TÜRKÇE Ö RET M NDE YAZILI ANLATIM ÇALI MALARININ
SORULARLA YÖNLEND R LMES
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Özet
Türkçe e itimi ve ö retiminde, soru kavram na ölçme ve de erlendirme aç s ndan yakla lmakla
beraber bu kavram n e itim psikolojisiyle olan ba lant s üzerinde gere ince durulmam t r. Sorun yaz l
anlat m oldu unda soru kavram nedense önemini yitirmi ve ikinci plana at lm t r. Oysa Türkçe e itiminin
altyap s n olu turan yaz l anlat ma kar

ö rencileri güdülemede, yani yönlendirmede ö retmenin s n f

içerisinde yöneltece i sorular n özel bir önemi vard r. Ancak mevcut uygulamalar bu gerçe in önemli ölçüde
göz ard edildi ini ortaya koymakta ve bu hususta ders kitaplar n n oldukça yetersiz oldu u gözlenmektedir.
Türkçe e itiminde, yaz l anlat m sorularla yönlendirme aç s ndan tasvirle ili kilendirerek incelemeyi ve yeni
bir bak

aç s ortaya koymay hedefleyen disiplinler aras nitelikteki bu çal mada sorun, örneklerle

somutla t r lmaya çal lm t r. MEB’e ba l ilkö retim okullar nda 2004-2005 e itim-ö retim y l nda okutulmu
olan ilkö retim birinci ve ikinci kademe Türkçe ders kitaplar yöntem yönünden incelenerek eksikler belirlenmi ,
ö retim program yla ders kitaplar n n örtü me derecesi kar la t r lm , yaz l anlat mda soru sorman n ve
yönlendirmenin önem ve gere ine i aret edilmi tir.
Anahtar sözcükler: Soru-cevap, yönlendirme, yaz l anlat m, duyu sal, psiko-motor
Abstract
In Turkish language teaching and education, although the concept of “question” has always been
studied from the education and comparison point of view, its relationship with educational psychology hasn’t
been adequately deliberated. When the question is “written exposition”, the matter of “question” always loses
its importance and gains a secondary importance for some reason or other. However, in order to motivate the
students for written exposition which is the basis of Turkish language education, teacher’s questions have a
special significance. However, current applications made it clear that this truth is paid insufficient attention and
the coursebooks are also rather not sufficient. The problem of this interdisciplinary study, which has the aim to
analyze the question directed written exposition related with the description in Turkish Language Education and
to put forth a new point of view, is tried to be concretized . Primary Education first and second level Turkish
course books used in the schools of Ministry of National Education in 2004-2005 school year were analyzed
according to the methods they used and their deficiencies were defined. On the other hand, the overlap of the
curriculum and coursebooks were compared, the necessity and importance of questioning in written exposition
were underscored.
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Ö+rencilerin yaz l olarak kendilerini ifade etmelerini geli tirmeye yönelik yaz l anlat m çal malar ,
Türkçe e+itiminin alt ba l klar ndan olup ihmal edilmemesi gereken bir öneme sahiptir. Durum böyle olmakla
beraber maalesef günümüz ko ullar nda Türkçe ö+retmenleri uygulamada yaz l anlat m teknikleri konusunda
yeterince bilinçli ve duyarl davranmamaktad rlar. Nedense yaz l anlat m çal malar birkaç atasözünün,
deyimin, özdeyi in aç kland + , klasik yazma yöntemlerinin uyguland + neredeyse s radan bir yap ya dönü mü
bulunmaktad r. Bu durum ülkemizde ana dili ö+retimini olumsuz yönde etkilerken ö+rencinin de okul ve s n f içi
ba ar s n olumsuz yönde etkilemekte ve yaz l ifade becerisi yönünden onu ileti im toplumunun yeterli bir üyesi
k lamamaktad r. Yaz l ve sözlü yönden kendini iyi ve ba ar l ekilde ifade edemeyen, duygu ve dü üncelerini
aç klamaktan yoksun bireylerden olu an bir toplumun uluslararas rekabet ko ullar nda bilgi ve ileti im
teknolojilerinden yeterince yararlanabilmesi ve geli mi di+er ülkelerle aras ndaki aç + kapatabilmesi olas
görünmemektedir.
S n f içerisinde etkin bir konuma sahip Türkçe ö+retmeni, ço+u kere yaz l anlat mda kendinden
bekleneni yerine getirememektedir. Bunda Türkçe ders kitaplar nda önerilen yaz l anlat m çal malar yla
yetinmesinin ve bunlar n d na ç kmamas n n da önemli bir pay bulunmaktad r. Bu durum kendisini
ö+rencilerin gözünde ikinci plana dü ürmekte ve yaz l anlat m çal malar nda ö+rencilerin gere+i gibi
güdülenememesine ve dolay s yla ana dili ö+retiminin yaz l anlat mla ilgili hedeflerinin gerçekle tirilememesine
neden olmaktad r. Ö+retimin temel unsurlar ndan ö+retmene bu noktada dü en görev, k lavuzluk etmek ve iyi bir
ö+retme ortam na ba+l olarak kendi rolünü gerçekle tirmek, yani ö+renciyi te vik etmek ve ö+renmeyi
kolayla t rmakt r. Çünkü “Ö+retmen, ö+renci ile ileti iminde ço+u zaman kaynak durumundad r. Kaynaktan
al c ya mesaj n ula t r lma sorumlulu+u ö+retmene aittir. S n f ortam nda ileti im çok yönlüdür. Ö+renciö+retmen, ö+renci-ö+renci aras nda sürekli bir ileti im cereyan etmektedir.” (K l ç ve Seven, 2002:23-24).
Sönmez’e (1994:10) göre ö+retmenin konu alan n çok iyi bilmesi, e+itim ve ö+retimle ilgili bilgi, beceri ve
tutumlar konusunda donan ml olmas gerekir. Bu nedenle bilinçli, planl bir Türkçe e+itiminde ö+retmenin
gerekli yaz l anlat m becerisine sahip olmas oldukça önemlidir.
Bu hususla ilgili olarak Türkçe ö+retmenlerinin s n fta, ö+rencilerin yaz l anlat ma kar

tak nd klar

ilgisizli+in ve so+uklu+un temeline inmesi, ö+rencileri yazmaya kar yüreklendirmesi, kar l kl güven duygusu
olu turmas beklenen ve özlenen bir davran

olmakla beraber bu konuda somut ve ciddi nitelikte bir ad m n

at ld + n da söylemek mümkün de+ildir. Çünkü, uygulamada ö+retmen, yazma eylemi öncesi aç klama veya
bilgilendirme türündeki davran lar dahi gerçekle tirememekte, al ld + üzere atasözü, deyim veya özdeyi
türünde bir söz vererek ö+rencilerden bunu aç klamalar n istemekte; ancak bu hususta onlar sözlü ve zihinsel
olarak gerekti+i gibi uyaramamakta ve yönlendirememektedir.
Davran , tutum ve eylem konusunda uyar lmayan, plan ve yöntem bilgisinden yoksun ö+rencilerse
kendilerine verilen yazma çal malar n aç klamak öyle dursun, konuyu dahi kavrayamamakta, en iyi bildikleri
aç klama yöntemiyle giri , geli me ve sonuç bölümünden ibaret sand klar , ço+u kere üç paragraftan olu mu
yar m veya bir sayfa yaz yla yasak savu turur ekilde hareket etmekte ve sonuçta yaz l s navlarda yetersiz notlar
almaktad rlar.

Türkçeyi bilinçli ve etkili bir ekilde kullanman n do+al yolu, ö+rencilere s k s k kendilerini yaz l ve
sözlü olarak dile getirme f rsat sa+lamakt r. Bunda, ö+renciyi yaz l anlat mda amaçlanan hedefe sorularla
yönlendirmenin de önemli bir pay bulunmaktad r. Ö+retmenin ö+rencilere yöneltece+i çe itli sorular yaz l ve
sözlü anlat mdan s k lan ö+rencilere yazma ve konu ma f rsat sa+lar, onlar zihinsel yönde uyar r. Ö+retmen
ö+rencileri “bir sistem içinde ve kendi seçece+i konularda ne kadar çok konu turur, yazd r rsa ve bu etkinlikler
üzerinde ne kadar çok dü ündürür” ise o kadar ba ar l sonuçlar elde eder. Oysa genel a+ (?nternet), elektronik
posta, sanal sohbet, cep telefonu gibi ileti im araçlar n n yaz l anlat m önemli derecede tehdit etti+i ve
elektronik roman ve hikâye yazma gelene+inin yayg nla t + bir ortamda günümüzde özel mektup türü dahi
neredeyse ortadan kalkmak üzere olup ö+rencileri mevcut ileti im ortam nda uyarmaya yönelik yaz l araç ve
gereçler de önemli derecede azalm bulunmaktad r. Bu noktada ö+retmen, s n f içerisinde aktif bir ö+renme ve
dü ünme ortam n n olu mas ve ö+renciyi zihinsel olarak etkin k labilmek için sorulardan yararlanma yoluna
gitmelidir (Aç kgöz, 2005: 249).
Her insan, kendini yaz l ve sözlü olarak anlatmak ve toplumda bu yolla ba kalar yla ileti im kurmak
ister. “?nsan n kendini de+i ik araçlarla, yöntemlerle anlatabilmesine yard m etmek e+itimin görevidir.”
(Ba aran, 1983:120). Temelde Türkçe dersinin bilgiye de+il ifade ve beceriye dayal olmas , yaz l ve sözlü
anlat m n önemini ve buna ba+l olarak s n f içerisindeki ö+renme-ö+retme ortam nda soru sorman n
gereklili+ini ortaya koymaktad r. Çünkü “soru sorman n ö+renme malzemesinin aktif olarak i lenmesinde
önemli bir rolü vard r.” (Aç kgöz, 2005: 249).
Soru-cevap yöntemiyle paralellik gösteren sorularla yönlendirme veya güdülemede öncelikli amaç,
konunun gerektirdi+i sorular n s n f içerisinde o anda cevaplanmas , cevab n mutlak surette ö+renciye
buldurulmas veya ö+retmen taraf ndan ö+rencinin cevab bulmaya yönelik sorularla yönlendirilmesidir. Bu
yöntem ö+rencilerde derse kar
yan nda ayn

ilgiyi art rman n, aktif dü ünmenin ve ö+renme iste+ini harekete geçirmenin

zamanda s n f içerisinde ortak ve farkl

dü ünme al kanl +

kazand rarak öz güveni

sa+lamla t rmaktad r. Zihinsel ve sözel boyutta gerçekle en bu eylemde hem ö+rencilerin ba+ ms z ve yarat c
dü ünmelerine f rsat tan nmakta hem de bir yandan önceden haz rlanm sorulara belirli kal plarla cevap verme
gibi ezbercili+i te vik eden kötü bir al kanl k da giderilmeye çal lmaktad r. K sakürek ve arkada lar na göre
(1988) ö+renci böylece analitik dü ünmeyi ö+renmekte, güdülenmekte, kavramlar n fark na varmakta, yeni
de+er ve tutumlara kar

cesaret geli tirmekte, kendini yaz l olarak özgürce ifade edebilmekte ve sonuçlar n

nedenlerini kolayca aç klayabilmektedir.
Kavcar, O+uzkan ve Sever’e (1995) göre ise bir okuma parças na ilgiyi yöneltmek, bir metni
çözümletmek, bir yazma konusu üzerinde ö+rencileri dü ündürmek, sorularla ad m ad m, yaz n n ana ve
yard mc dü üncelerini buldurmaya çal mak gibi amaçlara hizmet eden bu yöntemde, ö+retmene ders süresince
sorularla ö+rencileri zihinsel yönde uyarma ve güdüleme gibi önemli ve son derece bilinçli bir görev
dü mektedir. Sözlü olarak gerçekle en birinci k s mda ö+renci s n ftaki arkada lar yla e it uyar lmas na ra+men
farkl cevaplarla yarat c l + n , farkl l + n , sorunun bilinmeyen di+er çözüm yollar n vb.lerini ortaya koymakta,
ikinci k s mda ise bunu yaz l olarak senteze dayal bir ekilde aç +a ç karmaktad r. Bu süreçte önce sorularla
bili sel olarak; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve de+erlendirme (K sakürek ve arkada lar , 1988) gibi

çe itli düzeylerde ö+renme gerçekle mekte, devam nda yine zihinsel bir süreç olan edinimler yaz ya
dönü türülmektedir. Çünkü yaz l anlat m n bir parças olan kompozisyon yazma, zihinsel olarak senteze
dayanmaktad r. Ö+rencinin kendi duygu ve dü üncelerini dile getirmesi ise de+erlendirme basama+ nda yer
almaktad r (Aç kgöz, 2005: 256). Böylece ö+renci hem sözlü hem de yaz l ifade becerisini geli tirmekte,
zihinsel güdülenmenin bir sonucu olarak uygulamada daha ba ar l olmaktad r.
Yaz l anlat m ve sorularla yönlendirme ili kisini irdelemeyi amaçlayan bu çal mada 2004-2005
e+itim-ö+retim y l nda MEB’e ba+l okullarda ücretsiz kitap kampanyas çerçevesinde okutulmu olan 1-8.
s n flar ilkö+retim Türkçe ders kitaplar nda yaz l anlat m ve sorularla yönlendirme ili kisi nesnel bir yöntemle
ele al narak de+erlendirilmi tir.
Yaz l Anlat m, Ders Kitaplar ve Ö&retim Program
MEB’e ba+l ilkö+retim okullar nda her y l 1. s n ftan 8. s n fa kadar farkl yazarlarca kaleme al nan,
farkl yay nevlerince bas lm

Türkçe ders kitaplar okutulmaktad r. Türkçe ders kitaplar incelendi+inde

özellikle ilkö+retim birinci kademe 1-5. s n flara yönelik ders kitaplar nda yazarlar taraf ndan sorularla
yönlendirme çal mas yap lmad + ve yazma çal mas n n do+rudan ö+renciye sunuldu+u görülmektedir. Birinci
kademe Türkçe ö+retiminde daha çok, belirlenmi bir konu veya okuma parças na ba+l yazmaya a+ rl k
verildi+i, millî bayram, tören gibi önemli gün, hafta ve benzeri etkinliklerle ilgili çal malar n ön plana ç kt +
gözlenmektedir.
Ders kitaplar nda yer alan yaz l anlat m çal malar ö+retim program yla ço+u kere bire bir
örtü memektedir. K l ç ve Seven’e (2002) göre bir kitab n ders kitab olarak tan mlanabilmesi için öncelikle
ilgili dersin program yla örtü mesi gerekir. Program n hedef davran lar n n gerçekle tirilmesi aç s ndan bu
önemli bir zorunluluktur. Çünkü uygulamada ö+retim yöntemi ve ö+retim ortamlar ö+retmen taraf ndan ders
kitaplar dikkate al narak olu turulmaktad r. Dolay s yla bu a amada ders kitab n n önemi ve gereklili+i bir kez
daha ortaya ç kmaktad r. Örnek vermek gerekirse programa göre 6 ve 7. s n flarda yer verilmesi gereken diyalog
yazma çal mas na 2. s n f (s.139) ve 5. s n f (s.169) ders kitaplar nda da yer verilmi tir. Program, 2. s n ftan
ba lan larak her s n fta mektup yaz lmas n öngörmesine ra+men, incelenen 5 ve 6. s n f ders kitaplar nda
mektup yazma çal mas na yer verilmedi+i tespit edilmi tir. 6, 7 ve 8. s n flarda yer verilmesi gereken atasözü,
deyim ve özdeyi le ilgili aç klamalara 5. s n f ders kitab nda da (s.107, 121, 152) rastlanmaktad r. Zihinsel
geli im özelli+i ve yetenek dikkate al narak 6, 7 ve 8. s n flarda yer verilmesi gereken iir yazma çal mas na 1.
s n f ders kitab nda (s.126) yer verilmesi hatal bir davran t r. Çünkü öykü ve iir, yetenek isteyen çal malard r.
Çocu+un özel yeteneklerini de dikkate almay gerektirir. Birinci s n f çocu+undan ba ar l bir iir yazmas n
beklemek hatal bir davran t r. Di+er yandan programa göre, plan konusuna 7 ve 8. s n fta yer verilmesi
gerekirken 4. s n f (s.43, 54) ve 5. s n f (s.91) ders kitaplar nda ayr nt l plan örneklerine yer verilmi tir.
Dolay s yla programla uyumlu bir yap sergilemeyen ilkö+retim Türkçe ders kitaplar , yazarlar n baz hedef
davran lar çocuklara vaktinden önce sunmalar yüzünden hatal bir yap sergilemektedir (bk. Ek 1).

Yaz l Anlat m ve Sorularla Yönlendirme
Gerek bilimsel, gerekse yarat c yaz yazmada ba ar ya ula man n en önemli yolu konuya ve ö+renciye
uygun sorular yöneltmekten ve ö+renciyi do+ru ekilde güdülemekten geçmektedir. “Kim? Nerede? Nas l?
Niçin? Neden? Ne Zaman?” eklinde s ralayabilece+imiz bu sorular, yazmay kolayla t racak ve daha zevkli hâle
getirecektir. Ö+rencide heyecan ve kayg yoluyla anlamay ve dü ünmeyi tetikleyen sorular, özellikle karma k
ve dü ünmeyi gerektiren üst düzey yap da oldu+u takdirde ba ar l sonuçlar elde edilmektedir (Aç kgöz, 2005:
259). Y ld r m’a (1988) göre kime, neyi, nas l ve ne amaçla ö+retti+imizi bilmek ayn zamanda ö+rencinin aktif
olarak ö+renme sürecine kat l m n sa+layacakt r. Mevcut Türkçe ö+retim program nda yaz l anlat m çal malar
öncesi ö+retmen taraf ndan sorularla yönlendirme yap l r gibi bir aç klamaya yer verilmedi+i gibi, bunu
hissettirecek bir ifade de yer almamaktad r. Türkçe “Ö+retim program , mevcut programlar içinde en eski
olanlardand r. Bu yüzden program geli tirmeyle ilgili son y llarda ülkemizde olu an ve yayg nla an anlay a
göre eksikleri olan bir programd r. Örne+in; hedef ve davran lar n alan , düzeyi, ifade edili i, kapsam aç s ndan
baz belirsizlikler ta mas , kar kl klara sebep oldu+undan, uygulamada zorluklar ya anmaktad r. Ayr ca, içerik
net olarak belirtilmemi , ö+renme-ö+retme durumlar na ve de+erlendirmeye ait örnekler verilmemi tir.” (K l ç
ve Seven, 2002:7). Bu sorunun, haz rlanmakta ve pilot bölgelerde uygulanmakta olan yeni programda a lmas
ümit edilmektedir.
Ülkemizde, ders kitaplar program merkezli yaz lmakla beraber, güdülemeye yönelik bir ifadeye yer
verilmemesi, kanaatimizce ders kitaplar nda yönlendirme yap lmayaca+ anlam na da gelmemektedir. K l ç ve
Seven’in (2002) i aret ettikleri gibi ö+retmen, s n f içi ö+renme-ö+retme etkinlikleri aç s ndan yönlendirme
sorular na ihtiyaç duydu+u gibi, ders kitab nda bu hususta yeterli bir yönlendirme ve rehberlik yap lmad + nda
bu eksikli+i de gidermek zorundad r. Zira, çocu+un düzeyine uygun, iyi bir ders kitab nda bulunmas gereken
özelliklerden biri de yönlendirmedir. Ö+retmen bu hususta okul iklimine ba+l olarak kendi model ortam n
olu turabilir ve ilgili tedbirleri alarak söz konusu hedef davran lar n ö+renciye kazand r lmas hususunda
üzerine dü en görevi yerine getirebilir. Bu nedenle Ataman’ n (2001) da belirtti+i gibi çocuklar ilkö+retim ders
kitaplar yla ilk kez kar la t klar ndan bu kitaplar n daha özenli yaz lmalar gerekmektedir. Bunun gerçekle mesi
ise yukar da belirtildi+i üzere hedef davran lar n ve ders kitaplar n n amaçlar n n bire bir örtü mesine ba+l d r.
Tasvir Çal -mas nda Sorularla Yönlendirme
Yaz l anlat mda sorularla yönlendirme ili kisi bir örnekle somutla t r labilir. Be duyunun ve analitik
dü üncenin sorguland + , zihinsel, zevkli bir yaz l anlat m ekli olan tasvir çal mas nda, ö+rencileri önce
tasvirin tan m , özellikleri, çe itleri ve kelimelerle nas l yap laca+ hususunda bilgilendirmek gerekecektir.
Bloom’un Taksonomik de+erlerine göre bilgi basama+ nda gerçekle en bu süreçte asl nda ö+renciye do+rudan
tasvirin tan m n , özelliklerini ve çe itlerini vermek yerine bunlar sorularla buldurmak, yani ö+renciyi sorularla
güdülemek daha yararl d r. Türkçe ö+retmeni, gerekti+inde “belirli bir durumda, belirli amaçlara ula mak ve
gerekli davran lar gösterebilmek için bireyi harekete geçiren ve yönlendiren itici bir güç” olan güdüden
yararlanmay bilmelidir (Sal , 2004:167).
Tasvirin türüne ve tasviri yap lacak canl varl +a, nesneye, yere, manzaraya, olaya vb.lerine yönelik
sorularla çocuk; s fat kavram n , türlerini, kullan m özelliklerini yeterince kavramal ve bunlar tasvirin

özellikleriyle bütünle tirerek ilgili tasvir türünde yaz l olarak ba ar yla uygulamal d r. Dil bilgisiyle de ba+lant l
bu çal mada ekil bilgisi yönünden özellikle s fat ve türlerine hâkimiyet gerekmektedir. Uygun s fatlar n
belirlenmesinden sonraki a ama, anlat m biçimine uygun yaz türünün belirlenmesidir. Tasvir bir eyin yaln zca
görüldü+ü veya duyuldu+u gibi de+ildir; ki inin kendi izlenimlerini de yazd klar na aksettirmesini gerektirir.
Yani hem nesnellik hem de öznellik söz konusudur (Kavcar, 1982). ?nceleme konumuz olan Türkçe ders
kitaplar nda ba l ca u tasvir çal malar na yer verilmi tir:
-

Sevilen bir hayvan n tan t lmas (I, s.145)

-

Resimleri verilen ayd nlatma araçlar ndan birinin tan t lmas (II, s.115)

-

Aile ve oturulan evin tan t lmas (IV, s.13)

-

Özellikleri bilinen bir yak n n veya arkada n tan t lmas (IV, s.87)

-

Tatilde gezip görülen bir yerin tan t lmas (V, s.10)

-

Anne ve baban n fiziksel ve ruhsal özellikleriyle tan t lmas (görünü , ki ilik, yetenek…) (VI, s.37)

-

Balon satan bir ki inin gözlenip, k l k, k yafet, hareket ve konu mas na dikkat edilerek kendinin ve
yapt + i in tasvir edilmesi (VI, s.199)

-

Do+up büyünülen yerin tasvir edilmesi (VI, s.213)

-

Çal an bir insan n (ö+retmen, anne, baba, bir arkada veya bir i çi) hareketlerine, k l k k yafetine,
kulland + araçlara dikkat edilerek tasvir edilmesi (VI, s.244)

-

Bal k, koyun, kuzu, güvercin, leylek… gibi hayvanlardan birinin tan t lmas (VII, s.35)

-

Çok iyi tan nan bir kimsenin fiziksel portresinin yaz lmas (VII, s.95)

-

Ülke içerisinde gezip görülen bir yerin tasvir edilmesi (VII, s.133)

-

Gezip görülen bir yerin tasvir paragraflar na yer verilerek anlat lmas (VIII, s.44)

-

Sevilen bir insan n d görünü ünü anlatan bir tasvir paragraf yaz lmas (VIII, s.87)

-

Yaz lan öyküde kahramanlar n fiziksel ve ruhsal portrelerinin belirlenmesi (VIII, s.119)

-

Oturulan soka+ n anlat lmas (VIII, s.133)

-

Gidilen bir otelin, lokantan n, çay bahçesinin ve çal anlar n n anlat lmas (VIII, s.140)

-

Annenin veya çok sevilen bir ki inin fiziksel ve ruhsal özellikleriyle anlat lmas (VIII, s.144)

Programda “Bilinen bir kimsenin, örnek bir ki inin fiziksel ve karakter portrelerini çizebilmek” eklinde
yer verilen fiziksel ve ruhsal portre çal mas 7 ve 8. s n f çocu+unu hedef almas na ra+men, bu tür çal malara 4
ve 5. s n f ders kitaplar nda da yer verildi+i gözlenmi tir. Dolay s yla, programla Türkçe ders kitaplar ba ar l
bir ekilde bütünle ememekte ve e güdüm sa+layamamaktad r.
Türkçe ders kitaplar nda, kitap yazarlar n n çocu+u merkeze alarak yak n çevreden uzak çevreye do+ru
tasvir çal malar na yer vermeleri olumlu bir davran

olmakla beraber; “Anne ve baban z fiziksel ve ruhsal

özellikleriyle tan tan k sa bir yaz yaz n z.” ifadesiyle yetinmeleri do+ru de+ildir. ?ncelenen kitaplar içerisinde
yaln zca 8. s n f ilkö+retim Türkçe ders kitab nda sorularla yönlendirme yönünden ba ar l ve kapsaml bir
çal ma tespit edilmi tir. Ancak burada da yanl

olarak önce hedef davran a ard ndan yönlendirme sorular na

yer verilmi tir. Do+rusu önce sorularla yönlendirme yap p ard ndan hedef davran a yer vermektir.

“Oturdu+unuz soka+ n z anlatan bir yaz yaz n z. Bu yaz y haz rlarken a a+ daki sorular inceleyerek
notlar al n z.
•

Soka+ n zdaki evlerin görünü ü neye benziyor?

•

Sokak boyunca, a+açlar, bahçeler var m ? Varsa bunlar soka+a nas l bir güzellik kat yor? Bu bahçe
ve a+açlar neye benzetiyorsunuz? A+açlar n türü ve özellikleri nelerdir?

•

Sokaktaki insanlar n hareketi nas ld r? ?nsanlar niçin böyle hareket ediyorlar (Aceleci, yorgun
insanlar, oyun oynayan çocuklar, sat c lar…)?

•

Soka+ n zda dükkânlar var m ? Bu dükkânlar n görünü ü nas ld r? Dükkânlarda daha çok ne
sat l yor? Vitrinleri nas l düzenlenmi tir?

•

Soka+ n z n hangi özelli+ini seviyorsunuz? Niçin?

Soka+ n zla ilgili yaz n zda giri , geli me ve sonuç bölümünde anlataca+ n z özellikleri belirleyiniz ve
yazmaya ba lay n z.” (s.133). Ba ar l gibi görünen bu yönlendirmeye dayal tasvir çal mas dikkatle
incelenirse, çocu+a de+i ik tarzda daha birçok sorunun yöneltilebilece+i görülecektir.
Yaz l anlat m n yaln zca küçük bir k sm n olu turan tasvir çal malar nda “Anne ya da baban z
fiziksel ve ruhsal özellikleriyle tan tan k sa bir yaz yaz n z.” (VI, s.37) demek ba ar l bir yönlendirme için
yeterli de+ildir. E+er bir insan n fiziki görünümü tasvir edilecekse her eyden önce fiziki görünümle ilgili
unsurlar n neler oldu+u belirlenmeli ve bunlar yöneltilecek sorularla ö+rencilere buldurulmal d r (bk. Ek 2).
Ard ndan bu unsurlardan her biri üzerinde beyin f rt nas metoduyla, gerekli s fatlar n ö+renciler
taraf ndan bulunmas sa+lanmal d r. Nas l bir saç? Sorusuna k sa, uzun, düz, gür, kabar k, dalgal , da+ n k,
k v rc k, bukleli… gibi cevaplar almak mümkündür. Ancak ö+rencinin verece+i “isyankâr, yap c , naif, â k”
gibi cevaplara ve yarat c s fatlara da haz rl kl olmak ve garipsememek gerekir. Zira bu s fatlarla günlük hayatta
her an kar la mak mümkündür. Mesela reklamlarda, ilan panolar nda, gazete, dergi vb.lerinde.
Tasvir çal mas nda Firengiz’in (1988:92-107), say lar n k rk olarak ifade etti+i; kolaydan zora, amaç
araç ili kisine dikkat, güdülenmeyi sa+lama, ö+renci seviyesine, ö+retim programlar na uygunluk, be duyuya
hitap etme, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeye, önemliden önemsize… eklinde s ralad + çe itli ilkelerin
yan nda; Kavcar, O+uzkan ve Sever’in (1995:16) i aret etti+i analiz, sentez, tümevar m, tümdengelim, anlatma,
soru-cevap, gösteri, küme çal mas , oyunla t rma, gözlem ve inceleme gibi çe itli yöntemler birlikte
uygulanmal d r.
Yaz l anlat m derslerinde ö+renci kendi gördü+ünü, duydu+unu, dü ündü+ünü ve ya ad + n kendi
duygular na ilave ederek yazacakt r. Kald ki “Türkçe derslerinde yer verilecek her faaliyetin, i lenilecek her
konunun, uygulanacak her metot ve tekni+in, kullan lacak her arac n bir fayda ve amac n n olmas hâli
“amaçl l k” ilkesi dedi+imiz ilkeyi olu turur. Ula lan her amaç, kendisi ile ilgili bir üst amac n arac d r. Meselâ
Türkçe dil bilgisinde s fatlar konusunun ö+retilmesi bir amaçt r. Bu amaç gerçekle ince bu defa, ö+renci cümle
içinde s fatlar ba ar ile kullanabilir hâle gelmelidir. Bu hâlde de ö+renci ba ar l cümle kurarak söz ve yaz

içinde yerinde ve zaman nda, amac na uygun olarak konu up yazabilecektir. Bununla da ba ka insanlar ile
sa+l kl ili kiler kurabilecektir.” (Firengiz, 1986:96-97).
Yukar da belirtti+imiz hususlarda bilgilendirme ve uygulama yapt r ld ktan sonra ö+retmen, s n f n
bütününe sorular yöneltmelidir. Ancak bunlar, geli igüzel de+il belli bir plan do+rultusunda olmal d r. Örne+in:
-

Hanginiz imdiye kadar bir arkada n , tan d + n veya önemli bir ki iyi tasvir etti?

-

Tasvir öncesi nelere ihtiyaç duydunuz?

-

Bu ihtiyaçlar n z nas l kar lad n z?

-

Arkada n z , yak n n z veya tasvirini yapt + n z ki inin hangi özelliklerini (vücut, k yafet,
davran , konu ma ekli, yüz ifadesi, ses tonu, yürüyü

ekli, üstün ve zay f yönleri, idealleri,

al kanl klar , sevdi+i ve sevmedi+i eyler, ya , mesle+i, hayata bak tarz vb.) dikkate ald n z?
-

Bir insan tan mak/tan tmak için yukar da s ralanan bilgilere ihtiyac m z var m ?

-

Bu ki inin kendine özel an lar var m ?

-

Tasvirini yapmak istedi+iniz ki inin ba ka hangi yönünü/yönlerini tan tmak istiyorsunuz (Vopel,
1996:51, 53, 55, 62, 65)? vb.

-

Karakter yönünden nas l bir insan? eklindeki sorularla ö+retmen, ö+rencileri tasvirde dikkate
almalar gereken hususlar konusunda yeterince yönlendirmi olur.

Ö+retmen ö+rencilere yöneltmi oldu+u sorular cevaplamalar için yeterli süreyi tan yarak sözel olarak
konuya kat l mlar n sa+lar ve ayn zamanda ba ar l bir yönlendirmede bulunmu

olur. Bunu yaparken

ö+rencileri cesaretlendirici bir tutum tak n r.
Tasvir çal mas , gözleme dayal oldu+u için yazma çal malar nda, özellikle öykü ve romanda karakter
yaratman n ilk basama+ n olu turur. Dolay s yla ö+rencilere “Bir insan fizik, karakter, davran

ve duygusal

yönden tan mlamak için gerekli s fatlar nelerdir?” eklinde bir soru yönelterek yazma çal malar n n bir
bölümünü olu turan hikâye ve masal yazma çal malar na kar ö+renciyi dolayl yönde te vik etmi ve karakter
yönünden bir insan
bilgilendirmi

de+erlendirirken nelerin göz önünde bulundurulaca+

oluruz. Örne+in, serbest ça+r m metoduyla s n f içerisinde

hususunda da e+itmi

öyle bir tablo olu turmak

mümkündür:
Fizik

Karakter

Davran -

Duygu

güzel

dürüst

kaba

mutlu / mutsuz

çirkin

bencil

aceleci

huzurlu / huzursuz

yak kl

nankör

so+ukkanl

endi eli / kayg l

çekici

hilekâr

sald rgan

öfkeli / k zg n

sar n

zalim

hiperaktif

k rg n / gücenik

atletik

açgözlü

k skanç

k s tlanm / engellenmi

sportmen

m z kç

iyiliksever

sevgi dolu

zay f

güvenilir

kavgac

hayal k r kl + na u+ram

al ngan

bo bo+az

nefret dolu

i man

ve

Al lm n d na ç karak çocu+a s n f arkada için “Hakan nas l bir delikanl d r/gençtir?” diye sormak
yerine, tan t lacak ki iyi hangi yönden ele almak istiyorsan z soruyu bazen olumsuz ekle dönü türerek “Hakan
davran

yönünden nas l bir delikanl de+ildir?”, “Hakan karakter yönünden hangi özelliklere sahip de+ildir?”

veya “Hakan’ duygusal yönden tan mlamayan be kelime hangileridir?” diye sorabilirsiniz.
Benzer bir çal may bir nesnenin tasvirinde de uygulamak mümkündür. Nesnelerle ilgili çal malarda
öncelikle çocu+a serbest ve yeterli gözlem yapma imkân tan mal d r. “Nesnelerin tasvir edilmesinde göz önünde
bulundurulmas gereken hususlar nelerdir?” sorusu yöneltildi+inde hemen hemen a a+ dakine benzer bilgiler
elde edilecektir:
Renk
Koku
Rekil/Biçim/Hacim/Görünüm
Estetik
Stil/Tarz
Cins/Tür
Ham madde (Cam, metal, tahta, plastik vb.)
Ergonomi/Tasar m
Ebat/Orant (Büyüklük-Küçüklük)/Miktar (Azl k-Çokluk)
Kullan l l k (Eskilik-Yenilik, Temizlik-Kirlilik) vb.
Ard ndan ö+retmen, ö+rencilerden tasvir edecekleri nesneyi belirlemelerini istemeli ve seviyeyi dikkate
alarak sorular n yöneltmelidir:
-

Bu nesne/ ey ne kadar büyük?

-

Bundan kaç tane var?

-

Bu nesne/ ey neden yap lm ?

-

Nerede bulunuyor?

-

Ona niçin ihtiyaç duyulmu ?/Hangi ihtiyac kar l yor?

-

Kayna+ ne? Nereden geliyor?

-

Biz insanlar için önemi ve de+eri var m ?/Kimler için tasar mlanm ?

-

Rengi, biçimi, ekli, hacmi, görünümü vb. nas l?

-

Belirgin bir kokusu var m ?/Koku saç yor mu?

Tasviri yap lacak nesnenin türüne göre bu sorular azalt labilir veya ço+alt labilir. E+er bir yer veya
manzara vb. tasvir edilecekse:
Rak m
?klim/Hava artlar
Ula m
Co+rafi etkenler (enlem, boylam, yüz ölçümü vb.)
Üzerinde ya ayan insan/nüfus/topluluk/halk/boy/ulus
Bar nd rd + bitki (flora/fauna), hayvan ve varsa di+er canl türleri vb. bilgilere ihtiyac m z olacakt r.

“Gezip gördü+ünüz bir yeri betimleme paragraflar na yer vererek anlat n z. Betimlemelerinizde
benzetmeler ve s fatlar kullan n z.” (VIII, s.87) eklindeki bir yaz l anlat m çal mas yetersizdir. Zira sorularla
yönlendirme ve güdülemenin yan nda be

duyu da dikkate al nmal d r. Bu hususta ?lkö+retim Okulu

Program ’nda (MEB, 1995:153) bir yazma ödevinin ö+retmen ve ö+renciler taraf ndan ele tirilip
de+erlendirilmesinde ö+rencinin gözlem gücünün “özellikle ya anm

ve gözlemi yap lm

olaylarla ilgili

yaz larda ve resimlerin yorumlanmas nda” dikkate al naca+ ifadesi yer almaktad r. Buna göre tasviri yap lacak
yer bir göl ise sorular öyle yöneltilebilir:
-

Bu göl nerede?

-

Etraf nda ne tür bitkiler, ekiller, yap lar vb.leri var?

-

Yüz ölçümü ne kadar?

-

Hangi il, ilçe veya köylere kom u?

-

Sular n n belirgin bir özelli+i var m ?

-

Üzerinde ula m nas l sa+lan yor?

-

Hangi canl türlerini bar nd r yor?

-

?nsanlara ne tür ekonomik imkânlar sa+l yor?

-

Tehlikeli k s mlar var m ?

-

K n buz tutuyor mu?

-

Tuz Gölü gibi tuz elde edilebilir mi?

-

Üzerinde hangi su sporlar yap labilir?

-

Belirgin bir kokusu var m ?

-

Sular n n insan tenine olumsuz bir etkisi söz konusu mu? Yüzülebilir mi? vb.

Tasviri yap lacak mekânla ilgili gözlem imkân varsa, ö+rencilere bu hususta kolayl k sa+lanabilir ve
tasviri yap lacak bu mekânla ilgili bir liste haz rlamalar istenebilir. Örne+in bu listede u kelimeler olabilir: Tuz,
mavi, bal k, feribot, iskele, çamur, lokanta, soda, ku , so+uk, güne , kar, rmak/dere, a+aç, kay k, a+, tarla, da+,
tepe, ev, bu+day, gökyüzü, bulut…
Konunun nesnelle tirilmesinden sonra serbest yazma, ça+r m veya beyin f rt nas yöntemiyle konu
üzerine yo+unla l p hat ra gelenler s n f içerisinde mümkünse ö+rencilerin görsel olarak uyar lmalar için s n f
tahtas na yaz l p s n fland r ld ktan sonra olu turulan dü ünce haritas na veya zihinsel plana ba+l olarak tezler,
kan tlar, örnekler, geçi cümleleri eklinde düzenlenmeli, ard ndan dü ünceler bölümlendirilmeli ve taslak metin
olu turulmal d r. Taslak metin s n f içerisinde ortak veya bireysel olarak haz rlanabilir. Ortak bir taslak metin
haz rland + nda tasla+ n eksikleri ö+renciler taraf ndan tespit edilmeli ve bir sonraki a amada bunlar
tamamlanarak as l metin olu turulmal d r. Bireysel taslak metin olu turuldu+unda, metinler s n f içerisinde
da+ t lmal ve sessiz okuma metoduyla eksikler ve yanl lar belirlenerek düzeltilme yoluna gidilmelidir.

Yaz l Anlat m ve Be- Duyunun Önemi
Bulu la veya yarat c fikirlerle tamamlanmas gereken yazma ve zihinsel üretim sürecine ayn zamanda
be duyu e lik etmek zorundad r. Ba aran’a (1983) göre be duyunun alg lama ve kavrama gibi bili sel süreçlere
dolayl yönde olumlu bir katk s söz konusudur. Çünkü insan çevresinde olup bitenleri alg lar yoluyla ö+renir.
Bili sel alanda yer alan bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve de+erlendirme temelde be duyudan
soyutlanamaz. T pk bili sel alan n duyu sal, devini sel veya alg sal alanlardan soyutlanamayaca+ gibi. Zira
“Ö+renilmi davran lar nas l ele al n rsa al ns n, birbirlerinden kopuk de+ildir. Tersine aralar nda yatay ve dikey
anlaml ve s k bir ili ki vard r.” (Sönmez, 1994:27).
?nceleme konumuz olan ders kitaplar ndaki yönlendirme sorular nda yöntem olarak be duyudan
a+ rl kl olarak “görme”ye yer verilmi , nedense di+er duyular önemli ölçüde ihmal edilmi tir. ?yi bir ders kitab
belli bir hedef davran

gerçekle tirmenin yan nda ilgili duyu sal amac da gerçekle tirmeye hizmet etmelidir.

Çünkü önemli olan bireyin bilgi, duygu ve psiko-motor davran lar aç s ndan bütüncül ve e zamanl bir e+itim
almas d r. Çevresindeki varl klar fark edemeyen, ay rt edemeyen, denetim alt na alamayan, geçmi ve gelecekle
ileti im kuramayan bir ö+renci nas l ba ar l bir tasvir yazabilir? Dolay s yla hedef davran la içeri+in bire bir
örtü mesi gerekir. Bu ihtiyac da ö+retim program na göre yaz lm , ilgili hedef davran lar do+ru tespit etmi ,
ö+rencinin ya , geli im ve ö+renme özelliklerini dikkate alan bir ders kitab kar layacakt r.
Tasvir çal malar nda, birinci s n ftan itibaren, ö+rencileri be duyudan hareket ederek ba ar l

ekilde

yönlendirmek mümkündür. Ancak nedense ilkö+retim 8. s n fa kadar bu gerçek ders kitab yazarlar taraf ndan
göz ard edilmi tir. Be duyu, ö+renmeyi do+rudan etkilemektedir. Etkile im oran K sakürek ve arkada lar na
(1988) göre görmede % 75, i itmede % 13, dokunmada % 6, koklamada % 3, tat almada % 3 olarak
gerçekle mektedir. Sadece görme duyusunu dikkate al p di+erlerini yazmaya dahil etmemek önemli bir
eksikliktir. Çilenti’ye (1984) göre be duyuyu dikkate alan çal malarda, olgu ve olaylar ya ba kalar taraf ndan
haz rlan p sunulmakta, ya da do+a ve toplumda olu an veya sürüp giden olgu ve olaylar incelenip
de+erlendirilmektedir. S n f ortam nda amaç, çocu+a kendi duyular ndan yola ç karak özgün bir yaz
olu turmas n sa+lamakt r. Konuyu bir örnekle aç klamak gerekirse, üniversite ö+rencilerine yönelik yarat c
yazmaya dayal bir seminerde kütüphaneyi tasvir etmeye yönelik bir çal mada be duyu dikkate al narak
a a+ daki sonuç elde edilmi tir (Gülsoy, 2004:158-159).
KOKU: Rutubet, kâ+ t, parfüm, cilt, ah ap, zamk, toner, toz, ter, sigara,
kolonya, k zartma, mürekkep, jöle, sak z, slak giysiler.
DOKUNMA: Cilt, sayfa, masan n yüzeyi, metal raflar, klavye, masa alt na
yap m sak z, deri/plastik/kuma sandalye, cep telefonu tu lar , ya+murluk, naylon,
kalem ucu (sivri), parmaktaki kalem düzlü+ü, zamk, kâ+ t, çanta, giysiler, saçlar,
ayakkab lar, kimlikler, sunta, peçete, mendil, mürekkep lekesi, silgi parçac klar ,
hal yüzeyi.
GÖRÜNTÜ: Kitap raflar , kitaplar, masalar, insanlar, pencereler, d

görüntü,

saatler, afi ler, büstler, dergiler, merdiven, numaralar, rutubet lekeleri, renkler,
fotokopi makinesi, çantalar, okuma odalar , ya+murluklar, paltolar, vestiyer, ödünç

alma bölümü, asansör, kitap arabas , hal , çantalar, kütüphane görevlileri,
bilgisayarlar.
SES: Yere dü en kitap, f s lt lar, öksürük, sayfa sesleri, ayakkab t k rt s ,
parmak ç t rt s , burun çekme, ya+murluk h rt s , damga sesi, gülü meler, sak z
çi+neme sesi, fermuar, klavye t k rt s , havaland rma, cep telefonu, fotokopi,
d ardan gürültü, ku sesi, kalem g c rt s .
TAT: Mayonez, k zartma, simit, süt, su, sak z, kur un kalem, sayfa
tükürükleme, t rnak yeme, ilaç, gözlük sap .
Ö+retmen “Her çocu+u, çocukluk ya n n bir kural olan sadece teferruatlar görmeye ve göstermeye
de+il, ayn zamanda gözlem yapma+a sevk eder; bu gözlemin samimi, objektif, do+ru olmas na, gerçekleme ve
kontrolünün, kar la t rmas n n yap lmas na, tamamen duyulara dayanmas na çal r… Bu güdümlü ke if
çal malar ndan birçok koleksiyonla dönülür: Gözlemlere uygun olarak tutulmu notlar, krokiler, duyma bilgiler,
görü meler, örnekler, el kitaplar , kitaplar.” (Souche, 1977:277). Dolay s yla benzer ekilde hareket ederek daha
basit ve seviyeye uygun tasvir çal malar n s n f içerisinde sorularla ba ar l bir

ekilde yönlendirmek

mümkündür. Zira ?lkö+retim Okulu Ders Programlar , Türkçe-Yaz Program 6-7-8’de (MEB, 2000:29)
öngörülen; “Türk çocuklar na, ihtiyaçlar olan müspet dü ünme formasyonunu kazand rabilmek için haz r, soyut
bilgilerden kaç nmal ; buna kar l k yap c , uygulanabilen, somut bilgiler ve bu bilgilere götüren yollar ve
sa+l kl bir yöntem kazand r lmal d r. Bilimsel yöntem, ara t rma, gözlem, inceleme, deneme, uygulama,
kar la t rma, nedenleri ara t rma, sebep-sonuç ili kisini aç +a ç karma gibi çal malara dayan r. Türkçe
ö+retiminde bu yöntem uygulanmal , derslerde yaparak ö+renme, yaparken ö+renme temel olmal d r. Ancak
çal malarda bu yöntem dondurulmu bir kal p olarak uygulanmamal , her eyden önce, ö+rencide ö+renmeye
kar

güçlü bir ilgi, istek uyand rarak yolunu, yöntemini kendisinin bulmas sa+lanmaya çal lmal d r.”

prensibinin önemi de esasen burada ortaya ç kmaktad r.
Sonuç ve Tart -ma
Yaz l anlat m ve sorularla yönlendirmede Türkçe ö+retmenlerimize dü en en önemli sorumluluk,
yazma teknikleri ve soru sorma konusunda bilgi sahibi olma ve bunlar uygulamaya dönü türmektir. Metin
olu turmaya yönelik yaz l anlat m göründü+ü kadar kolay olmay p ayn zamanda metin bilgisi veya metin dil
bilim alanlar na da hâkim olmay gerektirmektedir. Soru sorma ise ba l ba na bir e+itimdir. Ö+retmen, s n f
içerisinde soru soran ve yan tlar de+erlendiren ki i olarak bask n bir konumdad r (Aç kgöz, 2005: 262). Yaz l
anlat m sorularla birle tirmesi, yani ikisini ba ar l bir ekilde sentezlemesi için iyi bir e+itim bilimci olman n
yan nda ölçme ve de+erlendirme kadar ö+renmede güdülemeden de anlamas gerekir. Çünkü, s n f içerisinde
ö+rencinin ö+renmeye kar güdülenmesi büyük ölçüde ö+retmene ba+l d r (Sal , 2004: 170).
Ö+retmenin s n f içerisinde kullanaca+ üst düzey sorular ayn zamanda verilen e+itimin kalitesinin de
artmas n sa+lar. Aç kgöz’ün (2005: 253) Risner, Skeel, Nicholsan (1992); Wilen (1985); Gall ve AcretorBaneme’den (1995) aktard + na göre ABD okullar nda yap lan ara t rmalarda gerek ö+retmenin sorular n n,
gerekse ders kitaplar ndaki sorular n düzeyinin dü ük oldu+u tespit edilmi tir; benzeri durumlara çe itli

ülkelerde yürütülen ara t rmalarda da rastlanm t r. Dolay s yla, ö+retmenin soru sorma üzerine bilinçli bir
e+itimden geçirilmesi kaç n lmaz bir zorunluluk eklinde ortaya ç kmaktad r.
Soru sormadan kas t mutlaka do+ru, beklenen cevab almak de+ildir. Bazen de dikkat çekme, güdüleme,
isteklendirme, fark na vard rma, bireysel tercihleri aç +a ç karma, kendini farkl

ekilde ifade etme… gibi

davran lar amaçlanabilir. Bu nedenle “soru sorma e+itimi” konusunda ö+retmenlere, ders kitab yazarlar na ve
programc lara önemli sorumluluklar dü mektedir.
“Ders kitab n n ölçülen ö+renim görevine ili kin yazd klar ile ö+rencilerin bildikleri kar la t r ld + nda
ders kitab ölçüt olur.” (Ba aran, 2000:282). ?nceledi+imiz ders kitaplar nda yer alan mevcut yazma
çal malar yla ilgili örnekler maalesef yeterince ba ar l ve pedagojik olmay p, ö+renme ve güdülenme aç s ndan
e+itim psikolojisine gere+i gibi hitap etmemektedir.
Yaz l anlat mda öncelikli sorunlar n ba nda, ders kitab yazarlar n n sorulardan bilinçli ekilde
yararlanmamalar ve bunlar yönlendirme amaçl kullanmamalar gelmektedir. Metin alt sorular ülkemizde ders
kitab yazarlar taraf ndan daha çok bili sel alana yönelik haz rlanmakta olup çocu+un duyu sal, devini sel ve
alg sal alanlardaki geli imini yeterli düzeyde ölçememektedir. Bu nedenle, çocu+un kavram dünyas n n
geli mesi, zenginle mesi ve duyu sal, devini sel, alg sal yönden geri kalmamas için yaz l ve sözlü olarak yaz l
anlat m çal malar nda sorularla yönlendirmeye ihtiyaç duyulmaktad r.

Zira ders kitaplar ndaki metin alt

sorular n n temel amac bili sel düzeyde ö+renilenleri ölçmektir. Dolay s yla ilkö+retim 1. s n ftan 8. s n fa kadar
yönlendirmeye yönelik yaz l anlat m öncesi sorular , Ta güzel’in (2004) belirtti+i gibi çocu+un hem zihinsel ve
kavramsal geli im özelliklerini hem de duyu sal, devini sel ve alg sal özelliklerini dikkate alacak ekilde
düzenlenmeli ve çocu+a yöneltilmelidir.
Türkçe ders kitaplar ndaki metin alt sorular ndan içerik ve hedef olarak farkl olan güdüleyici sorular
bili sel de+il duyu sal amaçl olup ayn zamanda psiko-motor becerileri de geli tirmeyi amaçlamaktad r. Kutlu
(1999) taraf ndan MEB Türkçe ders kitaplar üzerine yap lan bir ara t rmada, ders kitaplar nda yer alan 1953
soru içerisinde en az uygulama nitelikli (ortalama 0.02) olanlara yer verildi+i göz önünde bulundurulacak olursa
meselenin önemi anla lacakt r. Çünkü, yönlendirme sorular çocu+u yaln zca bili sel de+il duyu sal olarak da
güdülemekte ve s n f içerisinde aktif bir ö+renme ortam n n olu mas na zemin haz rlamaktad r.
Yönlendirme sorular na yer verilmemesinin sebebi e+er ders kitaplar n n hacmini, yani forma ve
dolay s yla sayfa say s n art raca+ endi esiyse, bu hususta ö+retmen k lavuzlar ndan yararlanmak pekâlâ
mümkündür. Böylece en az ndan ö+retmen, k lavuzla yönlendirilmi ve yapaca+ yaz l anlat m çal malar
konusunda bilinçlendirilmi ve ayd nlat lm

olacakt r. Ancak, e+itimin temel hedefleri aç s ndan her eyin

ö+retmenlere ve ö+rencilere yaz l olarak haz r, kal plar eklinde sunulmas , ister istemez ö+retme ortam n ve
iklimini olumsuz yönde etkileyecektir. Öncelikle ö+retmen s n f içerisinde durumlara ve olaylara kar tak naca+
tav r ve davran lar konusunda yeterince özgür olmayacak ve kendini k s tlanm

hissedecektir. ?kincisi, s n f

içerisinde gerçekle ecek her türlü e+itim ve ö+retim etkinli+inin planlanmas n kitap yazarlar na b rakmak
ö+retmenin ikinci plana at lmas na sebep olacakt r. Bu nedenle soru sorma, soru yöneltme ve sorularla

yönlendirmenin temel prensiplerinin ö+retmenlere kavrat lmas daha yerinde bir davran

olacakt r. Mesela

Aç kgöz’ün (2005: 250) Gall’den (1978) aktard + na göre derse, i lenilecek konuyu bir gün önceden ders
kitab ndan haz rlanarak gelen ö+rencilere nazaran, ayn derse soru-yan t yöntemiyle kat lan ö+renciler olgusal ve
üst düzey sorular yan tlamada soru sorulmayanlardan daha ba ar l olmu lard r.
Öneriler
Bütün bu bulgular

+ nda ana dili e+itimi ve ö+retiminin bir parças olan yaz l anlat m çal malar na

ülkemizde gereken ilgi ve önemin gösterildi+ini söylemek pek mümkün görünmemektedir. Bu husus s n f
içerisinde temel araç konumunda olan Türkçe ders kitaplar n ve dolayl olarak s n f içerisindeki e+itim ortam n ,
yani ö+retmen ve ö+renciyi yak ndan etkilemektedir. Bu hususla ilgili eksik ve yetersizliklerin giderip yanl lar n
düzeltilmesi için unlar önerilebilir:
1. Türkçe ders kitaplar programla mutlak surette bire bir örtü melidir. Programda belirlenen hedeflere
ve amaçlanan etkinliklere e+itim ve ö+retim yönünden mutlak surette ilgili s n fta yer verilmeli, ö+renciler hedef
davran larla ne geç ne de erken tan mal d rlar.
2. E+itimin genel ve özel amaçlar aç s ndan ö+renciler, ö+retmen taraf ndan s n f içerisinde Türkçe
e+itim program ve ders kitab dikkate al narak bili sel, duyu sal, devini sel ve alg sal olarak mutlak surette
uyar lmak ve belli bir plan do+rultusunda sorularla yönlendirilmek zorundad r. Ders kitaplar nda yaln zca bili sel
amaçlar n göz önünde bulundurulmas , çocu+un alma, tepkide bulunma, de+er verme, örgütleme, ki ilik ve
de+erlendirme gibi duyu sal hedeflerin d nda psiko-motor ve alg sal alanlardaki hedef davran lar
edinememesine yol açmaktad r. Bu nedenledir ki bu dört alan, e+itimde bütünlük ve taksonomik hedeflerin
gerçekle tirilmesi aç s ndan mutlaka birlikte ele al nmal ve ders kitaplar nda bu hedefler dengelenmelidir.
Böylece ilkö+retim ve ortaö+retimde yaz l anlat m dersleri zevkli, üretici, yarat c ve ba ar l bir yap ya
dönü ecek, ayn zamanda ö+rencilerin kendilerini psikolojik yönden mutlu, yeterli hissetmeleri sa+lanarak
problemsiz, çevresindekilere de+er veren, analitik dü ünen, gerekti+inde tepkide bulunan, ki ilik yönünden
geli mi , öz güveni tam bireyler olarak yeti meleri sa+lanm olacakt r. Çünkü kal c ve istendik davran lar da
geli tirmeyi hedefleyen bu tür sorular ayn zamanda e+itim psikolojisine de hitap etmektedir. Bu nedenle
yönlendirme sorular n n çocu+un biyolojik, psikolojik ve sosyal geli im özelliklerine uygun, ölçülmek istenen
hedefe yönelik olmas ve uygun ba+lamda yöneltilmesi gerekir. Ö+renilenlerle ilgili olarak dü ünmeyi, ak l
yürütmeyi gerektiren sorular, anlaml ö+renme sorular , bilgi düzeyindeki sorulara nazaran daha karma k ve üst
düzeyde, yani de+erlendirme düzeyinde olmakla beraber çocu+u zihinsel olarak daha aktif k lan sorulard r
(Aç kgöz, 2005: 252, 254).
3. Ö+retmen ve ders kitab yazarlar e+itim psikolojisinden çok iyi anlamal , soru haz rlama tekni+ini iyi
bilmelidirler. Mevcut ders kitab yazarlar n n e+itim seviyeleri üzerine bir ara t rma yap lacak olursa ço+u ders
kitab yazar n n e+itim psikolojisinden ve ölçme de+erlendirmeden anlamad + veya bu hususta özel bir ö+renim
görmedi+i ortaya ç kacakt r. Oysa ders kitab yazarl + son derece karma k bir i lemdir ve metin seçimi, kültür
aktar m , dil bilgisi, yaz l ve sözü anlat m, okuma anlama, dinleme anlama, ölçme ve de+erlendirme gibi birçok
hususu göz önünde bulundurmay gerektirmektedir.
4. Yaz l anlat m çal malar nda genel olarak be duyudan özellikle ilkö+retim ve ortaö+retimde mutlak
surette yararlan lmal , bu husus e+itimciler ve ders kitab yazarlar taraf ndan ihmal edilmemelidir. Çünkü e+itim

bütüncül bir kavramd r. Ana dili e+itimi vermeye yönelik Türkçe dersleri de kendi içerisinde bir bütünlük
ta maktad r.
5. Küçükahmet’in (Ataman ve arkada lar , 2001) vurgulad + gibi ders kitaplar , mutlaka içerisinde
program geli tirmeci, çocuk geli imcisi, ölçme ve de+erlendirmecilerin yan nda alan uzmanlar n n da bulundu+u
komisyonlar taraf ndan yaz lmal d r. Bu hususla ilgili olarak ders kitaplar n n ö+renmeye yard m eden birer araç
oldu+u unutulmamal (Ba aran, 2000:282) ve ayn zamanda ö+retmenlerin, ö+rencilerin ve de+i ik uzmanl k
alan na sahip ki ilerin denetiminden geçirilmeli ve onlar n da görü lerinden yararlan lmal d r.
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EK 1. TÜRKÇE DERS K TAPLARINDA YER ALAN YAZMA ÇALI MALARININ SINIFLARA
GÖRE DA ILIMI
SINIFLAR
YAZMA ÇALI MALARI

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Güdümlü Yazma

x x x x x x x x

2. Okuma Parças yla ?lgili Yazma

x x x x x x x x

3. Gezi, Gözlem, Ara t rma ve ?ncelemeye Dayal Yazma

x x x x x x x x

4. An Yazma

x

5. Millî Bayram ve Törenlerle ?lgili Yazma

x x x x

6. Mektup Yazma
7. Önemli Gün, Hafta ve Etkinliklerle ?lgili Yazma

x

x x x x
x

x x

x x x

x x x

x

8. Özdeyi Aç klamaya Yönelik Yazma

x x x x

9. Tasvire Dayal Yazma

x x

x x x x x

10. Otobiyografi/Biyografi Yazma

x

x

11. Atasözü Aç klamaya Yönelik Yazma

x

x

x x x

12. Öykü Yazma

x

x

13. Öykünün Sonunu Tahmine/Tamamlamaya Yönelik Yazma

x

x x x

14. Kar l kl Konu ma (Diyalog Yazma)

x

15. Resme Dayal Yazma

x x

16. Bir Oyunun Kurallar n Yazma

x x

17. Gelenek ve Göreneklerle ?lgili Yazma

x

18. Hayvanlarla ?lgili Yazma

x

19. Okunan Metnin Sonunu Tahmine/Tamamlamaya Yönelik

x x

x
x
x

x

Yazma
20. Mevsimlerle ?lgili Yazma

x x

21. Verilen Yazma Plan Çerçevesinde Yazma

x x

22. Önemli Bir Olay Yazma

x

23. Plan Olu turmaya Yönelik Yazma

x

24. Kutlama ve Te ekkür Yazma

x

25. Telgraf Yazma

x

26. Ça+r (Davet) Yazma

x

27. Rapor Yazma

x

28. Dilekçe Yazma

x

29. Günlük Yazma

x

30. Söyle i (Sohbet) Yazma

x

31. ?zlenilen Bir Filmi Yazma

x

EK 2. F Z KSEL VE RUHSAL PORTREDE D KKATE ALINACAK UNSURLAR

C NS YET = KIZ + ERKEK
YA
(be ayl k, on yedi, otuz be , seksen vb.)
BA
Saç (-ekil + koku) (k sa, uzun, düz, gür, kabar k, dalgal , da+ n k, karmakar k, k v rc k, kel, fönlü, röfleli, jöleli, permal , bukleli,
k nal , kirpi, bak ml , bak ms z, kirli, temiz, küt, ince telli, ya+l , örgülü, sünbül, anber, misk vb.)
Sakal, B y k (top, keçi, kirli, köse, pala, kaytan, ince, sark k, uzun, çizgi sakal, k ranta, seyrek, b y ks z vb.)
Kakül
Ka- (-ekil) (keman, yay, kalem, biti ik, hilal, kal n, samur, çat k, kalk k vb.)
Göz (-ekil + renk + bak - tarz ) (kömür, süzme, çekik, e ek, pörtlek, sürmeli, k s k, zeytin, boncuk, parlak, ela, a , melül vb.)
Kirpik (-ekil + renk ) (uzun, k sa vb.)
Al n (-ekil) (aç k, dar, geni , düz, k r k, çat lm , ç k k, masum vb.)
Burun (-ekil + ebat) (kalk k, sivri, tombul, uzun, hassas, zarif, küçük vb.)
Yanak (renk + Parlakl k) (elma, k rm z , gamzeli, tombul, çökük, pürüzsüz, bebek vb.)
Gamze
Di- (renk + -ekil) (inci, tav an, at, kazma, di lek, takma, ayr k, seyrek, sivri, slak, beyaz, keskin vb.)
Dudak (güzellik + renk+ biçim) (kal n, dolgun, dilber, tav an, ince, kiraz, bal, silikon, k rm z , renksiz, sark k, kans z, kuru vb.)
A& z (-ekil) (dar, küçük, yuvarlak vb.)
Çene (-ekil) (sivri, çatal, uzun, geni vb.)
Kulak (kepçe, yap k, biti ik, küçük, büyük vb.)
BOYUN
(ince, kal n, narin vb.)
ENSE
(ya+l , dolgun vb.)
ÇEHRE / YÜZ
(ablak, süzgün, yuvarlak, yorgun, donuk, uçuk, kumral, çocuksu, genç, sansar vb.)
C LT / TEN
(sert, esmer, bu+day, kara ya+ z vb.)
VÜCUT
(atletik, iri, spor görünü lü, bücür, körpe, etli butlu, tombul, s ska, çiroz, kuru, zay f, i man, t knaz, c l z, babayi+it, geni omuzlu,
kasl , üçgen, hayvani yap l , çalak vb.)
EL / KOL / OMUZ
(uzun, büyük, iri, tombul, küt, ince, uzun, narin, biraz öne e+ilmi vb.)
BEL
(ince vb.)
BACAK VE AYAKLAR
(uzun, k sa, tombul, tarakl , düztaban, nas rl , yap k, ayr k, uzun, geni , küçük, narin, ç plak vb.)
YÜRÜYÜ
(uzun ad mlarla, sallana sallana, sinsi sinsi, sendeler gibi, asker gibi vb.)
ENDAM / BOY POS
(güzel, çirkin, uyuz, yak kl , boylu poslu, kanl canl , anl anl , muhte em, ç t p t , f nd kkurdu, sempatik, ha in vb.)
KARAKTER
(ma+rur, en akrak, hoppa, p s r k, miskin, fettan, irret, aksi, havai, çekingen, çekici, itici, ayya , somurtkan, lider, ciddi, titiz,
a+ rba l , beyefendi, han mefendi, han m han mc k, asi, uysal, sevecen, mütevaz , ho görülü, kibirli, al ngan, gaddar, cimri, cömert, zalim,
iyiliksever, dürüst, cesaretsiz, korkak vb.)

Summary
DIRECTING WRITTEN EXPOSITION STUDIES WITH QUESTIONS IN
TURKISH LANGUAGE TEACHING
Salim KÜÇÜK*

One of the important aims of studying Turkish language is to express oneself both in written and spoken
ways properly and completely. This heavily depends on the teacher’s successful oral and affective directing as well as
the student’s oral and written self expression. However, the primary school Turkish course books display the fact that
the authors usually do not spend enough time on the leading questions before the written exposition practice.
Although it is a significant component of studying Turkish language, generally written exposition studies are not given
the necessary importance.

However, the leading questions, which are different from the pre-study questions and to be given
before the written expositions, do not only have the cognitive goals but also the emotional goals aiming to
develop the children’s psycho-motor skills. On the other hand, it increases the children’s interest in writing;
providing the habit of social and individual thinking, it also gives them a chance to express themselves and
prepares the most appropriate ground for children to realize themselves.

In this study, 1-8 grade primary school Turkish coursebooks studied in 2004-05 school year were
analyzed and an objective method is followed. It is found that in the 1-5 grade coursebooks, written by different
authors and published by different publishers, the authors did not make the directing practices as needed and
children studied the written practices directly. In these classes, the writing related to the interpretation of texts,
on the topic of national festivals, ceremonies, important days and weeks are mainly studied.

The role of the teacher is directing the students with questions throughout the reading passage,
grasping their attention, as well as analyzing the text by keeping their concentration on the writing topic that
gives some help to the students finding the main and contributory themes. However, it is obvious that the
majority of teachers ignore this role while choosing the coursebooks. Another problem is that the written
exposition studies do not match with the program effectively.
Address for correspondence: *Yard. Doç. Dr. Salim Küçük, On Dokuz May s Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, skucuk@omu.edu.tr.

Besides these, ignoring the five senses, an inseparable part of daily life is another issue. For example,
the authors usually neglect the five senses in the descriptions which is actually the heart of the matter. However,
it is possible to get successful results in simple and appropriate description studies by emphasizing these five
senses and leading questions.

It is a general idea that not al the coursebook writers are professionally qualified in their fields of
study. Preparing these leading questions about written exposition study is not only an ordinary work but it also it
is a study that requires the education psychology and pedagogy knowledge. Because the questions should cover
the features of children’s biological, psychological and social development, they should appropriately lead the
children. Therefore, “experiential learning” will help abstract studies to turn into concrete. That is to say, the
students will be able to carry out the subskills such as observation, analysis, application, comparison, questioning
the reasons, bringing the cause-effect relationship out. For this reason, the coursebooks should be prepared by a
commission including specialists from the fields of childhood education, program development, assessment and
so forth.

