSN)” faktör 3 ve “dışsal meslek seçim nedenleri (DMSN)” faktör 
4 olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin bulgular için hesapla-
nan Cronbach alfa güvenirlik katsayısının alt boyutlarda 0,85 ile 0,73 arasında 
değiştiği tespit edilmiştir (ATAV ve ALTUNOĞLU, 2013: 58). 21 maddeden 
oluşan ölçek, 5’li Likert tipindedir. 

Ölçekteki;

“Öğrenim konularına olan ilgi, seçtiğim öğrenim dalındaki yeteneklerim, 
gelecekte öğretmen olarak çalışılmasa bile, alanda öğretilen konuların yarar-
lılığı” maddeleri içsel alan seçim nedenleri, 

“Diğer öğrenim alanlarına ya da mesleklere yeterli ilginin olmayışı, gö-
receli uzun öğrenim süresi, öğrenimin pek de zor olmayacağı düşüncesi, öğre-
nim gördüğüm yerin yaşadığım yere yakınlığı, ailemin veya benim için önemli 
olan yetişkinlerin isteği ya da tavsiyesi, arkadaşlarımın ya da okul arkadaşla-
rımın etkisi” maddeleri dışsal alan seçim nedenleri,

“Çocuklarla ilgilenilirken edinilen olumlu deneyimler, okul çağıma ait 
güzel anılar, bazı şeyleri kendi öğretmenlerimden daha iyi yapma isteği, öğ-
retmenlik mesleğinin toplum için önemi, öğretmenlik mesleğinin çok yönlülü-
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ğü, çocuklarla, gençlerle birlikte olmaktan mutlu olma, eğitime ilgi, pedagojik 
yeteneklerim” maddeleri içsel meslek seçim nedenleri,

“İş güvencesinin olması, oturulan yere yakın çalışabilme imkânı, uygun 
çalışma saatleri, serbest çalışma imkânı” maddeleri ise dışsal meslek seçim 
nedenleridir.

Verilerin Analizi 

Toplanan verilerin çözümlenmesine geçilmeden önce ölçek formlarına 
birer sıra numarası verilmiştir. Değerlendirmeler 156 ölçek üzerinden yapıl-
mıştır. Verilerin çözümlenmesinde, öğrencilerin verdikleri yanıtların puanla-
rını hesaplamak amacıyla ölçekte yer alan maddelerde “Hiç Önemli Değil” 
1, “Önemli Değil” 2, “Kararsızım” 3, “Önemli” 4, “Çok Önemli” 5 puan al-
maktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan ise 105’tir. 
Çözümlemeler sonucunda problem cümlesi için elde edilen bulgular, 1.00-
1.79 Hiç Önemli Değil, 1.80-2.59 Önemli Değil, 2.60-3.39 Kararsızım, 3.40-
4.19 Önemli, 4.20-5.00 Çok Önemli aralıkları temel alınarak yorumlanmıştır.

Alt problemlere ilişkin bulgular, bağımsız t testi (independentsample t 
test) ve tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir.

Bulgular ve Yorum

Araştırmanın ilk sorusuna (Türkçe öğretmeni adaylarının meslek ve alan 
seçimlerinde kendilerini güdüleyen etmenlere katılımları ne düzeydedir?) iliş-
kin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Meslek ve Alan Seçimlerinde 
Kendilerini Güdüleyen Etmenlere Katılımlarını Gösteren Bağımsız T Testi 

Sonuçları

Boyut x̄ s Katılma Düzeyi
İASN 4,37 ,51 Tamamen Katılıyorum
DASN 3,41 ,67 Katılıyorum
İMSN 4,39 ,55 Tamamen Katılıyorum
DMSN 4,10 ,73 Katılıyorum
GENEL ÖLÇEK 4,05 ,44 Katılıyorum

Tablo 1’e göre Türkçe öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimlerinde 
kendilerini güdüleyen etmenlere katılımları ölçeğin tamamında “katılıyorum” 
düzeyindedir. Bu, Türkçe eğitimi bölümünü tercih eden öğretmen adaylarının 
iç ve dış etmenlerin etkisiyle seçim yaptıklarını göstermektedir. Tutumlar da 
güdülenmeye bağlı olarak değişebilir (UÇGUN, 2013: 451). Çetinkaya, araş-
tırmasında Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum 
puanlarının yüksek olduğunu bulgulamıştır (2009: 303). Tümerdem’e göre de 
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eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeyleri 
fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin kaygı düzeyinden daha düşüktür (2007: 
41). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının mes-
lek ve alan seçiminde kendilerini güdüleyen etmenlere bağlı olarak değişebi-
leceği düşünülmektedir.

Ölçeğin alt boyutlarına katılım düzeyi de içsel alan ve meslek seçim ne-
denleri alt boyutlarında “tamamen katılıyorum”, dışsal alan ve meslek seçim 
nedenleri alt boyutunda “katılıyorum” düzeyindedir. Ölçeğin tamamına katı-
lım düzeyini etkilemese de dışsal alan seçim nedenlerine ilişkin ortalamanın 
diğer alt boyutlara göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ölçeğin bu boyu-
tunda yer alan “diğer öğrenim alanlarına yeterli ilginin olmayışı, diğer alan-
lara yönelik göreceli uzun öğrenim süresi, öğrenimin pek de zor olmayacağı 
düşüncesi, öğrenim gördüğüm yerin yaşadığım yere yakınlığı, ailemin veya 
benim için önemli olan yetişkinlerin isteği ya da tavsiyesi, arkadaşlarımın ya 
da okul arkadaşlarımın etkisi” Türkçe öğretmeni adaylarının alan seçimle-
rinde daha az etkiye sahip güdüleyici unsurlardır. Öğretmen adaylarının alan 
tercihlerinde ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurdukları ve içsel sebep-
lerin etkisinde kaldıkları söylenebilir. 

Kıyak’a göre ise ilgi ve yeteneğin yanı sıra “meslekte iş bulma imkânı, 
değerler, kişilik özellikleri, mesleğin getireceği para, saygınlık, şöhret gibi 
ödüller ve ailenin istekleri” öğrencilerin meslek seçimini etkileyen etmenler-
dir (2006: 27-30). 

Özyürek ve Kılıç Atıcı’ya göre de öğrenciler meslek tercihlerini belir-
lerken en çok sınıf ve ders öğretmenlerinden, alan tercihlerinde kendilerine 
tanınan seçme özgürlüğünden, derslerdeki başarı durumlarından, derslere 
karşı olan ilgilerinden, dershane deneme sınavlarından ve meslekler rehberi 
kitaplarından yararlanıyor görünmektedirler (2002: 38). Anılan araştırmalar-
da ve eldeki araştırmada öğretmen adaylarının seçimlerini etkileyen etmen-
lerin bireysel farklılıklara, bölüm farklılıklarına, alanın ve mesleğin bireye 
sunduğu olanaklara bağlı olarak değişebildiği düşünülmektedir. Bu çalışmada 
etkisi incelenen bir değişken olmamasına rağmen öğretmen adaylarının mes-
leğe yönelik tutumlarında mezun oldukları okulun da etkili olduğunu bulgu-
layan çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Durukan ve Maden Türkçe öğretmeni 
adaylarının Türkçe öğretmenliği lisans programına yönelik görüşlerini ince-
ledikleri araştırmalarında alan bilgisi ve meslek bilgisi derslerinde Anadolu 
öğretmen lisesi mezunları lehine, genel kültür derslerinde ise Anadolu lise-
si mezunları lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu tespit etmişlerdir (2011: 
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565). Dolayısıyla öğretmen adaylarının meslek ve alan seçimlerinde mezun 
oldukları okul türünün de etkili olabileceği söylenebilir.

Araştırmanın ikinci sorusuna (Meslek ve alan seçimlerinde Türkçe öğ-
retmeni adaylarını güdüleyen etmenler cinsiyete göre anlamlı farklılık göster-
mekte midir?) ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Meslek ve Alan Seçimlerinde Türkçe Öğretmeni Adaylarını 
Güdüleyen Etmenlerin Cinsiyete Göre Farklılığını Gösteren Bağımsız T 

Testi Sonuçları

Boyut Cinsiyet n x̄ s t p

İASN Kız 98 4,44 ,49 2,359 ,020*Erkek 58 4,25 ,51

DASN Kız 98 3,38 ,66 ,518 605Erkek 58 3,44 ,68

İMSN Kız 98 4,43 ,52 1,265 ,208Erkek 58 4,32 ,59

DMSN Kız 98 4,10 ,72 ,082 935Erkek 58 4,09 ,74
GENEL 
ÖLÇEK

Kız 98 4,07 ,41 ,791 ,430Erkek 58 4,01 ,47

*P<.0.05

Tablo 2’ye göre ölçeğin tamamında ve dışsal alan seçim nedenleri, içsel 
meslek seçim nedenleri ve dışsal meslek seçim nedenleri alt boyutlarında kız-
larla erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmazken içsel alan seçim 
nedenleri alt boyutunda kızlarla erkekler arasında anlamlı farklılık bulunmak-
tadır. Fark, kız öğrenciler lehinedir. Bu boyutta yer alan “öğrenim konularına 
olan ilgi, seçilen öğrenim dalındaki yetenekler, gelecekte öğretmen olarak ça-
lışılmasa bile alanda öğretilen konuların yararlılığı” kız öğretmen adaylarını 
güdüleyen içsel alan seçim nedenleridir.

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirle-
meye yönelik birçok araştırmada (TEKEREK ve POLAT, 2011; ÇETİNKAYA, 
2009; DOĞAN ve ÇOBAN, 2009; TERZİ ve TEZCİ, 2007) kız öğrenciler le-
hine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çapa ve Çil de araştırma-
larında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 
cinsiyetlerine göre farklılık göstermediğini ancak testin alt boyutlarına göre 
analiz yapıldığında sevme ve saygı alt boyutunda kız öğrencilerin erkek öğ-
rencilere göre daha olumlu bir tutum geliştirdiklerini tespit etmişlerdir (2000: 
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72). Sevgi ve saygının içsel gerekçeler olduğu düşünülürse anılan araştırma 
bulgusuyla eldeki bulgunun birbirini desteklediği söylenebilir. 

Araştırmanın üçüncü sorusuna (Meslek ve alan seçimlerinde Türkçe öğ-
retmeni adaylarını güdüleyen etmenler sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık 
göstermekte midir?) ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: Meslek ve Alan Seçimlerinde Türkçe Öğretmeni Adaylarını 
Güdüleyen Etmenlerin Sınıf Düzeyine Göre Farklılığını Gösteren Bağımsız 

T Testi Sonuçları

Boyut Sınıf n x̄ s t p

İASN 1. Sınıf 55 4,29 ,58 1,439 ,1524. Sınıf 101 4,41 ,46

DASN 1. Sınıf 55 3,42 ,67 ,210 ,8344. Sınıf 101 3,40 ,67

İMSN 1. Sınıf 55 4,28 ,55 1,881 ,0624. Sınıf 101 4,45 ,54

DMSN 1. Sınıf 55 4,06 ,73 ,572 ,5684. Sınıf 101 4,13 ,72

GENEL ÖLÇEK 1. Sınıf 55 3,94 ,46 1,223 ,2234. Sınıf 101 4,08 ,42

Tablo 3’e göre meslek ve alan seçimlerinde Türkçe öğretmeni adaylarını 
güdüleyen etmenler sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.

Doğan ve Çoban, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumları ile kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırma-
larında son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 
olumlu olduğunu tespit etmişlerdir (2009: 165). Terzi ve Tezci de araştırmala-
rında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında sınıf 
düzeyinin etkili bir değişken olmadığını bulgulamışlardır (2007: 593). Eldeki 
bulgunun anılan araştırma bulgularıyla paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Sonuç ve Öneriler

Meslek ve alan seçimlerinin Türkçe öğretmeni adaylarını etkileyen et-
menleri incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada elde edilen bul-
gular öğretmen adaylarının içsel ve dışsal alan ve meslek seçimini etkileyen 
etmenlere ilişkin görüşlerinin “katılıyorum” düzeyinde olduğunu, içsel alan 
seçim nedenleri alt boyutunda kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık oldu-



330 Meslek ve Alan Seçimlerinde Türkçe Öğretmeni Adaylarını Güdüleyen Etmenler 
(Niğde Üniversitesi Örneği)

ğunu, içsel ve dışsal alan ve meslek seçimini etkileyen etmenlerin sınıf düze-
yine göre farklılaşmadığını göstermektedir. 

Araştırma bulgularına dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1. Öğretmen adaylarının meslek ve alan seçimlerinde etkilendikleri içsel 
ve dışsal etmenler, öğretmenler ve aileler tarafından da göz önünde bulundu-
rulmalı ve öğrencilere bu şekilde rehberlik sağlanmalıdır.

2. Erkek öğretmen adaylarının ilgi ve yeteneklerinin farkına varmaları, 
alanda öğretilen konuların yararlı olduğunu düşünmeleri sağlanabilir. Türkçe 
öğretmeni yetiştirme programı, bu açıdan da geliştirilmelidir.
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