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GIRIŞ 
Türk toplumunun millibirlik ve beraberlik Il"risl[({~ yaşaması, ""Yal ve kültürel al~ıda kalkınmaı, hızlan

dınnası \'e en tlnemlisi milletinıii'in karakteristik özelliklerini gelecek oo;jJlere saghkh bir biçimde akıannası için ge
rekli dinarniklenlen biri, bel~ de en önemlisi dildir.ııaı böyle olunca her millet kendi dilini en i~ biçimde öğrenme
ye/öğreımeye çalışmakta, bu konu Ü7,erine hassasi}'etleeğilmcktedirler, Yurdumuzda ise, genel anlamda ki~iler \'e kup 
nı luşlann böyle bir hassasiyet içerisinde bulunmaları şöyle dur.mn , sı radan konuşmalarında ve iş yerlerinde Türkçe 
kelimeler yerine yabancı dilden alınmış kelimeJer kuııanmayı tercih etmeleri anık şaşt ınıayacak. bir dunım hilline 
gelmiştir. öyle ki, şehirlerimizin işlck caddelerine baktı~nıızda asılı tabelalard:U1 oranın yabancı bir illkenin mahal
If oıdu~u izlenimini oluşmakta. c:ıdde \'e sokaktaki insanlaoım?Jn konuşmalanndan Türkçe'yi doğru-düıiist Ifade 
ıxleınooikleri görillınektedir. 

ııkö~tim , ortaöğretim bir yana, yükseköğretimden geçen gençlerimizin bü)iik çogunluğu da dUşUndUkleri

ni, duyduklanm, tasarl:ıdıkl:ınnı derli toplu bir biçimde dile getirenıiı~rlar. An:ıdillerini do~nı '" yanlııslZ kullana
mırorlar. Ana \'C babalann, öğretmenlerin gazetelere, dergilere yansıyan yakınmaları ; bu konu üzerinde yapı lan araş 

unııalar bunu doyıılu)'or (i). KonumuzIa ilglli olması re bu y:ıkınmalam çarpıcı bır önıek teşkil eınıesinden dola
)ı bir gazeteden aktardı!ımız şu salırtan akıannakta yarar görüyoruz. 

Bakın M . llellmoğlu Yavuz i~ diıuc "Ka~ııııda çeıltli [akuı~lerin iletişim, scranıl~ hernşlrell~ ı_ikolojl, ya
bancı diııer, matematik, edebiyat, müzik, sosyoloji, sanat tarihi... ~i>. böıumlerini bltintılş bir amfi dolusu insan otu
ruyor. Bunlar ilkokul öğretmeni olmak için i~ sertifikası programı, fonnasyon kurslanna katılan insanlan
mız. Benden de ''Türkçe öıretımı" dersini al ıyorlar. Konuyla hemen hiç Ilgileri rak, awzlarında sakız, sıralam ya),l
mışlar. Yalnızca ellerinde bir sertifı~L bulunsun istirorhır. Yine çoğunun öğrenmek gibi bır anıacı )'Ok. Çoğu ise ders
lere bile devam etmeden, yalııı". sınavı"" girerek bu lıelgeyl almak, ama mutlaka bir şekilde "alnuk" !stiıur. Ne 
yazık ki çoğu düzgün okuma-yazma becerisiı~ bi~ sahip değiller. Aynca i~ ı.tişıniş bir öğretmende :ıran", LO 01-
nwsaolmaz olan -anıa ne yazık kı oluyor- alaıı bilgilerini bilernem ama genel killtürleri ve yaşam görgüleri olma
dı~ on:ıda (2)." Türkl"'~ ö~tecck öğretmen adaylannın ınesleklerine başlamadan önce seı&iledikleri bu tavırlar, 

gö7Jcııcn ilgisizlikleri dilimiz açısından iyi bir durum olmasa gerektirir. 
Bu durum karşısında her vatandaşııııızm ve bilhassa kültür, saııaı, edebiyat... vb. alanlarda emek verenlerin 

daha duyarlı hareket etm<5i gerektiğini düşünü}'Orurn. 

Julia Ma~hall dilimi'" de(!'Vrilen çal~masının "An:ıdili O~timinin Aınaçlan" bölümünde dört beceri (oku
ma-dinleme-konuşma-yazıııa)nin öneml üzerinde dunnakta" okuma ile yazmar bu beceriler Il"rislnde [arklı bır 
konumda ele almaktadır. Şöyle ki: "Aııl,ım~ konuşm~ yazma ve okuma olarak dön ı.~ncğe verilen önem üzerine 
yapılan bir soruştumıa aşağıdaki dereceleııdlmle düzenini oluştumlUştur. 

ı. Yazılı anlatım, 

2. Okuma, 
3. Sözlü anlaum, 
4. lşinne ıuluyla kavrayış. 

Okuma ve özellikle yazı elbette ki bu dUzeııle geliştirilmesi ~ı önemli olan becerilordlr (3). 
Burada en önemli görev ilköğretim 1. sını fı okuıan öğretmenlcredüşmekıedir. Peld bu dıınımdaöğreımcn ne 

yapacaktır? Her ~}'den önce 1. sınıfı okutan ögretnıen bu ~l ıı bıılncinde olmalı ve çalışmalanııı sistemli, plfuılı \'C 

programlı yapmalıdır. " Eğitim \'C öğretim planlı, programlı ve gcl~tirici bir çalışmadır. Anıaçlanna en kısa yoldan 
'. verimli bir biçimde ulaşan <titimeller çal ışmalarını daima gelişmeyi öngörerek dikkatle planlayruılaroır (4)." 
rrogr.un ise; "Belli bir konuya il~~n olarak çalışma ıulunu veya biçimini göswren pliln, Ileride yapılacak ~Ierin sı
r.ısını '" kapsamını gösteren belge (5)" olar.ık truıımlanır. llköğretimde görev alacak olan blr'ögretmen adarnın 
Türki" de~lnln lşlen~i ve kavr.ıtılması Ile ılgılı çalışmalan bilmesinin yanında; ilköğretlm ı. sını[ta likokuma-yaz
ma etkinl ikleri hakkında bilgili olması ve kendine güvenmesi başarısını doğnıdaıı etkilerecektir. Bu nedenle, ı. sın ı 

fı okutma dunınıunda kalacak öğretmen adayının ilkokuma-yazına çalışmalannda takip edece~ metol ve bu me-
totla ilgili uygulanmalann bilgisine mhip olması ıüzumludur. 

ILKOKUMA-YAZMA 
ııkokuma-yazma öğretimi, ön~l111 bır egitim et~nli~dlr. Bu etkinlik gerek ilkokuıda gerekse daha sonmkl 

öğrenim hayatında öğrenciı' lüzumlu olacak, hatta ...... Türki" deminde değil diğer de~lenle de başansına L'ÖIL 
verecek kuvvetli bir Iiitim etkinliğidir. Doğru ve hı7Jı okuyan, okuduguııu yerli yerinre yorumlayan, 

(.) IUsarcık F",,; Çakmak Ilköğretim Okulu Türki" (Fonnatör) ÖğreUı~ni M.GaziII(,1l"ri. 
(t) Emin özıimıir. "An:ıdili Öğretimi", Türk DIli, Dil Öğretimi örel Sayısı S.379-18O. <t9. 
(2) M. IleUnıoğlu V"uz. "Başka Bir Nesl-t COOtd" :ıdiı ınakale. 28.06. t999laıihlt Cumhuri)'et gıt. 
(3) Julta MmhalL. "An:ıdili" Yazın Öğrettm(", ("". c~ııı Külebi) Başak Vay. Ankara t9')4, s.22-23. 
(4) Eğitim ö~tim çalışmalannın pHlnlı )ilr. itlşkin )'Önerge. 22 Haziran 1 981 ı.ırih \'e 2089 sayılı T. Dergisi. 
(5) Rıışem ~a~ıollu, Ferh.ı O~ızbn . AI15i~opedik f:~'iııı SözlUlü, s.258. 
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sözlü i. yazılı anlaumı iıi yapabilen öğrencilerin bUtUn okul hayaunda ba
şarılı olacagı muhakkakıır. ılkokuma ijretiıııinin baş.1nlı SOIllIç l :ınmasında 

ö~"'tmenin rolü biiJ'lktUr. Kendini 1'"1 birçevre, yeni bir tqıluluk Içerisinde 
bul"ı i!g",llCinin bu oı1.ıma alışnasında ögre!ıncnln yaklaşımı \ilk önemli
dir. Öğretmenin, mesl~ni seven, insan \'e çocuk 5e'ı'gisine s.'lIıip, s.'ıbırlı.lıoş

görüm, kendisini sc\'uim)(5ini bilenj okuyup araştıranık nıt5lck ve genel kül
ıUr di17.eyini anıneı bır anlayışı:ı olmalıdır. 

Okula henüz başlayan iigreneiler arasında ilgisiz " i~eksiz olanlar 
ol acaktır. Bumda ö~uııcn olumlu teşviki becerebilmelidir. Bu tutumu Ile sı 
nıfın bUıUn fertlerini faal dun..ıma getirebilir. ögrencilcr anısında olumsuz 
Iiinde ayınm yapmaktan kaçınması ile birlikıe çocukların ögre!ıme i. geliş
melerine yardımcı olacak eh-erişll bir ögrenme ortamı hazırl:uııalıdır. Bunun 
için; ilgi urandınııa, mOlivas)'OIl, 7.anıaııında takdir ve daha iyiye teşvik ... gi
bi girişimlerinin yanınd~ telaşa kapılınadan, ~eileri zorlayan i~ onlan 
endişe i. üzüntül, ""'k edecek damııışlanla bulunmadan ijretiın etkinliği 
nc devaın etmelidir. 

öğretmen bu '" buna benzer etkinlikleri niçin yapar? llkokuma-yaı
ma ö~timinln amacı, ı. sınıf öYeııclsinin psikoloJısıne uııun ıull ,nla, ge
rekli nıetot" ınawryalleri kullan,nak \'OCu~un yaşınnı Iıoyuı~a kullanac:ığı 
okuma re yazmanın (enlCI mnlerini kaz:U1dımıakur. Bu ise, i~ıck, ~, 
anlamlı it eı.şirid bı r bak~la okuma-yazına et~nliklerinl ~umıalıdır. 

Okula i"'ii gelen çocukların okuma-ywma ctklnli~nde bulunabil
meleri için duygusal olgunluk i~ fizikibeceriler bakımından belli bir dönem 
ilgilenilmesi gerekebilir. 

HANGI MET(Y!' KUU.OOlMALIDIR? 
Okuma-yazma ögrcliml konusunda ~imdire kadar bIrkaç rnetooul1 

dcnendigi it son olarak çözümleme ınetodunda kanu ~lındıgı '" uzun 1~' 
mandan beri bu metodun uygulandıg.ı görülmektedir. Çözümleme metoduna 
geçmeden önce dığer ülkelef1icki uygulaınalara göz geıdireliın. "8au Avrupa 
" /.ılleriıCı'da 1945'1i ~1Iar.ı kad:ır tan~ınas" d~ı olarak kabul edılen, 
1945 ~lından ı9(jO'Iı 1,lIann başlanna kadar olan döneınde cümle metodun
dan şüphelenıııneye başıanmı~ ve d:lha sonrJ ilkokuıııa-ya7ma ~reliminde 
başka metotlar uygulan" alanına akıarılınıştır. 1!i65'den sonra çö''ümleme 
ıneıexlu da denilen dimle metodu yerini başka metot veya metot \'lI)'anslan
na bırakmıştır (6)." 

Çözümleme ıiinteıninln dış dünyadakı durumunu eğitimei Süley
man Çelenk yapmış olduğu alıntılarla şu şeki lde aklannaktadıe "Olkemize 
batıdan aktanlan çözUl1lleme yöntemi, batı Ulkelerinde il kokunıa-yaıına 

iigretiminin biricik ıulu olarak ele alınmanıaktadır. Nitekim A1marıya'ıJa Al
manca de"i progr.unı , ilkokuma it ywma iigretiminde kullanılacak yönte
min seçimini öğretınene bırakmıştır. Fransa Iiıerati.lrilode farkl ı yöntemlere 
gö'" okuma-yam" öğretlıni materyallerine rastlanılmaktadır (7)," 

lIanıburg eyaleti (1973) programında okuma ijretimi, \Üzüm/eme 
(kelime it eümlclef1icn hareket eden), biloşim (han" seslerden hareke. 
eden) wya ç6ziJmleme-bireşim, yani k;lnIm (kelime \'e harflerden hareket 
eden) öğretim metotlanrla yapılabili r. Okuma ölreliminde nihafkar.ın öğ
retmen ,.rir. GiirüldUğü gibi ilkokuına-yazına öğretiminde bı r tek metodun 

tercihi söz konuMI değildir, bir metot çoğulculu~u söz koııı.udur " tercih 
iigreuııene bırakılmıştır (8). 

OIkcm izdc ise değişik mctotlanrı kullanılmasından sonr.ı çözümle
me nlOtodu, Milli Eğitim Bakarılı~ı 1':IIIm '" Temilt Kumlunun 21.09,1981 
tarih i. 172 sayılı karanyla kabul edılen" 26.10.1981 gün," 2098 sal'lı 
T,llcrg;sinde yayın lın"n Temel Eğitim Okullan Türkçe Programında beli r
tildiği üzere okullanmızda tek geçerlı metOl olarak kabul edilmiş it halen 
de uygulaınası dcvam etmek.edir. Bu konu ile Ilgili programda şu ifadelere 
yer veriımışıı r. " Ilkokurııa-yazmaya ö~rencilcrin an layab ileceği kısa cüm
lelerle başlamalıdır, Zamanla bu cilın ıeler kelimelere, kelinıeler hecelere 
bölünmelidir. Daha sonra herenin içindeki harflerin sesleri sezdirill1le)' ça
lışıtmalıdır. Bu çözümlemeler sonunda elde edilen kelime, hOO! ve sezilcıı 
harflerle )'eni yeni cümle ve kelimeler kurulmalıdır. elimlelerin, kelimele
rin ,. herelerin bölünmesini kola)'laşonınak Için iigretmen al111 kelimelerl 
Içine alan cüınlelef1icn , içinde a)l1 llıereler bulunan kellnıelerden yararlan
malıdır. üzerinde dumlan cümle \'C keırmeleri öyküler. masallar, tekerte
meler içinde kullanmaya önem mnneli ve ilkokuma-yazrna konulannın 
ö~nellerin ilgisi ni çekecek nitelikte olınasını sa~anıalıdır (9) . 

ILKOKUMA-YAZMA MRE11M1NDE çöZüMLEME MrnlDUNDAN ÖN
CE HANGI ME1'01'L\R K1JILINDJ)I? 

Ikemlzde llkokuına-yazına öğretimi için çeşitli meıot '" ıcknlkler de
nenmiş oluJl sonuçta çiYlilmlemc metodunda karar kılınmıştır. Bu metOllar 
şun lanlıe 

i) iiarl (Bireşim-senıcz) Metodu, 
2) Karışık Meto~ 

1) fllkalt Metodu, 
4) Kamıa harflerle ~tim Metodu, 
5) Çözümleme Metodu. 
i) HARF (Blreşlm-5enlCZ) MI:I'ODU: O~llma-yazın" ijretimine sesli 

harflerin kamulması ile başlanır. Daha senr.ı sesI! harflerin önline ve arka
lanna sessiz harf getirilerek ""Iendinncıt çal~ılır. (ak, ek, ık ük, ka, !<e, ki, 
kü ... gibI) Bu şeki lde çoğ:ıltılan lıece lef1icn kellıneler, kelinıelef1icn de değişik 
cümleler oluştunılur. Oluştıınılan her cüınle l'ap ı IIDI etkinliklerle geriı' d~

nı bir bakıma çözilmlenıC)'e tabi tutulamk kelime, hcce \'e hane 3}TIştınhr. 

Ilirkaç )'ön(~n &ıkl n<:alı göriilmektedir, Bu metotla okuma~ ö~nenle"le 
okum"'a hecelerneyi çabuk bır.ıkarnadıklan , sık sık tekrar t>pllklan görül
müştür. YIne, okuyucunun bütün dikkati harf" hece). yöneldigi için 31113-
mıı Istenilen şekilde olnı:ınıaktadır. 

Aynca Tiı"",'de sessiz harllerin tek başına okuma özellikleri olmadı

gından '" harllerin teker w!<er iigretilmelerindcn sonra birleştinıne, çocuklar 
için wrolmakta fal~"II soJll~lar "mıcnlOkwdir (10). 

Bu ınetodu; "önce alfabetik sır.ı)~ göre sesler (harller) tanııılı r, Han
ler ikiıi, üçlü" dönlü lıece lerde kullanılır. Daha sonra da bu hecelef1icn !<e
ılıneler, eUmleler" metinler Uretilir" şeklinde açıklayan eğitirnci S. Çel~ık 
ı;ın~nı le ilgili eleştirileri de şu şekilde sıralarnaktadıe 

Onslizlerin tek başına seslcııdirilememesi okumad:ı senınıann ®g
masına neden olmaktadır, 

(6) Doç.!)r. Aii Osman o-"an. "lIkokunıa-Vamla ö~m I'rogr.unlanııın Gelişıirilmesl ", 1I""leııe Dnlv.EglFak.de'1\- (Tilri<lı,'de Ilkögreıim Sempo~llmu) VılI99L, S,8, 
s.167, 
()) SüI~man ç.lenk. "Farklı Y'ontemler Açısından Ilkokuma " Vazma ~timi ,. Bir Y'ıinlfm Ilcneınesi" , II""'""" Dniy.EIlFak.de'1\- (Türkil.'ıJe Ilköğretim 

Seıııpozyumu) Yıl : 1992, S~, • .370, 
(8) Iloç.Or. Ali Osıııan özcan. ~g.m •. t68. 
(9) Temel E~tim Programı (Tit"", E~Uml), Milli Y.~Um Ba\ınlCVi, I~anbul t982,.t ı. 
(LO) N",ret A1pcren. Türkçe~lim Rehberi, MEB Vay. i~,u\"'ii 199t, .S7. 
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Uzun süreli hcce tekran çocu~u bı~"rm:ıkı~ okııma ",,~lndcııIl7.ık
l:ışıırm:ıkt:ıdır, 

Okuma 3)111 zamanda anl:una-kavrnma Işlemidir, bu yöntem ÇOCU~lI 
okumanın anlamından uz.ıklaşunnakl!1dır, 

Anlarıılı söz gruplan ı,nne S<S!er ü"rinde odakl:ışma okumada gör
me :ıçı~ınd.ın daralmasına \'C okuma hızının dilşrne5lne neden olmaktadır 
(i 1), 

2) KARIŞIK MmYI': Bu metoUa bir ıwıdan cüm~ '" kelimeler~

d~re ~lilirkcn, di!\er ıwıdan da kelln~, hcce" harflerin lanl"lmasına 
geçilir. Bö)'1"" ~ cümleıi, kelimeı;, hcceı; '" harfl birliklc ~iş 
olıır Bu meıoıla okuma daha kısa sürede gefl"kleşıitindcıı günümüzde de 
uygulayanlar ol:ıbilınektedir. Ozellik~ bazı ijreUnenkrin birlıirlcri Ik yanş 
lçeıisi"'~ olması '. bir an önce okuı:ıbilıne bıeklen onlan bu metodu U)tlL
larnaı~ iunckıcdir. ~uncnin ÇÖZÜmleme ıncıodunu U)t"larkcn, yarıi 
cümle ~uneı' de>~ edı:rkcn sesli h,rflerl ı:ıJııanm S3~ lls! k~ine yaz
dıg, " 'rası ra I' d, günün ilk ~13Unde bunlan okuduRu/okuuu~u görül
rnekıedir. Bir ı,ndan cümle ögımcıı ögrenci, di!\er 13ndaıl ıl:ı bıı sesli han 
len ~renmiş olınakı, ,"çözüm~cnln ilk anlannd:uı llibaren rJ\"'l yav:ış 
okıım,ı~ b:ışlarnakt:ıdır. Okıım'13 kısa sürede gcçilııı~ olla bile ~nclnln 
süraıll, dognı," ",ılanılı okıııııa beceri '. ,I~bnlıgı k37~ndırmadlgı ı~niin

den .ıkıncalı görülnıekledır. Gilnilmilzde okıııııa-Y37Jııa bilmeı"" ı.ıışkln 
lere (18 y:ışından ı"bn ımişkinlere) düzeııleneıı klı~lanI:ı uı~ulanan bir 
melotluT. Cüm~ ~ılldi~ :ıhda ÇÖZÜml~lıe y3pllır. 

L) Hl~ METODU: Ogreııdlerln ""iı"'ine U)t"n olan bir hik.iı'
nin cümJc~rinin ~In"'i, sonra hik.iı' üreriııde Ç3iışarak kelime, here', 
harflerin b\'raulm"ı ilc okuma)1 ge'l"k1eştınne ımu olarak U)~ulanm~ bir 
metottur Günümüzde kullanılmamakwu. 

4) KARMA HARFLERLE O<lRliN1M METODU: Bu meıoılardan b:ışk, 
\'ok ÖIlrelcri bazı ~unenler tar:ıfınd.ın kıılıanılan arn, şimdilezde ı~'gu 

I3Ilmayan bir metot da kann, had/erle JIk okunıa-):ızma Ç3iışmaslılır 

Ilk okıım,·yazmada normal olarak kilçiik ıemcl harfler '" gerekıi~ 
zaman da (cümle," özel isim b:ışl,nnd,) bilıilk harfler kullanılı~ buııa 
"k,nııa harflerle öRıtııim " denir (12). 

19t15'1i rllanJ.ı kanna harflerle okııma-y:wna ö~retlııılnl bi7J~1 yü

ril"'ı Biıtaıı BIRCAN bu melotla ilgili olarakşıınlan If:ıdc eımekıedl, "Birin
ci sııııfıa okuma-ı:ızm, ~Umlnl kusu~uz bır şekilde y3pmak, okuma-y,,
m3)~ kiIçilk harflerle b:ışlarnakla mümkündür OkııJl:ınla brma harflerle 
ögı:Um, MiIIiEtiUm MüdürlüRünün iznine ba~lıdır. Ancak hükmün rommda 
I', Milli EtiUm şo""mm aldıgı bru, ~ınıenlen bu koııud.ı scıbest bırak
m~ur. Bu kar:ııdaıı yararlanarak k3nııa harflerle okuma·yazına öRıtıimlnl 

uç ~ ıılı U)t"I:ıdım (ıL) 
Metodun sakıncaJannl , al"1 zamand.ı U)~ularn",mı ı~an ~ 

şu şekilde dile gelirmekıcdir "Binnd sınıfm l.ıJi l"l çocu!u dillilinl hem 
kelimc~rin dogııılu!un~ hcııı de yaııl~ına "renıez. .... kelime dogııılu~
na önem verip, harfleri ise benzcınlekle )'Ctinir (14) . 

(II) Siileıman Çe~nk. Lg,m., 5.ı7l , 

(12) N:ıclı' 11,,111. Kolay E~ıim "O~lIm (Ikıncı Baskı) Anıtım, s.117. 

çÖZ(LMıI.ME METODU (COmIe Meıoılu) 

~......,.lr .... .... ..:::.J 
i " fU Dııır.ıl- - '1 .r ,;ı.-;;D.u;;'1 ı al-. -:: !-:.-c '~"" '''i~ i i L i i )-1 ~ i 

i i i Illi LOI i ,;ı i i ~ i i ;=.j i i lo 
ctıııı:ıı.'M:" ,,'Nı'-

ç6zilmlel1lel1letoounun dönenılcri 

Yuk.ındl da zikredikli~ ÜZere çözümleme meıoouııun i1kokuına·)'az

ma çalışmalannda uııulanm",ı pıugramda isıcıunlş olup, bülUn okııllanl:ı 
buna U)ulmakı""ır Bu meıoı, 6-71"l1nd.:ıkt çoculdann lılpt3n algılama psi
kolojik özelliklcrine U)t"n görülmUş bır metotlUT. Bu nıeıodun esası çocuk 
gijrdilgü fŞJ'3)'1 bir bOr(Jıı ol:ır.ık k.ırr.ır It! bu bütüne karşı tepkici! bahııııır. 
Binacııa!eı'h cünı/eleri bOlün Mide I<ri""k, \lXuk bıınil bürünü ile '" belli 
bır olgun/IıI.1 erdikteli sol/m d:., bıınun p:ırçIJ:ınm ıı)n aJT1 bırardlye dU
şünülmüşıilr (i 5). Okuma·yazma ~timlnde uzun zamand"ı beri memle
kelimi7.dc de çözilmicme nıeıodu (MClode globale) uygııl:ınmakıatl" ÇÖZÜ"'
Icııle nleıodu, okuma-ya7Jııaya ıarn anlruıılı sözlezden b:ışla)'arak, kelime" 
harflere gıunek ıuludur. Bu meıo, çocıık pslkololislne uıgun gelnıekledir. 
çünkü çocıık ber şeıi "oldu~u gibi", bileşik şekliyle görür, onıı nıeıılana ge
tiren elemanlar inenıcı (16) . 

Çözüml~ nıeıodunu uygulayacak ~ ~lim-ögımm yılımn 
b:ışmdan ilibarcıı bu nıetodn U)ıulrunay~ ko)'ar. Şimdi bu nıeıodun dönem
~rinl çızellı' \!zerinde gii<lcreJim "d.ıh, sonra 'Y11n"lm geçelim. 

llkokumal>Zl1la ~mlnln pliıll,"",:bI . 

llkokuma-ywna öAretiminin baş:ınlı olması için iyi bir planlama ra
pılması gerekir. Bunun için; llkokuma-ı:ızma ~mine 3)11lacak zamanı 
belirlcıılek; a1~ıırma çalışmalanııı !eSpIt ederek zaman, dagıunak; cilm~le
ri tespi ı ederek yıllık pl:1ııa d.1gıun:ık \'e )'\!ri \'C z.'Uıı:uu gcl!nce (:ıs:ınlan U)'
gll13lııa13 ko)mak gerekir. 

i) Hazırlık Dönemı : 

Öğrencileri okııla al~ıırmay" onlan ilende ı~ılacak olan okıım,
)'37ma çalı~ııalanna hazırl:ımaya Ç3iışlldl~ dönemdir. 2-L har.ı demm 
eder. Okuma-ıw.maı~ h37Jrlık döneminde 3Iıa-b:ıba " ~unenin iI~lm 
içerisinde olmalan ı çocuAun okula ısınmasından , tigrenim hayatını b:ışanh 
bir nokıada ıam:ıınlanı:ııına kad.ır bıf\llk 1-etkiler. Bu dönem lçeıisin
de i!grenc/ açısından Ç3i~laJar ıkı nokt:ıda ıııııunl:ışunhr Binncisi; çocu~u 
okul, hazırlaııcı etkinliklerle okul ıulunda dikkaı ~Jccek kur.ıJlar, sın~ 

içinde ,. dışında nasıl da\T2llll:ıcagı , ihtiyaç gjdcmıe. . gibi da"ranışlan ka
zandınCl eıkinliklerdir. lklııcisi ise; ~ınıeniıı ilkok"",a-l>ZI1la Ç3i~",lna 
ögrencilcri hazırl')1C1 etkinliklere agırlık 'ernıesidir. özellikle ~ ıuun~ 
Mler kııllaJlm~ ~zgi Ç3iışmal:ın (dilz-y,uk-<g;k-ıumrl:ık) , sınıf içerisin-

Ol) Bin::uı Biıtaıı . Katma f1:ıtflerle lik Okuma Y"JII' Ogreliml, ötre"'ıenıışb . I'etljtimıe Bii_ ı,y. Alıkora 1965, s.9 
(14) Naciı' 11,,111. L~~ .118, 
(15) Nıısıeı A1~. Lg,f. .57 
(16) Beşir ~ilş. "Ilkokullaıda Tür1<lt Ogreıınıi Kılanızu" )lf.8 Yaı , ~ıanbull968, ' .9. 
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de huluna" ,".k kullanılan 'l)'aların adının , ne ije ,aradı~ııın söyI"'"""i, 
öğımcilcriıı herhangi lıir konu ür.erinde kııııı ı ştıı nı l ıııa~ı ı tck tip ·gruplar ha
linde , sını f\a etkinlikle bu l u ııı ıı:ı. ... gihi faaliyetlere yer verilir. 

Okula yeui haı l ayruı çocuk, sa~ elle )",nıayı , her sahn soldan sağa la
kip etmeyi, htıdleri soldan ~a~a h~ar etınq'i öğll:nlııck mnındadır. Kısaca dik 
bir düzlenxll'Tl yat~y bir dü~jeme lıarneri altıarına Iktidarın ı kazanmış olmalı

dır. Bumı baş:U'amad ığl Zaman aynaı\aki Yi~1 ıibi yaı" (Ii., ) (17). 

Okuma-YilZm:ı<i a baş.1rı için, çocuk okula gelir-gelmez, üj\retm,n söz
Iii iradenin ge lişlTI(5ine önem \'emıdidir. Bunıın ıç ın çocuklarm kelime haz
nelerini zengin l~tin rıck, olll:wJ S(~ rhcst k(Jm~ma imkan ve fl l':':lllan vermek, 
kelimeleri dogru tel afft ıı etmelerini \"e sesleri de açık . ~ik duym:ıla rına WLY
ret edi l nıclid i r. rı.öylclik lc sözIU ifade mekanizmasındaki ses -konuşma çağrı 

şımJan doğnı olarak kurulabilir iIR). 
Hay,,1 bilgisi il, ifade '" bet,ri ı!er.;lerinde de &ttllikl, hu ilk giinlcrrle 

öğrenciye ak ııma-yazma çtıJışma/anııda y:ı r:ulı ol:ıcak bil~ w l:ıenri sağl:ı

}'ıcı faaliyetlere t.~yaJa rıJl görilnüş özcllikl eri - karşı l aştırmama-aile ferUeri
nin Isimlerini sayoımıa ... vb.) ağırlık vermek yararlı olacaktı r. 

Ö~rencileri okuma"ya7JTIa öğretiminI:! halırlayı ı:ı etkinlikler arasında, 
masal -fıkra anlatına, şiir okuma, resim üz~rinde kOlııı~ turına ve en ünprnlisi 
düzen li çi~.gi alıştırnıaları yaptırıııa gelır. Bu çlzRi ça lı şmalarmda düz-yatık

eğik çizgiler, yuvarlak-kare gibi şekillerle alfııhemİ71ic ki harfler: rakamlar 
yazdırılabilir. Burada dikkat edece~jmiz birkaç nokta varılır. Bıınlar: 

Çi;t,gi ça l ışmalan ııda öğrenc il ere yapmaları için söylenen çizgiler 1-2 
satın geçmemetidir. 

çııwler yazdınhrk,n Türkçe h:ııflorin Yd7.l hş ~kn iğine dikkaı edi lir. 
Öğreımen kontrolleri sırasında öğrenci~ cesaretlendirici sözı" siiyl,

meli , Qnun isteğini kıncı söz 't"C davranışbrdan kaçınmalıdı r. 

2) cümle Dönemi: 

Cümle devresi hazırlık l:ın IıtnlC.1 1 soııra h i~h!.rıp y:ıklaŞ ık dört ay de
ı'aın eder. ilk dört hafıa birer; on iki hafıa i kişer elimi, öl!retil dikıen sonr, 
~ne ber hafta birer f~ ,""lerek hilZırianan fi ş ler tamamlanır. 2-3 cüml, ve
ril dikıen SQııra zaman ~.aman metin çalışmal arı yapılı r. Verilen cümle ve kc
limelerle metin oıu~turına çalı~ın:ısı ~f:mada gösteriltm rnı:tiıı oluşlUrma ır 

okuma}"/ geliştirme dönemine kadar müıemad lyen sü rdiiriilmelidir. Metin·· 
ler için öı.el bir metin defteri tutturu lur. Yeni oluşturulan metınler evde 
okunrrı~ı için öde\! \'cıildıilir , Anıa yazı ödevi yemıemek gerekir. Çüııkü öğ

rencinin anlama \'~ kavramasında öğretm~n in rchl.ıtrli~ı es'L~ tır. ÖğJ1" tnıeıı 

yanlış yazılmış her cümleyi sildlrmeden yanma doğrusunu y:ızmalı, cümle
nin doğnı kavranmasın ı ~a~l anıalıdır. Çocuk okuma mekanizmasını ta

mamhıdığı ana kadar fiş verilir. Bu dönemde biryandan cümle öğreti lmeye 

oo'am edilirken, diğer ~'amlan da kelime ve hect dt\'~ıtri dtı ~ı r:ısı y la uygu
lamaya konulur. Yani dinılc i~rcliııı i ııdc belli bi r mesafe alınd ıktan sonra 
(10-12 cümle \wlince) dinılc çöıüın leml!:ii ne (kel inıelere ayn lı Il a~l ll1ıl 

baılanır. Bu aşrun:ı<ia ijğ",ncilerin Ir.ıııbrımn farkh cüınl,l,rılcki ayrı ı kdi
melcri " "likleri "< bak öRreımen im bund.1n şurada dil var, ııı !işimizde de 
v::ı.r §eklinde ~:ı kı~ları göriilehili,. nu ~"'.ıh~ma basıt cLiııı l e le rden baş layıp zora 
doğru yapı lmalıdır.llıha. sonra hcr iki çal ı~ma sürcrke ıı (cüııı l e öğrclimi

cüml,leıin kesılme). baılimııı,"ı) bir müddeı sonra ilk dd, edilen kelime
I,rılcn başlayarak hccel"in elde edilmesine başlarıtr. Görtıldüğü gibi ciimle 

(17) llo\ .. nr. Ali Osman Üıcan . ag.m., 8.177. 
(18) Doç.Dr. ,\1( Osm:lJ\ Ö7.carı, a,g.m, S. ı 7t. 

(19) Nt/sı\'! Alpcrr'ı ı. a.g.e.. s. ı;8. 

(20) DoçJlr . ... di Osman Ö'Llan. a.g.m., s. ı n. 
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rlevrôi içerisinde hem kelime, 1"H21ll d~ hece devre;j birlikte YÜriilWmektedir. 
Burada önemli olan husus öğretmenin kelim~ ~'e h~e devrı:s in i Ile zaman 
başlalacağ ırıı iyi ;ıyarlanıa.~ıdır. 

Bu demrle çocııklara ad w sorarhnı ii~retmek l azımdır. Bunun için 
her öğrencinin ismi küçük bir fi~r. yaz ılıp verilmelidir. Btınun yaıı ında sınırtı 

bulunan ve sık kullanılan ~)'al arın ismi brtom! yazılarak o e~yaJllıılıjr kö
şesiJle !'aptiye ile tutturulmahdır . Bu e~ya isimlerinin öğretilmesi dirnle öğre

(i lıneden mi. yoksa ciün lelerin ara.~ ın::ı se rpl şti rHerck mi? yap tlac::ı ğı öğretme

ne bırak ı lmakl:ı<iır. Bıı kon",la "" biljl ruıgıçta "nına bulunm eiTill ilrı n 

"masa, sıra, yazı tahtası, kapt, pencere, kitap, kalem" aı\ları üj\retilmektc, bi-
1 ,1ı.", (~cilın lel" ,"rlı nıektedir (19). 

ÇlrLÜnı lenıe metodunda esıı~ unsurenmledir. 30·~O cümlenin öğreti l -

mesi yeterlidir. Verereıimiz dimleler ii~ ii ()Imj lııhr? 

• Cümleler kısı 'il! emir bililinm (timleler olmalıdı r. 

, Cümlelerde bÜ)~k ve küçük harfler ku ll an ı lmış olmalıdır. 

• Alfill~rl<k i hüıün Iı a rflerl ıı cümleleıde geçmiş olmasına ,Ukkat , dil
ıııdiılir. 

• elimlelerde noktalama l~are t1eriJl(len nokta, virgiil, soru iş:m:l i ile 
['min halleri k,demeli olarak ,"rilmelidir. 

, elimleler. "" I)"ye oygun, ilgi o),tıdtrt ct ve ii. bilg~1 üniteleriyle il
gili o l m:-ılıd ır. 

, Yial1ışl değiş ik obıı hartlcrin mutlaka ciim~ başında kullanı l n,,"ı 

sajUanmalıd ı r. 

• Öğreti len cilmlel" arka arkaya geti rildiğinde h.1)m bilgisi de~ind, 
ık'trhll1'-""k bir anlam biitii nliiğlinrle "hnahdIT. önıcğin ; Ali f4<'1. Okul açtl
dı. Kalem aı' Yai'J p z. Resim yap ... gihi. 

Çünkü "Çocohlar keııd iıerı için yeni, hO§, anlamlı , haz veren, ön~ıı 

li , ıürckli ol~ ı Ujil rıcı ları d~ıa kolay al~ la r 120)". 

Gerek ~ ını f içimieki f';§ya l arııı ismI vcrilirkcn~ gerek.'le cümleler verilir
ken ~\L ~ki!d~ bir ma İzl erıınCCiİ yararlı olur: 

Verilerek kelime veya ciimleJ~r Hayal Bilgisi i l~ ilgi kurularak, kavra
tıcı sonılar sorularak öğrencilere buldunılın:ı.l ıdır, 

Ruhınan cümle önce bulan ö~renciye , sonra diğer birkaç öğrenciye 
yiiksek sesle bir-iki def::ı (lku tu lmalıd ı r, 

U~wm i::<~ cüı ıı l ı~'i (iğrencilere dramatizc ettiımeli d ir, 

Öğretmen Rünilik ı'aş,ın tı dan öın,kkr Itre",k ",ıklaıııalania bulunor 
\"C eiim leyi hir kez de kendisi söyler, 

ımlün sı nı fa koro halinde ciimll')'i bir-iki defa tekrar eltilir, 

Bıı cümlenin y. :ızı lı~ ı nı da gösıcnncmi ister misiniz! der ve büyük fi~ 
tahta}'a asar. A~ı.ı~ı cümleyi biiUinliik içerisinde, kon~ur gibi okur (dtıtdk1a· 
yarak okunın",) , 

• 



 

Öğretmen cümleyi sınıfa, bir kişiye veya gnıba, tekrar sınıfa ukııtıurur, 

Sözlln }'azılışını da göstereyim mi? diyerek cilmleyi tahtaya kurallara 
uygun biçimde yazar. r.üııılcııin unsurlannın yazımmda "bir, iki, üç" diye
rek ~:IÇ hamlede yazıldığı semirilir, 

i,. Fiş tahtada asılıyken ve öğretmenin yazdığı da silinmeden havada par
mak çalışması yapılır. Cümlenin yazılışı çubukla üzerinden gidilerek gösteri
lir, havada ve sıra üzerinde yazdırma ekzersizleri yapıldıktan sonra s ınıfça 
bir-iki defa okunur, 

Küçük fişler dağıtılır, büyük fi~ benzeyip-bem.emediği sorulıır, artık 
defterlerinize yazalıilirsinİz der \'e küçük fişleri defterlerinin başlarına koyar, 
yazılanlar mutlaka kontrol edilmeli, )'azamayanlara örnek cümle Y<lZılmah 

dır. Yazılan dimlelerin hepsini ukurlar. 

Cümleler büyük fişe bakılarak sıra üzerinde fasulye ya da çöple yaz
maları sağlanır, (ilerleyen zamanlarda fiş tahtadan alınarak yazmaları iste
nir.) Yazmaya, erken bitiren öğrencilerden başlayarak dimle tahtaya renkli 
Lebe~irlerle yaulırılmalıdır. Bu çalışmalar arasında ö~rcncilcrc şii rler oku
mak fıkra anlatmak, resimler ~ös(eımek ... gibi etkinlikler yapılırsa öğrenci 
faaliyetlere dikkatini toplamış olarak katılır re başarı artar. 

Cümle öğretimi çalışmalarında anlama-okuma-yazma çalışmaları 
bir bütün olarak düşünülıneli ve birlikte kavratılınaya çalışılrnalıdır. Bütün 
bu çalışmaların bir ders saatinde bitirilmesi şart değildir. İlk haftalanla bu 
uygulamaların uzun zam:ll1 a1m·ası öğretmeni telaşlandırmamalı, cümleler 
mm öğrenciler taml'ındmı okunup-yazılmadan yeni bir fişe geçmemehdir, 
Öğrenciler her fişi bir önceki fi~ten daha kısa t;amanda ukııyııp-ynırıa alış

. kanlığı kazanacaktır. 

3) Kelime Dönemi: 

Öğrenci rarklı cümlclerdeki aynı kelimeleri tanımaya başlayınca cüm
le çözümlemesine başlanır. Okuma gerçekl*ne kadar devam erlcr, Yakl~ık 
Rıo dimle verildiğinde öyencinin öğretilen cümleler içerisinde b€nıeyen 
kelirr:ıt'leriıı farkına varır. Bu dfıııC'llle geçme ;I§amasında ö~rencilerin eil iyi 
sevdilV cümle okutulur. Cümleyi okurken kaç defa ses çı kartıyonı z: yaz:ırken 

kaç aralık bırakıyoruz? dire sorulur. Öğrenciden aldığımız tepki doğrultusun

da cümlenin hu p:ı.rçal:ınna kelime dendiği söylenir, kelimeleri ayıralım mı? 
diye sonılur, Kelime ayırm:ı i~1ernirıdc ijııceliklc Ö1Ile olan kelimeden başlan 

malıdır. Bu kelime genelllkle sınıftakl öğrencilerin birinin ya da öğrenciniıı 
yakın çevresindeki kişilerden birinin adı olabilir. Bu dUrllm o kelimenin da
ha iyi kavranmasını sağlar. 6-R cümjeye kadar sadeçe cümlenin öznesi kesi
Hr, Cümlt'den kesilen öznelerin (isimleri), diğer cilınlclı~rirı haşlrrrına geliı\~

cek okuma·yazmaları sağlamr. Çözümleme; 

Cümleler kelimelere, 

KelimeJer hccclı'1"C, 

Heceler hartlere ayrılarak yapılır. Çözümleme e:masında rt~nkli t.c!x:
şir , çözümleme levhaları , makas ... "t. araçlar mutlaka kullanılmalıdır. 
Cümleler kelimelere çözümlenirken ilk kesilen unsurun özne olacağını ve 
6-8 clinılt' nirı hu ~kildt' çfızilıııleıneye haşlanılacağını söylemiş tik, Özne
den osnra cümlede yüklernin kesilmesiyle devam edilir. Bu sdt~r yüklenı 

cümlclel'in başına. sonıına, koyarak gezdirilir. Bu çalışmaya geni~ bir za
man dilimi ayrılır, Yeni yeni cümleler kurularak öğrencilere okutlurulur. 

Çözüınlerıw Y 'IJlıl:ıcak cümlcle!"' kesilecek özne ve yüklenıler ile bun-

(21) Doç.Dr. I\Ji Osman Ö7.c<U1, a.gm .. ~.172. 
(22) !)oç.Dr. Ali Osman Ö7.c:ı.n . a.g.m., s.l T'\ . 
(23) Doç.Dr. l'li Osman Özcaıl. a.g.m. . s. ı 78. 

". .' ,. ~.,", . , 

darı sonra oluştunılacak nıellrıler ünite ve gilnlük pIruıda ypr almalıdır, 

4) Here Dönemi: 

Bu döneme sekiz sesli harfin çözümlemesi ile başlanır. Verdi~imiz 

cümlelerde sesli harfler tek tek hece olarak ortaya çıkmalıdır. Örneğin: A-li, 0-

kııl, ~;'lif, Ü-ZÜIıı... gibi. Harfleri kupyacdcrkcn St'Sli harfleri unutma, kelime
lerin biliştlrilmesi, çocuğun dilin hecE' yapısına aiııasa\1l1rlannın açık-seçik 

olmama.~ından ka}ll,ıldanır (21) . Çözümlemesi yapılan kelimelerden elde 
edilen ses lie hecelerle yeni yenı kelimeler tüketilmelidir. Bu şu ~ek.Jlde yapıla .. 
bilir: ağızdan iki hamle de çıkan A-li kcliı)){'$inin ı . Sesi ncılir? (.~): 2. &>Si ne
dir? (Li) cevabından sonra tahtadaki büyük fiş üzerinde bu hereler arası çizgi 
ile ayrılır ve kesilir. Bu sesler eldeki kelimeleıin önOne, arkasına getirilerek 
(güneş- li, okul-a ... gibi) yeni reni kelimeler mreıilir. Elde edilen kelimeler, 
oluştunılacak birkaç ~ni cümlede kullanılır. Birbirini bütünleyecek 3-4 
cümle ile J..iiçi.ik bir metin oluşturulup okutma-yaı.dınna etkinliğinde bulu
nulursa iyi olur. 

5) Harf Dönemi: 

Seslt~ri :ıııaliz etme ~alışmal:ırıntla hem.t'r harnerin birbirlerinden ni
çin farklı oldukları. onlara öğretilmelidir. Bemer harfleri birbirleriyle kır,LS

larıcı alıştırmalar, harf dizileri ş€klinde yapılır ve bu arada açıklamalar da \'e

rilirse çok faydalı olur (22) . Çocuklarda hece kavramının gelişmemiş olması: 
ses.li ve sessiz harfler aıasındaki i1~k.Jleri kaVT"J.yıınıamlŞ ulmasıdır. Sı~li hm1'
Jer .. urgusuz ve çocuğun dikkatini daha az çekmektedir (23) . Bu nedenle öğ
retmen heçe devresi ndeki çalışmalarında hecelen(n dO~ı'Ll telaffuzuna ve pe
ki~irici ça lışmalara daha fazla lincm vemıelidir. 

Heçe döneminde sekjz ~~Li Iıarrin iek tck (Iltx:c ülarak) urtap çıbnl
ması gerektiğini söylemiştik. Bu şekildeki çalışmalarb sesli harfler hece dö .. 
nemiml!" doğalolarak kavratıhııış olmaktadır. Sekiz sesli hanLen sanr.! !ımf 
dönerııinde yapılacak çalı~ma: albhcmi7.deki yirmibir sessiz harfi tanıtmak 
OlaCililf, Sessiz harflerin t:ınıtıhna.'iı ve kavratılmasında öncelik :ıert sessiz 
harfler (p, ç. t, k. f, §, s, 11) de olm:ılıdu-, Seıt sessizleri kavratırken şu şekilde 
bir yol izleııir~ amaca daha kolay ve çahuk ulaşıla hilir. S l1Iır ÜÇ gruba ayrı

lır, Tahtada (her grubun karşısına gelecek şekilde ) Oç kutucuk çizilir. Birinci 
grubun karşısındaki kutucuğa bil' sesli harf yazılır. İkinci grubun karşısında
ki kutucu~a (sesli harfle bir hulunan ve çözümlemesi yapılmış) sert sessiz 
harf yerl~tirilir. Üçiincii ~rulıun kal}ıslT1dnki kuıueuğa da her iki gruhun 
haıflerini birle~ti rerek yazar. 

Lgnıp ı. gnıp 3,grup 

Şimdi sıra gnıplara kendi kutııcuklanndaki sesi çıkartmalarındadır. 
Öğretmen birinci kutUCUğu gösterdi~i zaman J. grup, ikinci kuttlCU~U göster· 
diği zammı 2. grup yüksek sesle okurlar. Bu birkaç kez tekrarlanır. Sıra üçün

. cü grubıın kuıucıığuııdaki sederi çıkarnıaya gelmiştir. Her iki grubun çıkar
dı~ı seslerin birleştirileceği ifade edilir. 

'" " . 
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Sonra birk:ıı; kez okutulur. Tekmr 1., 2. " 3. gruplm!Cri bır ıekilde 
okuuunılur. Aynıharfin önüne .. arkasına ünlüleri getirerek elde edilecek 16 
Im iigrencilere sıralıyl a okutulur. yardmlır. Elde edılen !Cn sessizler sesıı 
harfleric birl ikte kullanı imk ",ui )""i h<ce it kelimeler oluşturulur. 

OKUMA Y/JlMYA GEÇIŞ (METIN SAFHASO: 

OkUln .. yazıyı gömlC, :mlrum kavrruna it bu kellmclen seslendInne
dir (24) . Göz, 'ihin i. ses org.1nlarnın uyumu ilc okuma etkinli~ onaya Çı 

kar. i. sı nıf öğretmeni de~i anlatırken, cümle-kelime ya da harfi kııvrataca

~ zaman üç faaliyeti birbirini bütünlC)"",k ıekilde yaprnahdır. \'erereğl 

cümleyi öğrencilere buldunluktan sonra tahtaya a,malı, sonra canlandmna
h .. uygun bir ses tonu ile okumaııdır. Bunu dikkatlice iZıC).n iigrenci c(lnı 

I~ıin büllimlerini kaıraımş; canlandınna sonucunda da anlamla ilgi kur
nn~ olur. Bu ıekildeki bır etkinlikle "rilen cümle ya da kelimeyi (zihninde 
:mlrum buiunduRu için) söyler .. yazar. Bu aş,uıı:ıd" gerek dikkat toplrun"k 
\'e gerekse \'Crilen runıle ya da kelimeyi kavraunak için ög.retmcıı klla\'l1z so
nılar sorabilir. 

Okuma etkinli~ hem öğrenci h~n de öğretmen :ıçısından çok ön~n

lidir ÖRretlrn çah~nalanmn Ileriki ),IIarda da istenilen ~Ituda )~rütül
mesllçln okumamn ilk )'ılın Içerisinde çok iyi kaı.andmlması gerekir. Oku
ma durumu iri olmayan öyenciler aıılarna \'C anlatım bakımından da iyi 
olamay:ıca~ından sonraki )'Illanla okudu~u kitaplanla I~enllen ölçüde ya
rarl :uıam:ıı. 

Bu dcvre). gelmeden '''Ya başladıktan IlCnıcıl sonm bazı öğrenciler 
)""i oluştunılan h<ce" kelinıclerl oknyup-yııı.d ı~ görüldıllir. Bu sevi).ıteki 
öğrenciler öRreuııcn ~ır:ıfından gnıplandml:ırak metinler .. rilmelı, oknyup. 
yazınalan sa~lanmalıdır. Böyle yapılmadı~ takdinlc ileri sevi).ıtekl öğrenci 

lerin hece .. han tekmrlanndan sıkılacağı it dolayısıyla okuma yazma i~e

~nde azıdma ol:ıbileceği di~!inülmel~ir. 

Birinci sımfa ahnaıı öğrenciler ~işik aile onamlarndan geldikleri 
için okula hazır olması yöniinden farklıhklar gösterirler. Öyle ki, sınıf ta, eli
ne ilk kez kalem alan çocııktar, belli bir ölçüde okuma yazına)'l kavr:unIŞ 
olan çocug., kadar ~şik dÜ2C)1ie iigrenci bulun:ıbllir. Bn ııcılenle, çeşitli ct
klnllklenlen yanırlanıl",ık çocuklann okuma yazın"ya hazır olma )'önün
den i~ce de~erlendirilmeleri gerekir. Bu d*rlendimıc sonuçlanna göre ço
cuklann baştan itibaren .,.;1< gn/planna a)nlmalan i. her gnıbun iluir.ıcı 

na göre öğrenme etkinlikleri plan l :ınması gereklidir. OWcnciler sürekli aynı 
grupta turulmarnalıdır. Çocu~un dura~ bir yapı)~ sahip olmad ı~, tersine 
siirekli bir ~Işim it gelişim içilKle bulundu~u göz önilude tutulnı:ıhdır 
(2\). 

Sevi)< gruplanyla etklnli~ne göre sıralı yla ilgilenllnıe"dlr. Bır gnıpl, 

tah~a yaıJ etkinll~nde bulunulurken di~r grup .. ri lcı ı ödevi deftere, bir 
di~ri de çöp ya da fasul). ile yazmaya )1inlendirilmelidir. Bütün bu etkinlik
lerl yaparken öğretmen gruplar :ınısında okuyan-okuyamayan; ÇalIŞkan-t~

bel gibi a)'lnmlarda bulunmamalı .. bunlanı fusat yamunamahdır. Hana bu 
grupim arnn:ının ölçü .. .,ı,etıi)'le çalışma )1intcın~ri , öğrencinin anlaya
ca~ bir dille :ıçıklannıah; .. Ii toplantılannda da "Ii~re bilgiler "rilmelidir. 

(24) Beşir Göğilş. "Ilkokullarda 11lrkçe ~I" M.E .Basım E~, I~anbul 1968, 5.15. 
(25) Komisı""; Itkok"m, Yazın, öRretmen ~la\1lzu, M E.Basım E~, IsıanbuI1979. 5.4. 

Mckani7Jlla kavrandıktan sonra okuma parçaJan ilzerinde yapıl:ın 
okuma, SÖ7JU ve yazılı anlatım , dilbiigisi \'C yazı çalışmalarının ünitclcre 
ba~h .. daha tiyade yazıh yapı ldı~ı safi"ya "metin .1flıas l " denir. Metln 
safhasına , dalıa önce öğrenilen \. )"i t~kil edilen anlanılı kelimelenlen 
mC)~ana getirllen az heceli .. kısa okuma parçaları ile başlanır (26) . Han 
döneminden sonra ögrencilerin harflenlcn lıece, hecelenlcn kelime, keli
nıclerden de cümle oluşturduklan ; oluştunılan bu cümleleri okuduklan 
görülllr. Bu aşamada hemen kUap .. dergilerdekl okuma parçalanna geçil
memesi gerekir.Ogrencilerln güç durumda kalmarnalan için, ö~retmen 
~1hşma larda elde edilen hece, kelime" cümleleri kullanarak küçük me
tInler oluşturulabilir. Duruma göre bu metinler yazma \'C okuma ç:ılı~ma· 

Iannda knll~ıılır. Daha sonra dergi '" kitaplardaki parçalardan iigrenci se
viyesine uygun göriilen parç:ılar üzerinde çalışı lır. 

Ilkokuma-yazma "hasında önemli ~1iışmalanla bulunan ~timci 

Selahattin Diktııen metinlerin seçilmesinde dikkat edilecek noktalan şu ıekll 

de sıraı", 

i. )Ietinler öğrencinin günlük yaşanusı Ilc Ilgili olmahdır, 

2. Metinler ilgi çekici, öğrencilerin raş '" sevi).lerine urgun olmalıdır, 

3. Metinler kısa, ifade açı~ harekete )"ÖIlelik .. resimli olmalıdır (27). 

Serbest okuma çaI~malannda kıılıanılacak metinler oluşturulurken 
Türk folklor degerleri :ınısında örnekleri sıkça bulunaıı bilmeceler, wkerle
melcr, masallar, türküler, maniler ve öykülerden yar.ırları ılmalıdır. Bu ma
teryaller; birer okuma parçası gibi işlenmeli, iigrencilere sorular sorularak 
üzerinde anlruna-k"mma çah~nalan yapılınahdır (28) . 

Serbcsı okumada oldugu gibi serbcsı y:ı>ınaya geçerken ,le öRrencile
re blnlen yOklenilmenıell ; aıılanu ıyı bil~ıen kelime '" cümlelerin yardml
ması ile il" başlanmalıdır. Daha sonra öğrencllere bır konu ı.rerek düşün

dilklerini yazmalan menmelldir. Serbcsı yazına çahşmalannda allede bulu
nan fertlerin isimlerinin yazılması, sevilen yeıııeldenn isimlerinin yazılması, 

""ilen Ojun "imleri, akrabalık Wrimleri ... y:ııdnlabillr. sene sonuna d$ 
dikte çaI~m:ıs1 yapılmahdır. Bunun için öğrencilerin hoşuna gidecek, kalıra
m:ını sınıf Içinden ol :uı küçiik olaylar iigrencllere söylmımeli, öğrencilerin 
yazm:ılan .ığlanmahdır. 

OKUMA YIJMA ÇALlŞMALIRINlN DINLEME VE KONUŞMA ITKlNLIK
LERlYLE BIRLIKTE YORIlTOiJ,\ESI 

Bu devrede h<celer harflerine aynhr. Aynlan harfler i~'" tanıuldıktan 
sonra )"1 yeni Imler oluştunılmaya başlanır. Elde edılen heceler~) ni ke
limeler, keltıııelenlen de k"a ~ir .. soru cümleleri oluşturulma)~ özen giis
wrilir. Oln~unılmaya çalışılan cümlelerin öznelerinin sınıfıa bulunan öğ
rencilerin isimleri olması dikkat .. istek :ıç"ından yararh olacaktır. Cümlele
rin blrkaçıııın blrl~tlrilınesl ıle küçük metinler oluştunılarak okuıııa it yaz
malan istenebilir. Kısa \'e emir cümleleri içinde ismi geçen öğrencilere sım· 

sıyla tahtaya yııı.dmlır. Tahtaya yardmlruı cümlelenlen oluşan metin öğren
ci lere slrn~l~a okııuurulm. 

(26) Fcı"; Uçan. "Birinci Sınıf Ogıeıimi ~I",ızu", Pratik Ogreıinı Yay. Geliştirilın~ iV. B,,~ , Konya 1995,5.130. 
(27) Selahaıtin Dikıııcıı. ··ltkokuma Yazına öRretiınl ögretmen Rehben", Oner Yay .. Ankm 1')86,5.9'). 
(28) Dr. Sülernan ı;clenk . Itkokuma-Yamıa öğıetiını, Anım Y'y. Ankara ım, < 163. 
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Çözümleme ınetcxlu piıııı okuma-yazma mekanizmasını ııe~ı, KU

nuşma mekanizması kaHıtına bakımından da önemlidir. Güzel konuşımı 
alı şkanlı ğını kazandırahilmek için komışma, ukuma, yazma faaliyeth:rinin 
birbirinden ayrılmadan bir bülün olarak mütalaa edilmelidir. Öğrenci , yakın 

çevresindeki eşyaları tanıdıkıan sonra yazına alıştırınalan yapılmalıdır. Böy
lece kelimcleri söyleiliş! ayn, yazıh~ı ve okuııuşu ayrı olarak öğrctcıııcyiz. Bu 
iiç unsur birlikte öğretilir (29). 

Dinleme alışkanlığının kazandırılması da önemli çalışmalardan biri 
dir. Türkçe'mizin iki önemli alanı olan anlama ve anlalımın içine aldığı dört 
beceri (okuma, yazma, difllerne it' YaJJ1Ja) birbirini blltünleyen unslIrlanhr. 
Anlama, dinleme ve okumayla; anlatım ise, konu~a ve yazma etkinlikleri)'
le ge lişti rilebilir. 

Dinleme mrisinin öğrenilebilir ve öğretilebilir bir dil bca:risi oldu
ğunu ifade eden S. Çelenk üğretmenlere etkin dinlemeyi sağlamaları amacıy
la şu eğitici çalışmaları yapmalarını önermektedir: 

i . Dinleme etkinUginin sonunda sorular sorulacağını belirterek ko
nu~maya haşlama, 

2. Uinlenecek metin ya da konuşmaya hazırlık sorularıyla girme, 
3. Dinlenen metin ya da konuşmanın eksik kalmış bir bölümünü ta

mamlama, 
4. Dinltmen mctin ya da konuşma konusunun sözlii ya da yazılı ola-

rak özetini çıkarma, 
5. Dinlenen metin ya da konuşmayı ~renciye dramatize ettirme, 
6. Dinlcn,n metin ya da konuşmanın başlığını lahmin elme (LO) . 
Öğrenme yollarından biri olan dinlemenin isten ilen ö1çüleıı.le olabil-

mesi için: 
• Derslikte öğrenciler öğretnıenlerini iyi görebilecek şekilde oturtııl

malıdırlar, 

• Uuyma ve anlama güçlüğü çeken öğrenciler ön malara onınuhna-

lıdır. 

• Oink:me et kinliği dikkat dağıtıcı ses ve gürültünün olmadıg, za
manlarda yapılmalıdır, 

• Öğrencilerin yorgun, aç, moralsiz olmadıkları zamanlarda yapıl

malıdu, 

• Dinleme etkinliğinin konusu öğrencilerin seviyelerine uygun, dikkat 
çekici niıelikte olm"ı gerekmektedir, 

Dinleme alışkanlığının yerleşmesi için müzik der.ıindc ö~reıocegi bir 
parçayı keoıli~i ~ü}' lı!dikten sonm lı üyük ~ıııır üğrencilerinden bir grup çağıra
rak şarkı)' ı bir de onlardan dinleınelerini sağlamalıdır. lhlrlece hem dinleme 
alışkanlığı kazandırılmış olacak hem de öğreniimiş bulunan şarkı sözlerini 
metin olu~ıurrnı-okuma-yazıııa etkinliğinde kullanma imkanı elde etmiş 
olacaktır. 

Okuma, yazma ve dinlemenin yanında konuşma becerisinin de geliş
tirilmesine aynı derecede önem verllınelidir. Konuşma, hireyin içinde yaşadı
ğıtopluma u~"Urııulıu sağlarn:ısmda, kendine güY€n duygusuyla yetenekleri
ni ortaya koymada ve başarılı olmada kendisine kapı aralayacak en önemli 
unsurdur. Öğrencinin güzel bir Türkçe konuşmasını sağlamak için şunların 
yapılma.'il geretdidir: 

• Öğretmen konuşmasına dikkat etmeli ve öğrencinin k~ısında düz
gün konuşmalı , 

• Öğrencilerden güzel konuşmalan taklit etmelerini istemeH, 
• Öğrencilere sık sık fırsat tanıyarak sınıf arkadaşlanna konuşmalan 

(29) Nusret Alperen. ag.e., • .103-1(1). 

~1manınalıdır. Bunun için izlenilen birolayın, gösterilen bir resmin, yapılan 
bir gezinin ınlatılması :'iloçilebilir. 

• ses tonu ile el, kol ve yüz hareket l(~ Mllin koııuşnıay ı llC:ilcdiği fikrini 
ka",ratmaya çalışmalıdır. 

• Konuşan öğrencilere taltif edici sözler söyleyerek onları cesaretlen
dinnclidir. 

Yazma becerisi; öğrenciııin gördükleri, duydukları ve düşündüklerini 
yazı ile anlatması,h gelişir. Dinleme, okuma ve konuşma becerileri ile doğ

rudan ilişkiBilir. Öğrenci lerin yazılarının istenilen seviyede olması için bazı 
çah~malann yapı l ması gerekir. [3u öğrencinin si ııir-ka~ koordina~yonuııu 

sağlayıcı faaliyetler olup yazının açık, akıınaklı ve i§lek olmasını sağlar. Bun
dan başka: 

• Resim dersindeki kcsınc-yırtma-yapıştırma çalışmaları parmak kas-
larını geliştirerek yazının istenilen seviyede olmasını sağlar, 

• Sırada ve havada parmakla yazı yazma çalışmalan, 
• fasulye ve çöplerle yazı yazma çalışmaları, 
• Serbest resim yapma ça]ışınalan, 
• Tahtada ve deftere istenilen çizgileri çizme çalı~maları da yazıyı gü

zelleştiren etkinlltderden bazılarıdı r. 

SESLİ-SESS!Z-GtlzEL VE HLZU OKUMA ETKINLl~1NDE DIKKAT EDI
lECEK NOKTAlAR: 

Okuınaya geçmiş ö~rencilere yeni oluşturulmuş metinler sesli olarak 
okutulmalıdır. Bütün öğrenciler okumaya geçmiş, uzun süre seslj okuma et
kinliğinde hulunulmuş ve iyice anlaşılmış hlr metin üıtrindc ise gUzcl oku

ma çalı~ması yapılabilir. Güzelokuma yapılacak metin öğretmen tarafından 
özenle seçilmelidir. Bazı metinler öğretmenin okumasından sonra öğrencile 

re söz korosu şeklinde okuıulursa ses tonunun ayarlanma~ına ve okuma hı
zının geli~tirilmesinde yararlı olur. 

Sessiz okuma. j;üıef okumada olduğu ~jbi okunmuş ve anlaşılmış 
metin yc:riıw, içerisiııde yeni kelimelcI' hulunan kısa ve anlaşılma,ı kolay 
olan metin olmasına dikkat edilirse daha yararlı olur. Ü~rcncilere ü~rctim 
ı'ılının sonuna dOğru w\iyderinı: Ul'gul1 hikayı: kitaplan verilerek S6.'ı'İz oku-
11l:ıctkinliğindc bulunmaları sağlanır. Bu şekilde bireyselokumalar için ki
taphkta okuma St:',tleri bulundurulur. Öğretim i'ıh sonuna doğnı okuma 
problemi olan öğrenci kalmayınca sesli, sessiz ve güzel okuma etkinliğinde 
belli bir mesafe kat edildikten sonra öğretmen monotonluğu !urmak, öğren 

cilerin ilgi ve isteklerini artırmak için hızlı okuma çalışnıa<;ı }'apılabilir. Ö~

retmen sessiz okumada olduğu gibi bu tür okuma etkin li ği için masal, ço
cuk hikayeleri, hayvan ve tabiat hikayeleri temin edebilir. 

Okumasını yetersiz bulduğu öğrenciler ile ilgilenerek bunun sebebi 
araştırılmalı; çocuk \'€ ailesinden, çevreden, okul ve sınıf içinden b~arıyı et
kileyen faktörleri onadan kaldıracak girişimlerde bulumılmalıdır. Okuma 
güçlüğü çeken öğrenciler durumu iyi olan öğrenci grubu içerisinde grup ça
lışmasına !ahi tutulabil ir. Okunan kil.aplar üzerinde grup e leınarılanrıll1 ko
nuşmasına fırsat tanırumsı... gibi. Bu gibi etkinlitderde bulunan okuma güç
lüğü olan öğrencilerden onure edici sözler esirgenmemeli, onlann yapılan 
çalışmalarla medenf cesaret kazanmalarına ve öz güven duygusunu geliştir
melerine yardımcı olunmalıdır. 

Anlama eğitiminin önemli vasıtalanndan olan okuma mekanizması 
kitaplardaki metinlerle, şiir, tekerleme, bilmece, sayışına, mani ... sözleriyle 
zenginleştirilerek işlerlik kazanmasına çalışılmalıdır. 

(LLL) Dr. Sülc)1I1an Çclcıık. Ilkokwııa-Yazma Progrııııı ve !lgretimi, Artnn Yay., Ankara 1999. ,.66-68. 
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Serbesı okııma çalışmaııınnd' aşa~daki ömek metinler gibi çevre 
özelli~ne uygun p:ın;a1ar olııııurulabilir. 

000 pili piıi 
Keramela sepeti 
Teıazi, lastik 
Jimn:ıstlk 

Mustafa mıstık, 
Ambar' ktstı~ 
Oçmuın yaktık, 
Seyrine balıuk 

i~~ battı 
Ganınu yaku, 
Tombul koş, 
Arabanın !eken 
Istanbul'un şekeri 
Hap hııp :ıltın ıop 
Bundan başka oyıın )uk 

Bizı nı erde deli var, ıepesınde glllil \'ar (lloroz) 

!.eylek leylck havada 
Yumurtası ıavada 

Haydi \'Crin et )1!Sin 

Et)'eI1le7Se ot yesin 

F~ f~ ka~kçı 
Ka)1kçın1l1 küre~ 

Tıp up eder yüre~ 
Akşama fincan bö~. 

lLKOKUMA-YAZMA OCRllTLltlNOE KULLJ.NIL\N OICER ARAÇLIR: 

1. FlŞLE& Fişler, büıük" küçük olmalı üzere iki çeşittir" cümle tig
retiminin en önemli aracıdır. ÖğretIllenin kısa sürede başanya ulaşmasını 
sağlar. 

A. Bü)tik Ilş/er.Çözümleme metodunun cümle t!grelimi dönemip< 
büyük fişin tlgreıimiyle boşl,"ır. Öğreıilen fişler sınıf ta her ö~clnin göre
bilecegl bir yere (geııell ikle y:v, u"ıı"ının yan ıarafına gerilen iplere asılır) 
dizilmelidir. Fişlerin }'crleri ıam:U1 zaman değiştirilmelidi r. Öğrencılerin ilgi
sini çekmesi ve daha çabuk kavramalan için büyük f~in kenanııa ilgili re· 
sım ler yerl~tinııek iyi olur, 

ıı. Kiiçük Ilş/er. Büyük f~~ki cümlenin II)TI"I küçük, renkli kanonla
ra yazılır. KOçlik fişler, ligrct.ınen tarafındmı her öğrencinin Ismi yazıl,lTak 
dağıulan zruflarda sakianır. Çocuklar isimlerini bu zaıfla", babmk da ögo' 
nebilirler. Bunu hızlandırmak için verilen her küçük fişin arkasına kendi :ıd. 
l aCl nı YalJııalan ögretilir. 

C. FrLsulye i~ çöp/er. Çizgi çalışmalanyla cümle öAretimi döneminde 
be"'ri kazandıma," kalıcı tlgrennıeyi sağlanıak için f"UI)" it çöplerle pe
kişıirid ~ı1~ma yapı lı r. 

ç. Defıcr·K,1/em: I. sınıf ö~rcncilerine az yaprakl ı çizgili defter aldın
lır. F.~er imkiin varsa çift çizgi ii üç aralıklı defıer aldınlabilir. Yine I. sınıf cı· 

rendleri kesinli~e açacak ile açılan ıahıa-)"varlak kalem l"lIruıdınlmalıdır. 
Ögreııcinin gilzel )"'" alışkaıılı~na &ı1ıip olm"ı için kaleme iyi hakim ol
ması gerekir. Ince uç ıakılaıı kalemlerle bunıın sagl:uıanı:ıdı~ görülmüşıür. 

Çözümleme sırasında ku~un kalemle birlikte renkli kalem de kullanılm",ı 
yararlı olur. 

O. I'azı TnJıı:~/: i . sınıf öğrencilerine göre ayarlanmış olmalıdır. Tah
lanın ).ıılen yüiGe~iği 60-65 cm olmalıdır. Öğrencilerin yazı razaca~ yük
sekliğ< cümle yazımında kolal'lık sa~annı:.ı için udııaya hafif beliıııln çiz
giler çizilebilir. 

E. Ke/ime-J/ere-H,1If I'cnceresi: Değişik kelime, iıece i. haıfleri kamIl
mak için iki ayn karıoıı parçası kullanılarak yapılır. Harflerin yazıldığı şeril 
kllprüden geçirilerek diğer kanona ıakılır. Yazılı şeriı hareket ettirilerek fark
lı harf, hcce \'C kelimeler öğrencilere okutturulur. 
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Kelime - J/oce -If.1If lin/dagı 


