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ÖZ: Eğitimin en temel hedefi sınıf düzeylerine göre öğrencileri
belirlenen kazanımlarla donanımlı hâle getirmektir. Yani, onları bir üst
eğitim kademesine daha da önemlisi hayata hazırlamaktır. Öğrenmeöğretme sürecine öğrencilerin etkin katılımını sağlamak ve temel dil becerileriyle ilgili hedeflere ulaşabilmek için seçkin edebî ürünlerden yararlanmak gerekir.
Bu çalışmada, öğrenme ve öğretme sürecini öğrenciler için çekici
kılmak için edebî ürünlerin kullanımının önemi üzerinde durulmaktadır.
Bu amaçla işlevsel ve yaygın kullanıma sahip edebî türlerin örnekleri,
özellikleri ve dil eğitimi etkinliklerinde kullanılma biçimlerine değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, edebî metinlerin kullanımı,
dil gelişimi.
Benefiting from Refined Literary Texts to Create a Multi Stimulant
Learning Environment for Turkish Language Teaching
ABSTRACT: The main purpose of education is to help students
to get the determined qualities according to linguistic competency levels.
In other words, this means to prepare students for an upper education
level and for real life situation. Moreover, to make students actively
participate in the process of the learning and teaching, and to achieve
aims at basic language skills, it is necessary to benefit from highly refined
literary texts.
In this study, to make the process of the learning and teaching
attractive for the students to dwelled upon the importance of using literary
texts. Besides, samples, properties and usage methods of those literary
texts are mentioned.
Key Words: Turkish language teaching, literary texts usage,
language development.
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GİRİŞ
Çocuklar aile ortamından başlayarak temel dil becerilerinden dinleme ve konuşmayı edinmeye başlarlar. Doğal ortamlarda gerçekleşen bu
dil edinim durumu bilinçli ailelerin sorumlu davranmalarıyla daha sistemli bir şekilde gerçekleşir. Bebeğine söyleyeceği ninnilerin ezgisinden, aile
ortamındaki konuşmaların tonuna kadar her şey çocuğun dinleme ve konuşma becerisini etkiler. Resimli hikâyeler, elektronik masal kutuları vb.
hazırlanmış pedagojik ürünlerin alınıp kullanılması, aile ortamında gerçekleşen dil edinim sürecine büyük katkı sağlar.
İlköğretimin birinci kademe birinci devre, öğrencilere dil bilinci
kazandırıldığı, dil becerilerinin sağlam bir temele oturtularak geliştirilmeye çalışıldığı dönemdir. Bu dönemde öğretmenler öğrencilerin belirtilen nitelikleri kazanmaları için daha bilinçli davranırlar. Öğrencilere dili
sevdirmek, temel dil becerileriyle ilgili gelişimlerini sağlamak için öğrenme ve öğretme sürecini iyi yönetmesi, ortamı öğrenciler için cazip
hâle getirmesi önemlidir. Ayrıca, öğretmenin neyi, nerede, ne zaman ve
ne şekilde yapacağını iyi bilmesi kadar sınıftaki öğrencileri dersin her
aşamasında öğrenmeye hazır bulundurması ve öğrencilerin etkinliklere
istekle katılmasını sağlaması da üzerinde durulması gereken bir noktadır.
Farklı öğrenme ortamları oluşturarak süreci öğrenciler için ilginç kılmanın etkili yollarından birisi zaman zaman edebî ürünler üzerinden gerçekleştirilecek etkinliklerle dersi öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde sürdürmektir.
Öğrenme ve öğretme süreci etkinliklerinin çok uyaranlı ve etkileşimli bir ortamda yürütülmesinin önemi büyüktür. Öğretmenin süreçte
organize edeceği etkinlikleri ortamı renklendirecek ve öğrencilerin ilgisini çekecek edebî ürünler sayesinde daha verimli kılabilir. Öğrencilerin
ilgileri çekilerek derse katılımlarının sağlanması, hedeflenen kazanımlara
daha rahat ulaşılmasına yardımcı olabilecektir. Etkili ve kalıcı öğrenme,
öğrencilerin, hazır bulunuşlukları ile üst düzey bir beklentiye sahip olmalarına dayalı olarak gerçekleşir. Öğrencilerin öğrenme isteği içerisinde
bulunmaları, etkinliklere etkin bir biçimde katılmalarını sağlayacaktır.
Öğrencilerde bu isteğin oluşturulması ve derse etkin bir şekilde katılmaları için ilgilerini çekecek pedagojik malzemelerden yararlanılabilir. Öğretmen, öğreteceği kavram ya da kuralı bu tür edebî ürünlerden yararlanarak kavratabilir; bunlar aracılığıyla öğrencilerin dikkatlerini konuya yoğunlaştırabilir.
Yeni Türkçe dersi öğretim programlarında, ilköğretim döneminde
öğrencilerin zihinsel, sosyal ve dilsel becerileri kazanarak gelişimlerinin
sürdürüldüğü önemli bir dönem olarak görülmektedir. Özellikle öğrencilerin okuma, anlama, anlamlandırma, yorumlama ve anlatma gibi beceri-
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leri içine alan yaratıcı düşünme, iletişim kurma, Türkçeyi doğru, güzel ve
etkili kullanma vb. üst düzey becerileri kazanmaları hedeflenmiştir. Bu
hedefe ulaşılması için Türkçe derslerinin işlenişinde temel araç olan metinler büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda okul öncesi dönemden
başlanarak ilköğretimin son sınıfına kadar Türkçe derslerinde kullanılan
metinlerin seçimine özen gösterilmesi gerekmektedir. İlköğretimde öğrencileri ders içi ve ders dışı etkinliklerle seviyelerine uygun metinlerle
buluşturmak gerekir. Öğretmenin, özellikle derste işlediği metinlerin
içerikleriyle bütünlük oluşturacak farklı edebî metinlerle çalışmalarını
çeşitlendirmesi, ders dışı etkinliklerde öğrencilerini seçkin çocuk kitaplarına yönlendirmesi büyük önem taşımaktadır.
Son yıllarda hızla yayılan yapılandırıcı dil yaklaşımı, dil öğrenme
sürecini gelişimsel ve etkileşimsel olarak ele almaktadır. Bu yaklaşımda
davranış değiştirme değil beceri geliştirme ön plandadır (Güneş 2007: 810). Dil öğrenmede sosyal etkileşimin de rolü büyüktür. Çocuğun başkalarıyla etkileşmesi, dil öğrenmeye ve zihnini geliştirmeye önemli katkılar
sağlar. Kısaca dil, zihinsel, bireysel ve sosyal becerileri geliştirme, öğrenme, iletişim kurma, etkileşme ve dış dünyayla bütünleşmenin en
önemli aracıdır. Dil, bireyin aktif çabalarıyla, zihinsel becerileri geliştirerek ve başkalarıyla etkileşerek öğrenilir (Güneş 2010: 4-7).
Öğrencilerin üst düzey zihinsel, sosyal ve dilsel beceriler kazanmaları için zengin içeriğe sahip edebî ürünlere başvurulduğunda ortam öğrenciler için ilginç kılınmış olacaktır. Öğrencileri öğrenmeye hazırlayan
dışsal uyaranların en önemlilerinden biri, öğrenme ve öğretme sürecinde
sözlü ve yazılı metinleri kullanmaktır. Bu tür metinlerle öğrencilerin ilgileri çekilip dikkatleri toplanarak öğrencilerde bulunması gereken öğrenmenin içsel dinamizmi harekete geçirilmiş olacaktır. Türkçe derslerinde
bu tür bir mekanizma edebî türlerin seçkin örneklerinden yararlanılarak
oluşturulabilir. Bu tür ürünler gerek metin işleme sürecinin ana materyali
olarak kullanılabileceği gibi bütünleyici çalışmalarda yardımcı materyal
olarak da kullanılabilir. Bu yolla sadece öğrencilerin derse olan ilgi ve
dikkatleri toplanmış olunmaz, aynı zamanda onların temel dil becerileriyle zihinsel ve sosyal becerilerinin de geliştirmelerine katkıda bulunur.
İlköğretim, okul öncesi döneme göre dil eğitimi çalışmalarının daha sistemli yürütüldüğü bir dönemdir. Okul öncesi eğitimle özellikle dinleme ve konuşma becerileri belli bir seviyede geliştirilmiş olan öğrencilerin sahip oldukları hazır bulunuşluk düzeyiyle dil becerilerini daha üst
seviyede geliştirmeleri söz konusudur. Bu becerilerin öğrencilere kazandırılması için ilköğretimin birinci ve ikinci kademesinde çocuk edebiyatı
ürünlerine sıklıkla başvurmak gerekir. Okul öncesi dönemde ninni, masal
vb. malzemeleri sözlü olarak dinleyen çocuklar artık çocuk edebiyatı
ürünleri üzerinden yürütülecek etkinliklerle okuma, anlama, anlatma,
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yorumlama, sebep - sonuç ilişkisi kurma gibi zihinsel ve dilsel becerileri
geliştirmeye çalışacaklardır.
Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk duyarlığıyla örülmüş, çocuk düzeyine uygun bir dille kaleme alınmış metinlerdir. Metinlerin alıcısı öncelikle çocuktur. Metinlerde önemli olan dilin güzel kullanılması, işlenen
konunun çocuğun bilişsel ve duyuşsal özelliklerine uygun olması ve kurgunun çekiciliğidir (Karatay 2007: 465). Sever (2008: 145-146), çocuk
edebiyatı ürünlerinin çocuğa göre durumlar oluşturarak Türkçenin anlatım gücünü yansıttığını, söz varlığının ögelerini örneklendirdiğini belirtmekte ve şöyle devam etmektedir. Çocukların, küçük yaşlarda manileri,
bilmeceleri, sayışmaları, tekerlemeleri mırıldanmaya başlamalarıyla birlikte, onlar için renkli, devingen ve eğlenceli bir dünyanın kapısı da aralanmaya başlar. Bu dünyada, Türkçemizin yüzyıllardır işlenegelmiş sınırsız anlatım inceliği, yaratıcı gücü; insanımızın sıcak ve içten duyma, düşünme, paylaşma ve yaratma yetisi saklıdır.
Çocuk edebiyatının dil gelişimini kolaylaştırdığı bir gerçektir. Çocuklar duydukları dili öğrenirler, dili geliştirecek ne kadar çok ortam
olursa, çocuklar da dil öğreniminden o kadar çok yararlanırlar. Bu ortamı
oluşturacak en zengin araçlar çocuk kitaplarıdır (Kaya 2007: 117). Dil
eğitim ve öğretiminde edebî ürünlerin önemine değinen Demiray, bu
konuda şunları ifade etmektedir: Çoçuk, öykü, roman vb. edebiyat ürünlerini okuyarak dilini geliştirir. Edebiyat ürünleri, başarılı konuşma, yazma, dineme ve anlama için önemli bir etkendir (akt. Ateş, 1998: 3). Huck,
Hepler, Hickman ve Kiefer, çocuk kitaplarının yararlarını şu şekilde özetler (akt. Kaya 2007: 118):
· Çocuklarda okuma yazma farkındalığını geliştirir.
· Çocuklara okurken eğlenme ve zevk alma fırsatı sağlar.
· Çocukların iç dünyalarını zenginleştirir.
· Çocukların okudukları ile kendi yaşamları arasında doğal ve güçlü bir bağ kurmasını sağlar.
· Yaşam deneyimleri ile iç içe olabilecek kapıyı aralar, yeni ve
farklı yaşam deneyimleri ile karşılaşma şansı verir.
· Kitabın önemini vurgular.
· Okuma yazma etkinliklerine kaynak oluşturup okuduğunu anlayabilme ve düzgün dil kullanımını sağlar.
Bir dilin sağlamlığı, sağlam bir edebiyata sahip olması ile kendini
gösterir. Edebiyat bir dilin ortaya koyduğu ürünlerden oluşur. Bir başka
ifadeyle farklı türlerde ortaya konulmuş seçkin ürünler edebiyatı oluştu-
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rur. Ninni, mani, tekerleme, masal, öykü vb. çocuk edebiyatı ürünleri
genel olarak edebiyatın önemli bir ayağını oluşturur. Bu açıdan, edebiyat
bir dilin hazinesiyse, çocuk edebiyatı da edebiyatın hazinesidir, denilebilir. Edebiyat ruha canlılık verir, yaşama gücünü artırır. Bir insan güzel bir
düzyazı veya şiir okumanın kazandırdığı yaşantılarla kısa zamanda bu
günkü tasalarından kurtulma imkânı bulur ve sonra da bu tasaların karşısına daha güçlü, daha dinlenmiş hâlde çıkmanın yollarını öğrenir. Çocuklara okulda bu gibi yaşantılar edinmek için birtakım fırsatlar verilmediği
sürece onlar ruhun canlanıp güçlenmesinde edebiyatın bu şaşırtıcı, olağanüstü değerini hiçbir vakit öğrenemeyeceklerdir. Edebiyat hayatı keşfe
yardım eder. Çocuklar hayatı ve yaşama yollarını öğrenmek için edebî
eserlere muhtaçtır (Oğuzkan 1987: 15).
Yazınsal yapıtların okunmasıyla ulaşılabilecek pek çok kazanım
vardır. Bunlardan bazıları şöyle belirtilebilir: mantıklı düşünme, açıklama
biçimlerini geliştirme, çözümleme-bireşim yeteneği kazanma, bir metni
eleştirebilme yetisini kazanma, aynı durumu ya da olayı farklı yorumlayabilmek için akıl yürütme yetisini, sezgisel düşünme yeteneğini kazanma, okunan ve dinlenen bir metinde önemli olanı önemsiz olandan ayırabilme ve cümle düzeyini aşan okuma yeteneklerini geliştirme (Günay
2007: 17; Aras, 2007: 101). Cahit Kavcar, Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi
başlıklı yazısında “edebiyat, malzemesi dil olan bir güzel sanattır. Edebiyat eserlerini başka eserlerden ve milletlerden ayıran yön, dilin kullanımıyla ilgilidir. Bir eser estetik değeri, dilin düzgün ve güzel kullanımı
yoluyla kazanır.” demektedir. Öztürk ve Otluoğlu’nun, yaptığı araştırma
sonucuna göre, yazılı edebiyat ürünlerinin ders aracı olarak kullanılması
durumunda, öğrencilerin duyuşsal davranış özelliklerini kazanmalarında
anlamlı artışlar görülmektedir. Yazılı edebiyat ürünlerinin ders aracı olarak kullanıldığı sosyal bilgiler öğretiminde, öğrenciler klasik öğretim
yöntemine göre; hoşlanma, farkına varma, ilgi çekme, istek duyma, kendini daha rahat hissetme, anlama/anlatma, zihinde canlandırabilme, öğrendikleriyle bağ kurma gibi duyuşsal davranış özellikler ve bilişsel yeterlilikler bakımından kendilerini daha yetkin görmektedirler (2002: 181182).
DİL BECERİLERİNİN
TÜRLER VE ÖNEMİ

GELİŞTİRİLMESİNDE

EDEBÎ

Dil, doğru ve güzel kullanılabildiği ölçüde bireyi zenginleştirip donanımlı kılar (Dilidüzgün 2001: 244). Edebî türlere ait seçkin örneklerin
dil eğitiminde pedagojik birer malzeme olarak kullanımı büyük önem arz
etmektedir. Bir dili iyi öğrenebilmek ya da öğretebilmek için, o dille ortaya konan ve o dilin konuşulduğu topluma ait kültürü yansıtan eserlerden yararlanmanın önemi büyüktür. Çünkü öğrenciler bu örnekler sayesinde dilin kurallarını özümser ve günlük yaşamında daha doğru bir şe-
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kilde kullanmaya başlar. Farklı anlatım yollarını kullanarak dilin inceliklerini gösteren, toplumun kültürünü en iyi yansıtan şey, o dilde ortaya
konmuş atasözü, deyim, vecize, masal, şiir, ninni, deyim vb. ürünlerdir.
Bu tür seçkin edebî ürünleri öğrenen öğrencilerin dilin inceliklerini görmesi, dilin işleyişinden hareketle kurallarını sezmesi ve kavraması, en
önemlisi de dil bilinci kazanması önemlidir.
Dil becerilerinin geliştirilmesinde farklı edebî türde çok sayıda
ürün kullanılmaktadır. Bunlar arasında şiir, masal, ninni, mani, tekerleme, bilmece, öykü (hikaye), fıkra (anekdot), atasözü, özdeyiş, deyim, roman, biyografi, anı, gezi yazısı, fabl vb. gösterilebilir. Bu edebî türlerin
seçkin örnekleri ya dil eğitim çalışmalarının üzerinde yürütüldüğü ana
metin ya da öğrenme ve öğretme sürecinde özel bir amaçla kullanılan bir
araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Rıfat Ilgaz Türkçemiz adlı şiirinde şöyle der:
Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçeni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akan sularımızla coşkulu...
Önce türkülerimizi öğren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Sev Türkçeni çocuğum!
Her sözün en güzeli Türkçemizde...
Rıfat Ilgaz ‘dilini öğren çocuğum, türküleri, ağıtları öğren….’ derken yetişen neslin dilini öğrenmesinde mani, ninni, türkü, ağıt, atasözü,
anı, öykü, şiir vb. edebî ürünlerin önemine işaret etmektedir. Hikâyeleri
ve çocuk romanları ile tanınan Gülten Dayıoğlu’na sorulan, ‘Çocukların
seviyesine nasıl iniyorsunuz?’ sorusuna:
¾ İnmiyorum efendim, çıkmaya çalışıyorum, demesi anlamlıdır.
Üç Dil
En azından üç dil bileceksin
En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
En azından üç dil
Birisi ana dilin
Elin ayağın kadar senin
Ana sütü gibi tatlı
Ana sütü gibi bedava
Ninniler, masallar…
…
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Canımın içi demesini
Canım ağzıma geldi demesini
Kırmızı gülün alı var demesini
Nerden ince ise ordan kopsun, demesini
Atın ölümü arpadan olsun, demesini
Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur, demesini.
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Bedri Rahmi Eyüboğlu 1959 yılında kaleme aldığı Üç Dil adlı şiirinde canımın içi, canım ağzıma geldi, nerden ince ise ordan kopsun vb.
söz kalıplarını kullanması ve ‘Ninniler, masallar…’ diyerek çocuk edebiyatı ürünlerinin önemine dikkatleri çekmesi önemlidir.
İnsan, romanların, öykülerin, oyunların, şiirlerin dokusunu
örgülendiren temel ögedir. İşlevini de bu açıdan düşünmek gerekir. Türü
ne olursa olsun her edebiyat ürünü, insanı insana tanıtır. Edebiyat ürünlerinde bize sunulan bir bakıma insanoğlunun seçilmiş ve damıtılmış yaşantısıdır. Ernst Fischer’in de vurguladığı gibi, okuduğumuz romanlar, öyküler, şiirler; izlediğimiz oyunlar, filmler; dinlediğimiz müzik parçaları bizi
bireysellikten kurtarıp, başka insanların yaşayışları ile bütünleştiriyor. O
insanların iç dünyalarını bize açarak yaşamımızı zenginleştiriyor, tek
boyutluluktan kurtarıyor (Özdemir 1991: 14-16). Bu bakımdan dil eğitimini yürüten öğretmenler, öğrencilerine temel dil becerilerini kazandırırken millî ve dünya edebiyatının seçkin ürünlerinden yararlanmayı düşünmelidir.
Tekerlemeler, bilmeceler, fıkralar, masallar vb. dilin sunduğu seçkin edebî ürünlerdir. Bu edebî türler çocukların edebiyat dünyalarını oluşturur. Masalların dışında bilmeceler, fıkralar ve tekerlemeler çocuklar
tarafından yeniden üretilebilir. Çocuklar dili işleyerek onu edebîleştirmeye devam ederler. Edebiyat süreci, okul öncesinden, okul hayatına taşınır
(Önal 2002: 2). Atasözlerinin, ilköğretimin ilk sınıflarında şarkılar, masallar, eş anlamlı kelimelerle düzenlenmiş oyunların; daha üst sınıflarda
hikâye, şiir, deneme, söyleşi ve anı türlerinin; ilköğretimin ikinci basamağında ise bu türlere ek olarak bilgi verici nitelikteki fıkra, makale,
röportaj vb. türlerin içeriğine ya da ana fikrine işlenmesi, öğrencilerin
dinlemeye odaklanmasını, konuyu daha iyi anlamasını ve dinleme anında
konuya motive olarak dinleme sürelerini artırmalarını sağlar (Baş 2002:
63).
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TÜRLER
Şiir
Hikâye
Masal
Roman
Deneme
Makale
Fıkra
Fabl
Mektup
Anı
Günlük
Sohbet (Söyleşi)
Gezi Yazısı
Biyografi
Otobiyografi
Tiyatro
Röportaj
Nutuk (Söylev)
Sözlü Kültürün Diğer Ürünleri
(Atasözü, Tekerleme, Bilmece,
Türkü, Mani… vb.)

SINIFLAR
6 7 8
ü ü ü
ü ü ü
ü ü ü
ü
ü ü ü
ü
ü ü
ü ü
ü
ü ü ü
ü ü
ü ü
ü ü ü
ü ü ü
ü
ü ü ü
ü ü
ü
ü

ü

ü

Tablo 1. Metin Türlerinin Sınıflara Göre Dağılımı
Tablo, hangi sınıfta hangi türlere yer verilebileceğini göstermek
amacıyla düzenlenmiştir. Metin belirlenirken yukarıdaki türler arasından
seçim yapılır (MEB 2005: 163).
Şiir ve düz yazı şeklinde olan bu edebî türlere ait ürünleri kullanılma durumlarına göre üç kategoriye ayırmak mümkündür:
1. Okul öncesi dönemde çocuğun dil gelişimine katkı sağlayabilecek edebî ürünler.
a.

Aile ortamında yararlanılabilecek metinler.

b.

Anaokulu / ana sınıfı döneminde kullanılabilecek metin-

ler.
2. Türkçe derslerinin işleyişinde temel araç olarak kullanılan edebî
ürünler.
c.
metinler.

Dinleme, anlama ve anlatma çalışmalarında kullanılan
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d.

Okuma, anlama ve anlatma çalışmalarında kullanılan me-

tinler.
3. Ders içi ve ders dışı bütünleyici çalışmalarda başvurulan edebî
ürünler.
e.
Ders içi etkinlikler sırasında örnekleme amaçlı kullanılan
yardımcı metinler.
f.

Ders dışı etkinliklerde kullanılan metinler.
Metin İle İlgili Bilgiler

3

Metnin
İsmi

ü

Dünya
Çocuk
Bayramı

ü

Nasrettin
Hoca
Karagöz
ile Hacivat
Türkçe
Ana
Dilimiz
Bayrak
Şarkısı
Bir İnsan
Kazanmak

ü

7
(Değerlerimiz)
ü

ü

Dinleme Metni
ü

5

1
(Birey
Toplum)

ü
ve

Dinleme Metni

ü

Metnin Alıntı Yeri

Metnin Alıntılama Biçimi

Şiir

Öyküle- yici

Bilgilendirici

Tema

Sınıf

Metin türü

Okulum

ü

Yeni
Çantalar
da Eskir

ü

Balon
Örnek
Davranış

‘Şiirlerle Atatürk ve
Millî
Bayramlarımız’ adlı kitap.
(Altan Özyürek)
‘Monologlar’ (Ferit
R. Tuncor)
‘Karagöz ile Hacivat’
adlı
kitap.
(Ünver Oral)

Şiirin
tamamı
alıntılanmış.
‘Düzenlenmiştir’
‘Düzenlenmiştir’

(Beytullah Hatoğlu)

‘Kısaltılmıştır’

M. İlyas Subaşı

Şiirin
tamamı
alıntılanmış.

‘Arkadaş Hikayeleri’
adlı
kitap.
(Aydoğan Yavaşlı)
‘Çocuk
Şiirleri
Antolojisi’ (Muzaffer Baranok)
‘Anneler ve Kuzular’
adlı
kitap.
(Üzeyir Gündüz)
‘Hayatın
İçinden’
adlı kitap. (Cüneyt
Suavi)
(Zuhal Yener)

‘Düzenlenmiştir’
Şiirin
tamamı
alıntılanmış.
‘Düzenlenmiştir’
‘Düzenlenmiştir’
‘Bu kitap için
hazırlanmıştır.’

Tablo 2. Türkçe Ders Kitaplarındaki Temel Araç Olarak Kullanılan Metinlerle İlgili Nitelikler
Tabloda Türkçe dersi öğretim programı kapsamında Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitaplarındaki temel araç olarak
kullanılan metinlerle ilgili nitelikler verilmiştir (MEB 2006; 2007).
Aile ortamında ve sonra kreş, anaokulu, ana sınıfı ve nihayet ilköğretimin her iki kademesinde bireyin dil gelişimine yönelik eğitim etkin-
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liklerinde okuma, dinleme, anlama, örnekleme, ilişki kurma, anlatma vb.
çalışmalarda edebî türlere ait seçkin ürünlerden yararlanılmaktadır. Aşağıda dil eğitiminde sıklıkla kullanılan edebî türler, bu türlere ait genel
bilgi ile öğrenme ve öğretme sürecinde bir araç olarak başvurulan metinlerin işleyişine yönelik önerilerde bulunulmaktadır.
Şiir
Şiir, zengin sembollerle, ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan anlatım biçimi, manzume, nazım (TDK 2005: 1867)
şeklinde tanımlanmaktadır. Oğuzkan (1987: 212), şiir ile ‘manzume’
veya ‘manzum eser’ ayırımının gözden uzak tutulmaması gereğini belirtir
ve şöyle devam eder: Şiirin daha çok öze ilişkin olduğunu, ‘manzume’
sözcüğünün ise genellikle biçimsel yönden bir özellik belirttiğini hatırlatmakta yarar vardır. Demiray’a (1969: 33) göre, şiir, alelâde manzum
bir eser değildir; manzum bir eserin şiir olabilmesi için ruhumuzda tatlı
bir heyecan uyandırması lazımdır. Çocuklar için yazılmış olan şiirler ya
birtakım duyguları belirten eserlerdir ya da didaktik özelliği bulunan ve
bir olayı hikâye eden yazılardır. Şiirlerin çocuğa sevgi, güzellik vb. yüksek duygular aşılamada önemi büyüktür. Çocuğun, daha okul öncesinde
olduğu gibi okul hayatı başladıktan sonra da şiirin önemi devam eder;
güzel şiirler yine zevkle okunur, dinlenir ve ezberlenir.
Şiirler, çocukların dil sevgisi kazanmaları ve okuma kültürü edinmelerinde büyük önem taşımaktadır (Sever 2008: 32). Okulöncesi ve
ilköğretim çağındaki öğrenciler duygusal yönü ağır basan açık, anlaşılır,
kafiyeli ve müzikalitesi olan şiirlerden hoşlanmaktadırlar. Şiir aracılığıyla
öğrencilerin okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin gelişmesi
sağlanır. İnşat, söz korosu vb. çalışmalarla onların telaffuz, ton ve vurguyu ayarlama vb. nitelikleri kazanarak etkili bir konuşma becerisi kazanmalarının ortamları oluşturulmuş olur. Dinleme çalışmalarında bir araç
olarak kullanıldığında şiirde hâkim olan ana duygunun anlaşılması, bu
duyguyla zihinde canlanan çağrışımlar ve bu çağrışımlar yardımıyla zihinde tasarlanan düşüncelerin ifadesi öğrencilerin gelişimi açısından
önemlidir. Bu tür etkinliklerle temel dil bilgisi kuralları ile dil becerilerinin bulundukları yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak gelişmesi yanında
hedeflenen üst düzey zihinsel becerilerin geliştirilmesinin ortamı da oluşturulmuş olmaktadır.
Evin Hâlleri
Evin yalın hâli,
İster cüce, ister dev;
Camlarda perde yok
Bomboş ev.
Evin -i hâli, sabah
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Geciktiniz haydi!
Uykuların tatlandığı sırada
Bırakacaksın evi.
Evin -e hâli, gün boyu,
Ha gayret emektar deve!
Sönmüş yıldızlara karşı
Akşam erkenden eve.
Evin -de hâli, saadet.
Isınmak ocaktaki alevlerde;
Yılların yorgunluğu
Işıklar varsa evde.
Evin -den hâli, uzaksınız,
Hatta içinde yaşarken;
Aşkların, ölümlerin omuzunda
Ayrılmak varken evden.
Behçet Necatigil
Tekerleme
Öğrencilerinin zevkle okuyup dinleyip söyledikleri edebî ürünlerden biri tekerleme diğeri bilmecelerdir. Tekerlemelerle yapılan dil egzersizleri öğrencilerin akıcı konuşma becerisi kazanmalarına önemli işlev
görebilir. Tekerleme sayesinde öğrenciler daha akıcı ve daha rahat konuşma becerisi kazanabilirler. Söylenişindeki şaşırtmaca ve seslerdeki
ahengin müzikalitesi, öğrencilerin e tekerlemeler üzerinden yürütülen
etkinliklere severek katılmalarını sağlayacaktır.
Tekerlemelerle, ninnilerde, bilmecelerde olduğu gibi, okulöncesi
ve okula yeni başlayan çocuklar için bol resimli okuma materyali yapılabilir (Demiray 1977: 17-18). Temel dil becerilerini geliştirme yanında
anlama, sıralama, sınıflama, uygulama gibi üst düzey zihinsel becerileri
kullanma becerisini de kazanırlar. Tekerlemeler, eğitim ortamlarında
kullanıldığı takdirde çocukların zihinsel ve dilsel becerilerinin gelişiminde önemli bir işleve sahiptirler. Bu bakımdan tekerleme önemli bir malzeme olarak dil eğitiminde yerini almalıdır.
Belli bir konusu olmayan tekerlemelerin metin olup almadığı tartışılabilir. Yapı itibariyle şiir çerçevesinde ele almak gerekir (Kaya 1999:
545). Çocuklar, tekerlemelerden aldıkları hazla ileri yaşlarda Türkçenin
diğer edebî alanlarına kendilerini hazırlamış olurlar. Tekerlemeler zamanla yerini manilere, türkülere, şarkılara ve çeşitli şiir türlerine bırakır (Önal
2002: 15).
Tekerlemelerin, masal tekerlemeleri, oyun tekerlemeleri (sayışmaca), seyirlik oyunlarda söylenen tekerlemeler, yanıltmaca tekerlemeleri
gibi çeşitleri vardır.
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Masal tekerlemeleri olağanüstü kurgu yapısıyla, çocuğun görsel
ve işitsel algısını işleten, imgesel dil becerisini geliştiren bir uyaran görevi üstlenir. Çocuklara, dilimizin anlatım gücünü ve güzelliğini duyumsatır. İlginç olaylara yer veren kurguları ile çocukların, dinleme becerilerinin gelişimini destekler (Sever 2008: 151).

Açıl Sofram Açıl: Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler
cirit oynarken eski hamam içinde... Aç tavuk düşünde darı görürmüş;
hastalar dersen, darı görürmüş; ben de ben olalı her gece sarı görürüm…
Yumurta sarısı mı desem, kanarya sarısı mı desem, altın sarısı mı desem,
ne desem; sarı mı dedin sarı; sarıyı görünce erir dağların karı! İşte gör,
düşte gör; hayalde gör, düşte gör; olur ya, olamaz mı, olup bitenler az mı?
(Güney 1997: 120).
Açıl Sofram Açıl adlı masalın giriş tekerlemesinden alınan yukarıdaki tümcelerde bulunan ‘cinler cirit oynamak’ deyimi, ‘aç tavuk düşünde darı görür’ atasözü, ‘yumurta sarısı’, ‘kanarya sarısı’… kalıp sözleri
ve ‘zaman zaman’ ikilemesi, sözvarlığımızın zenginliğini; ‘… sarı mı
dedin sarı; sarıyı görünce erir dağların karı’ gibi şiirsel söyleyişler de
dilimizin anlatım gücünü sezdirmektedir (Sever 2008: 149-150).
Sayışmalar - oyun tekerlemeleri; ses tekrarları, uyak yapıları ve
sözcük oyunları gibi özellikleriyle, çocuğun gülmece dünyasının sanki bir
dışavurumu gibidir. Söylenişlerinde sözcüklerin yarattığı uyum (ritim)
çocukları eğlendirir; özellikle, okul öncesi dönemdeki çocuklara büyük,
küçük, soğuk gibi bazı kavramların sezdirilmesine olanak sağlayan doğal
bir öğretim gereci işlevini de yerine getirir (Sever 2008: 147). Görüldüğü
gibi sayışmacalar da tekerleme kavramı altında ele alınmaktadır.
Nal, mıh, mısır koçanı.
Sığır ipi,
Kırk iki,
Kırk üç,
Kırk dört, Kırk beş, Kırk altı, Kırk yedi, Kırk sekiz
Kırk dokuz, elli, belli, ben çıktım.
Yanıltmaca tekerlemeleri öğrencilerin akıcı ve mantıklı bir biçimde
düşünme ve konuşma becerisi kazanmalarına yardımcı olur.
Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Haydi verin et yesin,
Et yemezse ot yesin.
Tekerlemelerin eğitim ve öğretime katkısı, sayıları, renkleri, günleri… öğretmekle başlar diyebiliriz. Sayıların ağırlıklı olduğu öğretim,
tekerlemelerle oyuna, oyunla eğitime dönüşür: 1, 2, 3, 4! Ayşe kapıyı ört.
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5, 6, 7, 8! Çörekleri biz yeriz. 1, 2, 3, 4, 5! Uyandırdı beni güneş. 5, 6, 7,
8, 9, 10! Giydim sarı pantolon. “Giydim sarı pantolon” ile çocuğa renkler
öğretilir. Tekerlemelerle çocuklar öğrenmeyi öğrenir. Derslerde dikkat
çekmek ve çocukların dikkatlerini diri tutmak içi tekerlemeler kullanılabilir. Yazılı ve sözlü anlatımı geliştirmede tekerlemelerden faydalanılabilir (Önal 2002: 6-15).
Mani
Eş sesli kelimelerin öğretiminde manilerden yararlanılabilir:
Mektup yazdım kış idi,
Kalemim gümüş idi,
Daha çok yazacaktım,
Parmaklarım üşüdü.
Kara gözlüm ağlama,
Yar zülfünü bağlama,
Ben buralı değilim,
Bana gönül bağlama.
Ninni
Ninni, annelerin bebeklerini avutmak ya da uyutmak için ezgili bir
biçimde söyledikleri ahenkli sözlerdir. Bebeklerin daha anne karnında
iken bile kendileri için söylenen ninnileri hissettikleri bilinmektedir. Anne ve bebek arasında bu etkileşim biçimi iletişimin ilk ve somut göstergesidir. Bu etkileşim aynı zamanda çocukta gelişmekte olan dinleme becerisinin temelini oluşturmaktadır. Temel dil becerilerinin kazandırılıp geliştirilmesinde ninni ilk kullanılan pedagojik malzemedir. Ninni söylenerek
sadece çocuktaki dil becerilerinin gelişiminde önemli bir temel atılmış
olunmuyor, aynı zamanda ninninin müzikalitesi ile onların duygusal,
duyulan ezgiye odaklanma ile de zihinsel gelişimlerinin altyapısı oluşturulmuş oluyor.
Ninnilerin görünüşte bebekleri uyutmak, dinlendirmek ve pasif hâle getirmek gibi bir fonksiyonu olduğu düşünülse de aslında, yeni doğanın dil, düşünce, müzik/ritmik, sosyal, kişilik gelişimlerini şekillendiren
ilk öğrenci/öğretmen deneyimi olduğu çıkarılabilir. Ninnilerde dil uyumu
sağlamak için çeşitli söz sanatlarından, ölçü ve uyaktan yararlanıldığı, bu
nedenle de anadilin güçlenmesine önemli katkılar sağladığı söylenebilir
(Kabadayı 2009: 278).
Çocuk daha beşikte iken ninninin ezgisinden etkilenir. Özellikle
kız çocuklar üç yaşından sonra bebekleriyle oynarken onları yinelerler.
Böylece ninnilerin basit ezgileri onların müzik ve şiirle ilk kez ilişki kurmalarını sağlar. Ninnilerin resimlendirilmesiyle hazırlanacak kitaplar,
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özellikle okumaya yeni başlayanlar için zevk alınacak materyallerdir
(Demiray 1977: 18-19).
Şu fani dünya saadetleri içinde hiçbir şey, aziz Türk çocuklarına
Türk dilini öğretmek kadar güzel hizmet değildir. Muallimler, hangi dersin hocası olurlarsa olsunlar, Türk çocuklarına her şeyden çok Türkçeyi
öğreteceklerdir. Yavrularınıza sözlerini halk dehasının yarattığı ve bestesi
yine halk sanatından yükselen ninniler söylemekten başlayarak öğreteceğiniz en güzel şey, Türkçedir (Banarlı 1977: 5-6).
Ninni, daha dünyaya gelişin veya dünyada bulunuşun ilk aylarında,
annenin çocuğa tattırdığı ilk çeşni, çocuğa verdiği ilk mesaj, belki de
onunla imzaladığı bir gizli anlaşmadır. Ninniler, çocuğun ileriki yıllarda
sahip olacağı sevgi ve güven duygusunun mayası, çocuğu mutluluklarla
buluşturan efsunlu sözler yumağıdır. Anneler yanık ses tonuyla çocuklarına söyledikleri ninniler vasıtasıyla kimi zaman acısını unutur; kimi zaman hasret dolu yüreğine teselli katar; kimi zaman da bebeğiyle bir sırdaş
gibi dertleşip içini boşaltarak ferahlar (Göçer 1999: 27).
Enginlerde olur kuyu,
Yükseklerden gelir suyu,
Ninni deyim yavrum uyu
Uyu yavrum ninni ninni.
Bilmece
Bilmeceler, herhangi bir şeyin ismini gizli tutarak sahip olduğu
özelliklerin sıralanması sonucu o şeyin ne olduğunu buldurmaya yarayan
ve bireyleri düşünmeye sevk eden sözlerdir.
Bilmeceler, dilimizin tasarlamaya yatkın anlatım özelliğini, dil ve
düşünce arasındaki güçlü ilişkiyi, Türkçe sözcüklerin çok anlamlılığını
yansıtan dilsel örneklerdir. Bilmecelerde çarpıcı benzetmeler ve ilginç
buluşlar dikkat çekmektedir. Bilmeceler, şiirsel bir anlatımla, çocukları
dille kurgulanmış bir zekâ oyununa davet eder. Onları, tüm bildiklerini
sınamaya, olaylar ve olgular ile kavramlar arasında anlamsal ilişki kurmaya yöneltir. ‘İnim inim inlemek’ gibi deyimleşmiş ikilemelerin kullanılması ise, bilmecelerin dilin söz varlığını yansıtmadaki işlevini somutlar. Çocuklar için sözcüklerle üretilmiş bir oyun aracı olan bilmeceler,
onlara düş ve düşünce gücüne seslenen kurmaca bir dünya sunar (Sever
2008: 148).
Bilmeceler halkın günlük yaşamdan çıkardığı deneyimlerin, gözlemlerin, yaşantıların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Düz yazı
cümleleri şeklinde bilmeceler olduğu gibi şiirsel özellik taşıyan bilmeceler de vardır.
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Aktır tarlası,
Karadır tohumu,
El ile ekilir,
Dil ile biçilir. (Yazı)
İnim inim inler/bin kişi dinler. (Davul)
Akşam gelir/sabah gider. (Ay)
Altı pınar, içilir/üstü çayır, biçilir. (Koyun)
Fırında pişer/mideye düşer. (Ekmek)
Ağaç üstünde kilitli sandık. (Ceviz)
Öğretmen sınıfta öğrencilere bilmece sorma fırsatı tanımalıdır.
Fabl
Belli bir gaye ile yazılan hayal ürünü kısa hayvan hikâye ya da masallarına fabl denir. Öğrencileri okumaya isteklendirmek ve onların bulundukları seviyeye uygun iyi bir okur niteliğini kazandırmak için fabl
türünün iyi örneklerinden yararlanılmalıdır.
Fabl türü, kahraman ve olayla ilgili bilgilerin verildiği giriş, olayın
düğümlendiği gelişme ve düğümün çözüldüğü sonuç bölümü ile verilmek
istenen öğüdün yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır. Anlatılan fabl ürününün sonunda sözün özünü yansıtan bir özdeyiş ya da atasözü, çocuğun
anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, eleştirel düşünme, sentez gibi
zihinsel becerilerle dinleme, konuşma gibi temel dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
Çok defa manzum olan bu türün en mühim özelliği, olayı dayandığı bir ‘kıssadan hisse’nin bulunuşudur (Demiray 1969: 21). Bu bakımdan
her fabl ürününde alınacak bir öğüt, çıkarılacak bir ders vardır. Kahramanı hayvanlardan olduğu için öğrenciler için ilginç bulunan bu türde kişileştirme sanatından sıklıkla yararlanılır. En bilinen fabl örnekleri arasında
Fransız yazar La Fontain’in (Lafonten) fablları ile Tevfik Fikret’in Ağustos Böceği ile Karınca ilk akla gelenlerdir.
Fıkra
Fıkralar üst düzey zihinsel becerilerle temel dil becerilerini geliştirme amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde kullanabileceğimiz edebî
ürünler arasındadır. Günümüzde fıkra genel olarak iki grupta ele alınmaktadır. Günlük kısa yazılar ve nükteli kısa öyküler. Bunlar günlük gazetelerde birtakım sorunları açık ve akıcı bir üslupla ele alıp işleyen fıkra
yazıları ile gülmece türünde nükteli ve güldürücü fıkralar olarak bilinir.
Ne Gelirmiş?
¾ Oğlum, alfabeyi öğrendin mi?
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¾ Öğrendim babacığım.
¾ Söyle bakalım, A’dan sonra ne gelir?
¾ Öteki harfler babacığım
(Demirel 1999: 227).
Öğrenme ve öğretme ortamlarında öğrencilere dinlenilen fıkrayı
kendi cümleleriyle kısaca anlatma, anlatılan fıkranın içeriğine uygun
özgün ve eleştirel görüşler dile getirme, okunan ya da dinlenen fıkrayı
canlandırma, fıkralarda geçen yeni kelime, deyim ve atasözlerini tespit
edip üzerinde çalışma vb. etkinlikler düzenlenebilir. Bu tür etkinliklerle
öğrencilerin okuduğunu anlama ve anlatma becerileriyle üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesine çalışılır.
Atasözü-Özdeyiş-Deyim-Karikatür
İşlemeli el kol, bunlar
İşledikçe boğaz doyar.
İnsan gözleriyle görür.
Alet işler el övünür.
Tevfik Fikret
Atasözleri, uzun yıllar tecrübeye dayanarak ortaya çıkan özlü sözlerimizdir (Parlakyıldız 2008: 10). Atasözleri, hayatla ilgili pek çok tecrübeyi kısa, özlü ve öğütleyici bir şekilde belirtir (Yılar 2007: 18-19).
Sözlü edebiyatın seçkin ürünlerinden biri olan atasözlerinden Türkçe
dersinde anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek amacıyla yararlanılır.
Farklı alanlarda atasözlerinin değişik işlevlerinden yararlanılarak söz ve
yazı daha etkili hâle getirilebilir. Uzun uzun anlatılacak bir durumu bir
atasözü ile hülasa etmek, öğüt verme, örnek gösterme vb. yollarla düşünce ve anlatımlarımızın kuvvetlendirilmesi bu edebî ürünlerden yararlanma yeteneğimizle ilgilidir. Atasözleri sözlü ve yazılı anlatım çalışmalarında başvurulacak önemli bir pedagojik malzemedir. Anlatımı güçlendirir, içeriğe zenginlik katar. Düşünceler onlarla daha anlaşılır ve etkileyici
olabilir. İletilmek istenen mesaj bir atasözü ile daha somut bir şekilde
iletilebilir. Konuşma ya da bir yazılı anlatım çalışmasında konu ile bütünlük oluşturan bir atasözünün söylenmesi hedef kitlenin anlatılmak istenen
duygu ve düşünceleri daha kolay anlamasına yardımcı olur. Bu bakımdan
bir fikir karşıdakilere anlatılırken ya da farklı bir fikre karşı çıkılırken
atasözlerinden yararlanılabilir. Atasözleri içeriğinde yer alan farklı anlamlardaki kelimelerle öğrencilerin söz varlığının gelişmesine katkı sağlayabilir.
Tomurcuklar büyür gül olur bir gün,
Saniyeler geçer yıl olur bir gün;
Üç kuruş, beş kuruş deyip geçmeyin,
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Damlaya damlaya göl olur bir gün.
Mustafa Necati Karaer
Çok geniş ve çeşitli anlamlarda kullanılan atasözleri, günlük hayatta en çok başvurduğumuz sözlerdendir. Öğüt vermek, örnek göstermek,
sözümüze güç katmak düşüncelerimize delil bulmak, duygu ve düşüncelerimizi en kısa yoldan belirtmek istediğimiz zaman atasözlerinden yararlanırız. Atasözleri, özellikle söyleyişi kuvvetlendirme, fikirlerimize kuvvetli birer kanıt oluşturma ve az sayıda cümle ile öz ifadeler kurabilme
açısından konuşma ve yazma eğitiminde; ilgi ve merak uyandırma açısından dinleme eğitiminde; metinlerdeki söyleyişleri daha anlamlı hâle getirip, vurgu ve tonlamayı kolaylaştırma açısından okuma eğitiminde kullanılabilecek ürünlerdir (Baş 2002: 62).
Deyimler; toplum tarafından benimsenen, genellikle anlamları dışında kullanılan, anlatıma güzellik ve canlılık katan, kalıplaşmış, kısa ve
özlü sözlerdir. Deyimler, Türkçenin güzelliğine, kavram zenginliğine,
anlatım gücünün artırılmasına katkıda bulunur. Deyim, bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır; düstur niteliğinde bir söz
değildir. Deyimi atasözünden ayıran en önemli özellik de budur (ÖzbayMelanlıoğlu 2009: 9). Ömer Asım Aksoy, “Deyimler ulusun söz yaratma
gücünden doğar. Her deyim hoş bir buluştur. Bir küçük söz dağarcığına
koca bir anlam sığdırılmıştır.” diyerek deyimlerin yapısı hakkında bilgi
vermiştir.
Deyimler ve atasözleri o dili konuşan toplumun dünya görüşünü,
yaşam biçimini, önem verdiği varlık ve kavramları, nükte ve buluşlarını,
kısaca maddi ve manevi kültürünü yansıtan sözlerdir (Yılar 2007: 18).
Deyimler, şiir ve düz yazı türlerinde anlatımı etkileyici kılmak ve anlam
derinliği oluşturmak için kullanılan önemli bir edebî üründür.
Edebî ürünlerde deyimlerin kullanılması, anlama güç katar ve anlatıma akıcılık kazandırır. Anlatıma kazandırılan bu özgünlük ürünün edebî
niteliğini arttırır. Bu nitelik edebî ürünün dikkatlice dinlenilmesini sağlar.
Böylece çocuklar dinleme, dinleyerek sözcük dağarcığını geliştirme imkânı bulurlar. Daha da önemlisi dinlediğini anlama becerisi gelişir. Seviyelerine uygun edebî ürünleri dinlediklerinde öğrencilerin merak duygusu
depreşir. Bir noktadan sonra değişik edebî ürünleri okuma ihtiyacı duyarlar.
Usta yazarların anlatıma güç kazandırmak için yazılarında sıklıkla
kullandıkları deyimleri, öğrencilerin içinde geçtiği edebî ürün üzerinde
görmelerini sağlamak işlevsel öğrenmenin gerçekleşmesinde büyük bir
yeri vardır. Örneğin:
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‘Zübeyde Hanım ellerini gökyüzüne doğru açarak dua etmeye başladı:
¾ Ey ulu Tanrım, oğlumun yardımcısı ol. Mustafa’nın bu savaştan
yüzünün akıyla çıkmasını nasip eyle’
Metin içinde geçen yüzünün akıyla çıkmak deyiminin anlamının
başarmak, başlanan işi istenilen bir biçimde tamamlamak anlamında
olduğuna öğrencilerle birlikte çıkarım yoluyla ulaşılırsa işlevsel öğrenme
gerçekleşir ve öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmış olur.
Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulamam
Gönlümdeki köşk olmasa.
(Aşık Veysel Şatıroğlu)
Şiirin birinci mısrasındaki on para etmez deyimi değersiz anlamında kullanılmıştır.
Karikatür, insan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı
bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resim (TDK 2005: 1090)
olarak tanımlanmaktadır.
Okuma kültürü edinmiş, düşünen duyarlı bireyler yetiştirmek için,
Türkçe öğretiminde, öğrencilerin Türkçenin anlatım olanaklarının yansıtıldığı metinleri anlama ve anlatma sorumluluğu üstlenmiş özne durumuna getirilmesi temel bir ilke olarak benimsenmelidir. Bu ilke gereğince,
zengin uyaranlı öğrenme ve öğretme süreçlerinde, öğrenciler daha çok
duymaya ve düşünmeye yöneltilmeli; öğrenciler üstlendikleri bu sorumlulukla duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatma isteği duymalıdır (Sever 2006: 9). ‘Karikatür Türkçe öğretiminde neden kullanılmalıdır?’ şeklinde yönelttiği soruyu şu şekilde cevaplamaktadır (Sever
2007: 222-224):
· Karikatürler, öğrencilerin ilgisini derse yöneltmelerine, ilgilerini
sürekli kılmalarına katkı sağlayabilir.
· Karikatür, anlama ve anlatma becerilerinin kullanılması için doğal uygulama ortamları yaratabilir.
· Karikatürler, duyma ve düşünme dürtüsünü devindirerek öğrencileri düş ve düşünce üretmeye isteklendirebilir.
· Karikatürler, sınıfta demokratik bir kültür ortamının oluşmasına
katkı sağlayabilir.
· Karikatürler, öğretimde incelenen metnin iletisini / iletilerini destekleyen görsel bir metin olarak kullanılabilir.
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Sınıfa çeşitli karikatür ve resimlerle zenginleştirilmiş deyimler getirilip öğrencilerin deyim dağarcığı zenginleştirilebilir.

Bu amaçla yukarıdakiler gibi (Yurtbaşı 1996: 291, 225) öğretimde
kullanılacak deyimler için eserlerden yararlanılabilir.
Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde
özdeyişlerden yararlanılmaktadır. Özellikle öğrencilerin konuşma ve
yazma becerilerini geliştirecek özdeyişler seçilirken onların anlam dünyalarını harekete geçirecek türden, yoruma müsait olmasına dikkat etmek
gerekir.
Biyografi-Otobiyografi-Anıla-Gezi Yazıları
Biyografi, bilim, sanat, edebiyat, fen bilimleri alanlarında başarıları
ile öne çıkmış insanların çalışmaları, mücadeleleri ve yaşayışları ile ilgili
bilgi veren eserlerdir. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi
denir. Kişi diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını ve başarılı
olduğu alanlarda bu başarıya nasıl ulaştığı konusunda bilgi vermek amacıyla otobiyografisini yazar. Çocukların başarılı insanların deneyimlerinden yararlanmaları, olumlu nitelikleri örnek almaları açısından büyük
önem taşımaktadır.
Anılar, çeşitli alanlarda başarılı olmuş insanların yaşadıkları önemli olayları kaleme aldıkları yazılardır. Çocukların sözcük dağarcığı, an-

360
TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER

latma becerileri ve yaratıcılıkları anı yazdırılarak geliştirilebilir. Gezi
yazıları, gezilen, görülen yerlerin önemli özellikleri kişisel gözlem ve
deneyimlerin yardımıyla anlatılır.
Gezi yazısı, anı, biyografi gibi türlerde açıklayıcı öyküleme yöntemine başvurulur. Bu yöntemde olay ya da olgular oluş sırasına göre
anlatılırlar (Koraş-Baykoca 2000: 300, 311).
Masal-Öykü-Roman
Olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve ağızdan
ağza, kuşaktan kuşağa aktarılarak geçen hayal ürünü hikâyelere masal
denir (Oğuzkan 1987: 26). Masallar, milletlerin tarihlerini, kahramanlık
öykülerini, batıl inançlarını, gelenek ve göreneklerini bildiren önemli
eserlerdir (Zengin 2000: 34). Çocuğa dinleme, okuma, konuşma, yazma
becerilerinin kazandırılmasında masalların da önemli bir güdüleyici etkisinden söz edilebilir (Sever 2008: 149). Ayrıca, masallar çocukların duygu dünyalarını ve hayal güçlerini zenginleştirmede önemli bir işlev görmektedir.
Okul çağı çocukları özellikle birinci kademedeki çocuklar, masallara, coşkulu öykülere ilgi gösterirler. Masal ve öykülere karşı ilgi 3-4
yaşlarında başlar; ilköğretimin ilk üç sınıfında en yüksek derecesini bulur
(Özbay 2006/1: 123).
Masallar, masal başı ya da döşeme adı verilen ve tekerlemeden
oluşan giriş bölümü, gelişme ya da gövde adı verilen ve olayın anlatıldığı
asıl bölüm ve tekerleme ile biten sonuç bölümlerinden oluşur. Çocuğu
eğitme sürecinde masalın, ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması ve
benimsetilmesinde, çocuğun hayal dünyasının geliştirilmesinde, soyut
kavramları algılama yeteneğiyle dili kullanma (cümle kurma, betimleme,
anlatım vb.) becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir yeri vardır (Karatay
2007: 470).
İkilemeleri, pekiştirme sıfatlarını, tezlik, sürerlik ve yaklaşma fiillerini, ses taklidi sözcükleri, deyimleri, atasözlerini, duaları, bedduaları ve
birbirinden güzel renkli, inceliklerle yüklü halk dili söylemlerini anlatım
biçimlerinde barındıran masallar, bireye yalnızca dilinin tadını vermekle
kalmaz, sanatçıların, yazarların gelecekte o dili geliştirip edebî-sanatsal
ürünler vermelerine de katkıda bulunur (Yavuz 1997: 439). Masal dinleyen, masal okuyan masallarla büyüyen çocukların hayal güçleri gelişme
imkânı bulur. Kantarcıoğlu (1991: 42), çocuklara masal okuma ve anlatma teknikleri konusunda şunları söylemektedir: Henüz okul çağına gelmeyen çocuklar için masal, okumaya, kitaba karşı ilgi uyandıran, okumaya teşvik eden birer vasıtadır. Çocuk masal anlatılırken veya okunurken
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duyduğu ilgi sayesinde kendisine söylenenleri dikkatle dinlemeyi öğrenir,
okumaya, dinlemeye ve anlatmaya karşı büyük istek duyar.
Okul öncesi dönemde genellikle masal ve hikâye dinleyen öğrenciler ilköğretimde okuma ve yazmayı öğrendikten sonra kısa öyküleri okumaya başlarlar. Daha önce dinleme - anlama becerisi belli bir düzeyde
gelişmiş olan öğrencilerin bu tür etkinliklerle okuma ve anlama becerileri
de gelişmeye başlar. Öykü ve çocuk romanlarında bir kahraman, kahramanın başından geçen olay ve olayın geçtiği yer söz konusudur.
Türkçe derslerinde masal anlatma, hikâye okutma, okuduklarından
ve dinlediklerinden anladıklarını, yaşadıklarından edindikleri deneyimleri
arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayacak etkinliklerle öğrencilerin temel
dil becerilerini kazanma ve geliştirme ortamı bulmalıdırlar. Anlama ve
anlatma öğrenme alanlarına yönelik etkinliklerle kazanılacak dil deneyimleri sadece becerilere yönelik sağlam bir temel oluşturmamakta aynı
zamanda Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımının ilk deneyimleri de
kazandırılmış olmaktadır.
Deneme
Deneme, bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara
gitmeden, kişisel görüş ve düşüncelerini iddiasız ve ispatsız, içtenlikle
belirttiği yazılara denir. Deneme türü, çocukların bakış açılarını geliştirir.
Onlara farklı düşüncelere saygı duymayı evrensel değerlerle bütünleşmeyi öğretir, iyiyi, doğruyu, güzeli telkin eder. Diğer edebî türlerde olduğu
gibi deneme türü aracılığıyla öğrencilerin yaratıcı güçleri, edebî bilgileri,
sözcük dağarcığı, okuma becerileri geliştirilebilir (Şahbaz 2008: 193198).
İlköğretim öğrencileri için örnek deneme metni işlenişi (Şahbaz
2008: 199-201):
İşlenecek metin: Şimdi (Peyami Safa)
Kazanımlar: 1. Okuduğu metni anlar ve çözümler. 2. Düşünce yazısı yazar.
Öğrencilerin konuya hazırlanması (hazırlık çalışması): 1. ‘Zor iş,
zamanında yapmamız gerekip de yapamadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.’ sözü sizce doğru mudur? Neden? 2. Sizce 2050 yılında öğrenciler dersleri nasıl işleyecekler?
ŞİMDİ
Önemli işlerimizi ertelemeyi severiz. Bazılarımızda bu, tembellikten ve ihmalden ziyade mükemmellik aşkıdır. O işi ehemmiyeti nispetinde
muhtaç olduğu geniş zamana bırakırız. Yarını bugünden daima daha mü-
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sait farz etmekten doğan bu masumluğun cezası o işin asla yapılamamasıdır.
Yaşadıkça anlarız ki ne yapmak istiyorsak, ne yapabileceksek,
şimdiden başlamalıyız. Ancak şimdiye hâkimiz. Hayat birbirinin peşi sıra
geçen şimdilerin toplamıdır. Her kaybolan şimdi bir daha gelmemek üzere geçip gitmiştir ve şimdiyi anlamayan hayatı anlamaz. ‘Şimdilik durmak’ değil, ‘şimdiden başlamak.’
Şimdiye hürmet edelim. Şimdi ne yapıyorsunuz, ne ile meşgulsünüz? Bütün imkânlar buradadır. Muhakkak olan şey bu şimdiden ibaret.
Projelerimizi geciktirmeyelim, şu an bizim midir? Boş muyuz? Şimdi başlayalım. Yarının şimdileri bu ânın şimdisi kadar muhakkak değildir. Bu
dünyada az çok bir şey yapmış olabilenlerin hepsi ‘şimdi’yi keşfetmiş insanlardır. Anın kıymetini bildiler, zaman denilen şeyin yalnız şimdiden
ibaret olduğunu anladılar.
Her şey ancak şimdi mümkündür. Biraz sonra şüpheli, daha sonra
çok şüpheli. İşlerinizin en önemlisini şimdiye en yakın plana alalım. En
önemli işimiz olan nefes almayı ertelemediğimiz ve şimdi yaptığımız gibi.
Yemek ve su biraz geciktirilebilir, çünkü daha az önemlidir. Biz ise işlerimizi ehemmiyetleri nispetinde geciktirmeyi severiz. Bütün iktidarsızlıklar, irade hastalıkları, tembellikler, vehimler, tereddütler, savsaklama illetleri, şimdinin kıymetini bilmemekten ileri gelir. Fânilik şuurunun eksikliğidir. Günlerin tükenmeyeceğini sanmaktan doğan aldanıştır.
Canı tez, üretken, çalışkan, idealist insan şimdinin içindeki imkânları kaçırmak istemeyendir. Çünkü bu imkânlar kaçar. Çünkü bu imkânlar
birbirine benzemez, bu imkânlar fırsatlardır, fırsat ise kaçar ve geri gelmez. Her ‘şimdi’nin içinde bir fırsat gizlidir. Boşuna geçen ‘şimdi’ler kaçırılmış fırsatlardır. Her gece kendi kendimize soralım: ‘Kim bilir bu gün
kaç şimdi kaybettim!’
Peyami Safa Objektif (Eğitim-Gençlik-Üniversite)
“1. Yazara göre biz, hangi zaman dilimine hâkimiz?, 2. ‘Bu dünyada az çok bir şeyler yapmış olabilenlerin hepsi şimdiyi keşfetmiş insanlardır.’ sözüyle anlatılmak istenen düşünceyi belirtiniz., 3. Parçada daha
az önemli işler neye benzetilmektedir? Sizin de hayatınızda önemli ve daha az önemli dediğiniz işler nelerdir?,4. Yaşadığı anın imkânlarından yararlanmasını bilen kişilerin özellikleri nelerdir? Siz de bu özelliklere sahip olmak ister misiniz?”

Röportaj
Röportaj, yalın ve sözlük tanımıyla konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısıdır. Ancak bir edebiyat türü olarak röportajı değerlendirdiğimiz zaman, onun yalnızca bir gazete veya dergi yazısı
seviyesinde kalmayacağı gerçeği ortaya çıkar (TDK 1997: 17). Millî Eğitim Bakanlığı hazırladığı ilköğretim ikinci kademe Türkçe programında
yedinci ve sekizinci sınıf kitaplarında röportaj türüne ait metinlerin yer
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almasını istemiştir. Öğrencilerin dili işleyen, inceliklerini görerek dilin
tadına varmalarını sağlayacak röportaj metinlerini okumaları, üzerinde
düşünmeleri gerekir.
Sanatkârlar günlük dili işleyerek; eserlerine dilin içinden çıkardıkları tatları katarak, bazen de yepyeni buluş ve örgülerle okuyanda bambaşka hazlar uyandırarak onları dilin tadına erdirirler. Bu eserler sayesinde dilimizin güzelliğini fark eder, dilimizi daha çok severiz (Ercilasun
1999: 6). Aşağıda röportaj türüne örnek olması açısından Muazzez
Menemencioğlu’nun Sabahattin Kudret Aksal ile yaptığı bir röportajdan
küçük bir kesit yer almaktadır.
…
¾ Şiir olmasaydı, şiir yazılmamış bir dünyada yaşasaydık ne
olurdu?
¾ Şiir olmasaydı, dil olmasaydı demekle birdir. Dil olmasaydı,
anlatım, konuşmak olmasaydı… Duygular, anlamlar, düşünceler olmazdı…
Dil olmasaydı duygu da olmazdı, anlam da dedik, düşünce de. Şiir
de dilin, ayrıntıları kesin olarak belirmiş, etki gücü ağır basan büyülü bir
düzeni olduğuna göre, şiir olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı diyebiliriz.
Giderek bilim, uygarlık olmazdı. Yaşamımızı bugün dolduran, anlamlı
eden şeylerin tümü olmazdı.
…

Öğretmenler bu tür röportaj metinlerini seçip getirerek sınıfta
okuma, dinleme, metinle ilgili soru oluşturma, anlama ve anladıklarını
anlatma vb. etkinlikler yapabilirler. Öğrencilerini çevrede bulunan büyüklerine yönlendirerek röportaj yapmalarını isteyebilir. Yapılan röportajlarla
alınan cevaplar sınıf ortamında işlenir, anlama ve anlatım çalışmalarında
kullanılabilir. Bu tür çalışmalarla öğrenciler sadece dil becerilerini kazanmakla kalmazlar aynı zamanda zihinsel ve sosyal becerilerini de geliştirme imkânı yakalamış olurlar.
Edebî Ürünler Aracılığıyla Ders İçi ve Ders Dışında Gerçekleştirilebilecek Etkinlik Önerileri (Bayraktar-Yaşar 2005; Karatay 2007:
473; Özbay 2001: 14; Özbay 2006/2: 112; Özbay-Melanlıoğlu 2009: 17;
Sever (2004: 20-21; Şahbaz 2008: 201; Yılar 2007: 18-20):
Sınıfta okunan edebî ürünler zaman zaman ya yarıda kesilerek devamının evde okunması istenmeli ya da öğrenciler yeni bir ürüne yönlendirilmelidir. Okunan ya da dinlenen metinde geçen deyimler öğrencilere
buldurularak anlamları üzerine konuşturulabilir. Eksik verilen deyimi
tamamlama, açıklamasıyla verilen deyimi eşleştirme gibi etkinlikleri
içeren çalışma yaprağı hazırlayarak öğretimde kullanılabilir. Ders sonun-
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da o derste işlenen metinde geçen deyimler, canlandırma çalışmalarıyla,
hazırlıksız konuşma egzersizleriyle daha iyi kavratılabilir.
Deyimlerde geçen gerçek ve deyimin mecaz anlamını yansıtan resimleri gösterip daha sonra bu deyimleri cümle içinde kullandırma şeklinde etkinlikler düzenlenebilir.
Deyimlerin bazılarının ilginç hikâyeleri vardır. Bu hikâyeler o deyimlerin yerleşmesi ve kalıcı olması bakımından önemli katkılar sağlayabilir. Böyle örneklerin sınıf ortamına getirilmesi, öğrencilerden de verilen
deyimlerle ilgili hikâye üretmeleri istenebilir. Bayraktar ve Yaşar’a göre
(2005), hikâyeye dayandırılarak yapılan deyim öğretimi kalıcı öğrenme
sağlamakta ve diğer yollara göre başarılı olmaktadır.
Düzeye uygun, Türkçenin ustaca kullanıldığı şiirlerin ilkelere uygun olarak sesli okuma çalışmaları yapılabilir.
Bilmece sorma, mani ve tekerleme söyleme/söyletme çalışmaları;
düzeye uygun mani, tekerleme ya da bir şiirin toplu okuma yoluyla küme
ya da sınıfça seslendirme çalışmaları yapılabilir.
Sınıfta atasözü yarışmaları yaptırılabilir. Özellikle kelime dağarcığının zenginleşmeye başladığı ilköğretimin ikinci kademesinde söylenen
bir atasözünün son harfiyle başlayan bir atasözü söyleme yarışması yapılabilir.
Öğrencilerin düşünme ve düşündüklerini anlatma becerilerini geliştirebilmek için yaşadıkları bir olay, yaptıkları bir gezi ya da gözlemden
hareketle değişik sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri düzenlenebilir.
Öğrencilerden periyodik olarak anılarını yazmaları istenebilir.
Düzeye uygun bir masalın okunarak öğrencilerden dinlenilen masalı anlatmaları istenebilir. Bütünlük ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen
bu tür etkinliklerle öğrencilerin hem dinleme-anlama-anlatma gibi dil
becerilerinin hem de sıralama, sınıflama ve sentez yapma gibi zihinsel
becerilerinin gelişmesine ortam oluşturur.
Anlama ve anlatma becerilerinin edinilmesi, özellikle dinleme ve
konuşma becerilerinin geliştirilmesinde masallardan yararlanılmalıdır.
İlköğretimde Türkçe dersleri çerçevesinde sessiz okuma saati adı altında
haftada bir ders saati ayrıldığı gibi haftada bir ders masal, öykü, şiir vb.ni
dinleme saati olarak işlenebilir. Bu derslerde seçilen edebî ürünler yüksek
sesle okunarak öğrencilerin dinleme-anlama-anlatma becerileri geliştirilmeye çalışılır.
Öğrencilere değişik resimler gösterilerek kendilerinin kahramanı
olduğu öyküler yazmaları istenebilir. Öğrencilere sevecekleri bir öykünün
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giriş kısmı okunarak devamını sözlü veya yazılı olarak tamamlamaları
istenebilir.
Öğretmen ders akışı içerisinde zaman zaman öykü kurgulayarak
kavratacağı unsura o öykü içinde yer verebilir.
Öğretmenin, çocukların yaş ve ilgi seviyelerine uygun hikâyeleri
yüksek sesle okuması, okunanlar üzerinde konuşulması, basit
dramatizasyon faaliyetleri, çocuklarımızın temel dil becerilerini çok erken yaşlarda kazanmalarına yardımcı olacaktır.
Temel dil becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilerin okuduklarından, dinlediklerinden, izlediklerinden ya da yaşadıklarından hareketle
oyunlaştırma ve canlandırma çalışmaları yapmalarının ortamları oluşturulabilir.
Okulca kutlanan belirli gün ve haftaların kutlama etkinliklerinde
söz korosu, inşat çalışmaları; bir fıkrayı oyunlaştırma çalışmaları; taklit
çalışmaları; skeç, parodi veya piyes çalışmaları yaptırılabilir.
Dinlenilen ya da okunan bir metnin slaytlar yardımıyla ilgili resimler eşliğinde dinlenmesinin sağlanması, öğrencilerin gösterilen değişik
görseller üzerinde konuşmalarına ortam oluşturma vb. etkinlikle temel dil
becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilir.
Karikatürlerden yararlanılarak öğrencilerin mizah anlayışı kazanmaları ve eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme vb. becerilerini geliştirmeleri sağlanabilir. Yine karikatürler üzerine konuşma etkinlikleri konuşma
eğitiminde kullanılabilir.
Bir edebî tür olarak deneme, çocukların okuma alışkanlığı edinmesinde, kendilerini ifade etme yollarını geliştirmede çok önemli işleve
sahiptir. Bilişsel, dilsel ve sosyal gelişimin tamamlayıcısı olan bu türün
örnekleri getirilerek sınıf ortamında işlenmelidir.
İlk okuma yazma çalışmalarının yürütüldüğü sınıf ortamında öğrencilerin dikkatlerini zinde tutacak etkinliklere yer verilmelidir. İlk
okuma yazma çalışmalarında kurgusal öykülerle masal, tekerleme, mani,
ninni vb. pedagojik bir malzeme olarak kullanılabilir. İşleyiş sürecinde
konunun içeriğine uygun olarak öğrencilerden birinin kahramanı olduğu
bir öykünün kurgulanması tüm öğrencilerin dikkatlerini çekecek ve algı
düzeylerini en yüksek seviyeye çıkaracaktır.
Bütünleyici Çalışmalar
Okulca kutlanacak önemli gün, hafta ve etkinliklere katılımı sağlayarak öğrencilerin özendirilmesi gerekir.
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Fıkra canlandırma, monolog çalışması, piyes oynatma, söz korosu
oluşturma,… vb. etkinliklerle öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesine uygun ortam hazırlanmış olmaktadır.
Aşağıda hem metin olarak işlenebilecek hem de dersin akışı içerisinde özel bir amaçla (öğrencilerin dikkatlerini toplama vb.) bir araç olarak kullanılabilecek Türkçe ile ilgili şiir seçkisine yer verilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Bilmece, mani, ninni, tekerleme, öykü, roman, fıkra vb. edebiyat
ürünleri Türkçenin etkili ve güzel kullanıldığı türlerdir. Bu nedenle bunlar, dil eğitiminin vazgeçilmez malzemesi durumundadırlar. Bu ürünler
çocukların sözcük dağarcığını zenginleştirmelerine, temel dil becerilerini
geliştirmelerine, dili keşfetmelerine, eğitim süreci içerisinde dilin inceliklerini öğrenerek ve kullanarak dil bilinci oluşturmalarına katkı sağlayan
ürünlerdir.
Dil eğitiminde edebî ürünlerin pedagojik bir malzeme olarak kullanılmasındaki temel amaç çocukların psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimleri ile temel dil becerilerinin gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu
açıdan öğretimde kullanılacak çocuk edebiyatı ürünleri özenle seçilmelidir.
Türkçe derslerinde öğrencilerin anlama, kavrama, yorumlama, sebep-sonuç ilişkisi kurma vb. yeterliklerini ölçmek için yapılan sınavlarda
yönetmelik gereğince öykü, şiir, roman, masal vb. bir edebî türden metin
kullanılma zorunluluğu vardır. Şu hâlde edebî türler hem temel dil becerilirinin kazandırılmasında hem de bu becerilerin kazanma durumlarının
tespitinde temel malzeme olarak kullanılmalıdır.
Dil tüm kurallarıyla birlikte, geçirilen yaşantılar sırasında doğal
olarak öğrenilmektedir. Çocuklar dil modellerini dinleyerek, bu modellere öykünerek (taklit ederek), geri iletimi algılayarak, deneyimlerini ve
düşüncelerini paylaşarak öğrenmektedir (Güven-Bal 2000: 13). Bu nedenle aile ortamında, sosyal çevrede ve öğrenme - öğretme sürecinde
çocukların etkin olduğu, aktif rol aldığı ve sorumluluk üstlendiği etkinliklere yer verilmelidir.
İlköğretimin ilk sınıfından itibaren öğrencilerin Türkçeyi iyi kullanan ustaların eserleriyle tanışmaları sağlanarak onların sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine, metinlerden anlam kurma ve okuduklarından yaptığı
çıkarımlardan hareketle düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri sağlanmalıdır. Bu tür çalışmalarla öğrencilerin okudukları metinler
üzerinde düşünerek sebep sonuç ilişkisi kurma, yorumlama, anlam kurma
ve en önemlisi tüketici okur niteliğinden üretici okur kimliğini kazanmalarının ortamları oluşturulmalıdır.
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Masal, öykü, şiir, tekerleme, mani, bilmece vb. edebî ürünler öğrencilerin dil becerilerinin gelişiminde başvurulacak en önemli pedagojik
malzemedir. Öğrencilerin temel dil becerilerini etkin bir biçimde kullanabilme niteliğini kazanmaları için öğrenme ve öğretme sürecinde derse ana
araç olan metinlere ek olarak yukarıda değinilen edebî ürünlerin dışında
mektup, anı, günlük, gezi yazısı, türkü, biyografi, otobiyografi, tiyatro vb.
edebî türlerden de yararlanılmalıdır.
KAYNAKÇA
ARAS, Gökşen (2008), “Edebiyatın Yabancı Dil Öğretimindeki Rolü, Önemi ve
Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Durum Çalışması ve Analizi” Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi (Gazi Ü Gazi Eğitim Fakültesi
- 22-23 Kasım), Bildiriler Kitabı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, s. 99102
ATEŞ, Kemal (1998), Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanları, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara.
BANARLI, Ninat Sami (1977), Türkçenin Sırları, 3. Baskı, Kubbealtı Neşriyatı,
İstanbul.
BAŞ, Bayram (2002). “Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:
2002 (2), S. 12, s. 60-68.
BAYRAKTAR, Nesrin ve Ö. F. Yaşar (2005), “İlköğretim Birinci Kademe Beşinci Sınıfta Deyim Öğretimine İlişkin Uygulamalar ve Deyim Öğretimine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım” Dil Dergisi, S. 127, s. 7-19.
DEMİRAY, Kemal (1969), Türkçe Çocuk Edebiyatı, Millî Eğitim Basımevi,
İstanbul.
DEMİRAY, Kemal (1977), Açıklamalı Çocuk Edebiyatı Antolojisi, İnkılap ve
Aka Kitabevi, İstanbul.
DİLİDÜZGÜN, Selahattin (2001), “Türkçe Öğretiminde Çocuk Yazınının Yeri”,
Çağdaş Türk Yazını (Ed. Zehra İpşiroğlu), Adam Yayınları, İstanbul.
ERCİLASUN, Ahmet Bican (1997), “Dilin Tadı” Güzel Yazılar – Röportajlar
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
GÖÇER, Ali (1999), “Çocuk ve Ninni”, Erciyes, Yıl: 22, 260, s. 27-28.
GÜNAY, Doğan (2007), Metin Bilgisi, 3. Baskı, Multilingual Yayınları, İstanbul.
GÜNEŞ, Firdevs (2007), Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
GÜNEŞ, Firdevs (2009), “Türkçe Öğretimine Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırmacı Yaklaşım, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 11, s.
1-21.
GÜNEY, Eflatun Cem (1997), Masallar, 4. Baskı, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara.

368
TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER

GÜVEN, Nergis-Bal, S. (2000), 0-6 Yaş Dönemindeki Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler, Epsilon Yayınları, İstanbul.
KABADAYI, Abdülkadir (2009), “Ninnilerin Çocuğun Gelişim Alanlarına
Katkılarının İçerik Açısından İncelenmesi” Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi, C. 6, S. 1, s. 276-289.
KANTARCIOĞLU, Selçuk (1991), Eğitimde Masalın Yeri, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
KARATAY, Halit (2007), “Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın
Önemi ve İşlevi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), s. 463-475.
KAYA, Doğan (1999), Anonim Halk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.
KAYA, Meral (2007), “Okuma Yazma Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Öğretim Amaçlı Kullanımındaki Yöntem ve Teknikler” II. Ulusal Çocuk ve
Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (04-06 Ekim 2006), Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s. 117-122.
KORAŞ, Hikmet- Baykoca, A. Naci (2000), Dil ve Anlatım, Arslansoy Yayıncılık, Niğde.
MEB (2005), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7 ve 8.
Sınıflar; Taslak Basım), Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
MEB - Komisyon (2006), İlköğretim 3 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, 2. Baskı, Devlet Kitapları (Cem-Web Ofset), Ankara.
MEB - Komisyon (2007), İlköğretim 5 Türkçe Ders Kitabı, 3. Baskı, Devlet
Kitapları (Milsan Basın San, A.Ş.), İstanbul.
OĞUZKAN, A. Ferhan (1987), Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk
Edebiyatı, 4. Baksı, Emel Matbaacılık, Ankara.
ÖNAL, Mehmet Naci (2002), “Türkçenin Eğitim ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, S. 9, s. 1-17.
ÖZBAY, Murat (2001), “Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirme
Yolları”, Türk Dili, S. 589, s. 9-14.
ÖZBAY, Murat (2006/1), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Öncü Kitap Yayınları, Ankara.
ÖZBAY, Murat (2006/2), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap Yayınları, Ankara.
ÖZBAY, Murat- Melanlıoğlu, Deniz (2009), “Türkçe Öğretiminde Deyimlerin
Öğretme Öğrenme Süreci Bakımından Değerlendirilmesi” Millî Eğitim, S.
181, s. 8-19.
ÖZDEMİR, Emin (1991), “Dil ve Edebiyat Öğretiminde Yeni Yönelimler” Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Editör: Bekir Özer), Anadolu Üniversitesi
AÖF Yayını, Eskişehir, s. 12-29.
ÖZTÜRK, Cemil-Otluoğlu, Rahmi (2002), “Sosyal Bilgiler öğretiminde Yazılı
Edebiyat Ürünlerini Ders Aracı Olarak Kullanmanın Duyuşsal Davranış
Özelliklerini Kazanmaya Etkisi”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Dergisi, S. 15, s. 173-182.

369
TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Bir Öğrenme...

PARLAKYILDIZ, Hayrettin (2008), “Türkçenin Dil Zenginliği İçinde Atasözleri ve Deyimler”, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, S. 20, s. 10-11.
SEVER, Sedat (2004), Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara.
SEVER, Sedat (2006), “Türkçe Öğretiminin Çözülemeyen Sorunları”, Varlık,
Ekim, s. 8-16.
SEVER, Sedat (2007), “Türkçe Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatürün Kullanılması”, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
(27-29 Nisan 2007), Bildiriler Kitabı, Nobel Yayınları, Ankara, s. 222229.
SEVER, Sedat (2008), Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayınları, İzmir.
ŞAHBAZ, Namık Kemal (2008), “Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Edebî
Tür: Deneme”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 15, s.
189-203.
TDK (1997), Röportaj Üzerine, Güzel Yazılar – Röportajlar, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara.
TDK (2005), Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
YAVUZ, Muhsine Helimoğlu (1997), Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Ürün
Yayınları, Ankara.
YILAR, Ömer (2007), “Atasözleri ve Deyimlerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi”,
İlköğretmen Eğitimci Dergisi, S. 8, s. 18-20.
YURTBAŞI, Metin (1996), Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü, Özdemir Yayıncılık,
İstanbul.

Copyright of Journal of Türklük Bilimi Arastirmalari is the property of Turkluk Bilimi Arastirmalari Dergisi
and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright
holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

