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ÖN SÖZ
Beyinle ilgili çal×ümalar eùitim dünyas×n× köklü deùiüimlerin eüiùine getirmiütir. Çal×ümalar×n sonuçlar× eùitim ve öùretimde etkili bir üekilde kullan×ld×kça; okula baülama yaü× ve zaman×, disipline etme yöntem ve teknikleri,
deùerlendirme, öùrenme ve öùretme yöntemleri, eùitim maliyeti ve öncelikleri, s×n×f ortam×, teknoloji kullan×m× ve bunlara baùl× olarak da düüünme
üeklimiz deùiümektedir.
Öùretimde içeriùin kazand×r×lmas×nda en önemli faktörlerden birisi dildir. Dilin kazan×m× ise doùuütan itibaren tek bir etkinliùe deùil etkinliklere
baùl×d×r. Bu etkinlikler, öùrencilerin, yaü ve s×n×f seviyeleri yükseldikçe giderek karmaü×k bir hâl alarak devam etmektedir. Okuma süreciyle ilgili baz×
prensipler bu kitab×n temel mant×ù×n× oluüturmaktad×r. Bu prensipler;
1. Okuma anlam kurma sürecidir. Aktif okuyucular, yazarlar, dinleyiciler ve konuümac×lar dili, anlam kurma (yap×land×rma) arac× olarak
etkili bir üekilde kullanmaktad×rlar. Çünkü dil yeni bilgilerle eski
bilgileri sentezlemede, yeni kavramlar kazanmada ve kiüinin kendisini kontrol etmede önemli bir araçt×r. Burada listelenen özellikler
ayn× zamanda etkili okuycunun özellikleridir.
2. Dil eùitimi ve geliüimi sosyal süreçlerle bütünleütirilmelidir. Yap×land×rmac× eùitim ve öùrenme kooperatif çal×ümay× gerektirmektedir. Dil eùitimi sosyal bir süreçtir çünkü dil sosyal ortam içerisinde
kazan×lmakta ve ayn× zamanda bu ortam× da anlamland×rmaktad×r.
3. Anlam kurma dil süreçlerinin (dinleme, konuüma, okuma, yazma
ve görsel okuma ve sunu) interaktif ve metinler aras× bir anlay×üla
kullan×lmas×yla gerçekleüir. Dil süreçleri birbirinden ve diùer alanlardan (tarih, fen, matematik vb.) baù×ms×z öùrenme alanlar× deùildir. Bu süreçler anlam× yap×land×rmada harmonik bir iliüki içerisindedirler.
4. Dil öùrenimi bireyseldir. Bireyler öùrenme ortam×na bilgi ve tecrübe farkl×l×klar×yla gelmekte ve kendi kapasiteleri çerçevesinde alg×lay×p öùrenmektedirler. Bu nedenden dolay× dil süreçlerinin kazand×r×lmas×nda tek yöntem, anlay×ü ve etkinlik fikri asla uygun deùildir.
Öùretmen adaylar×na, öùretmenlere ve program geliütirmecilere yararl×
olacaù× düüüncesiyle ve 2005-2006 eùitim-öùretim y×l×nda uygulamaya konulan Türkçe Dersi Öùretim Program×na uygun olarak haz×rlanan bu kitap
sekiz bölümden oluümaktad×r. Birinci bölümde çocuùun ilk kazand×ù× beceriler aras×nda yer alan dinleme ve konuüma üzerinde durulmuütur. Dinlemeyle ilgili aç×klamalardan sonra çeüitli dinleme yöntemleri üzerinde durulmuü ve dinleme becerisi kazand×r×l×rken nelere dikkat edilmesi gerektiùi
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vurgulanmıştır. Konuşmayla ilgili kısımda ise konuşmayı geliştirme yöntemleri ve bunların yararları ile uygulamada dikkat edilecek hususlar üzerinde
durulmuştur.
İkinci bölümde okuma ve okumanın doğası üzerinde durularak çeşitli
okuma yöntemleri irdelenmiştir. Ayrıca bu bölümde hızlı okuma üzerinde
durulmuş, hızlı okumayı etkileyen unsurlar ele alınmış ve akıcı okuma yöntemlerine örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde yazma ve önemine değinilerek sürece dayalı yazma detaylıca açıklanmıştır.
Dördüncü bölümde Türkçe Programına yeni konulan “Görsel Okuma
ve Sunu” öğrenme alanı üzerinde durulmuştur. Bu bölümde görsel okuma
kavramı tanımlandıktan sonra; tablo, grafik, resim okuma vb. konular irdelenmiştir. Beşinci bölümde şiirler, türleri ve öğretimi incelenmiştir. Altıncı
bölümde metinlerin yapısı ve metinlerden anlam kurma ele alınmış, bilgi
verici ve hikâye edici metinler örnekler verilerek incelenmiş ve metinlerdeki
anlatımla ilgili çelişkiler üzerinde durulmuştur.
Yedinci bölümde sorular ve metinler arası okuma ele alınmıştır. Sorular
ve soru sınıflandırmaları incelenmiş, örnekler verilmiş ve farklı soruların
öğrenmeye etkisi üzerinde durulmuştur. Daha sonra anlam kurma süreci
irdelenerek, anlam kurma türleri ile sorular arsındaki ilişkilere değinilmiştir. Sekizinci bölümde ise yeni programa uygun ders işleme örnekleri verilmiş, bir bilgilendirici bir de hikâye edici metin seçilmiş ve bu metinler programda verilen öğretim sürecinin aşamalarına uygun olarak işlenmiştir. Uygulama sırasında bazı gerekli değişiklikler yapılmıştır. Örneğin metin işlemede, öğretim aşamalarından “hazırlık” kısmında yer alan “metni tanıma”
alt başlığının uygun olmadığı görülmüş ve bu alt başlık “tahmin etme” alt
başlığıyla birleştirilerek “metni gözden geçirme ve tahmin etme” şeklinde
ele alınmıştır. Ayrıca hazırlık aşaması da programdaki gibi iki alt başlığa
ayrılmamış sadece “metne hazırlık” şeklinde ele alınmıştır. Ekler bölümünde ise çok sayıda çizelge ve çalışma yaprağı örnekleri verilmiştir. Çizelgeler
ve çalışma yaprakları öğretim, değerlendirme ve durum belirleme amaçlarıyla kullanılabilir.
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Ankara - 2019
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1. BÖLÜM

DñNLEME VE KONUìMA

DøNLEME
úlköùretimde en fazla ihmal edilen hususlardan birisi dinleme eùitimidir. Oysa dinleme en çok kullan×lan ve okuma sürecinde en önemli unsurlardan birisidir. Özbay’a (2005:9) göre “Her insan×n doùuütan gelen bir dil
yeteneùi ve donan×m× vard×r… Ana dilinin temellerinin büyük ölçüde oluütuùu okul çaù×na kadar anlama becerisi olarak sadece dinleme vard×r. Bu
bak×mdan dinleme becerisi diùer dil becerilerinin temelini oluüturur.”
Genellikle öùretmenler ve diùer eùiticiler çocuklar×n dinlemeyi bilerek
okul ortam×na geldiklerini düüünmektedirler. Bundan dolay× da zaman×
okuma yazmaya harcamaya çal×ümaktad×rlar. Oysa dinleme çocuklar×n ilk
kazand×ù× becerilerden biridir ve diùer dil becerileri için temel oluüturmaktad×r. Dinleme, konuüan ya da sesli okuyan bir kiüinin vermek istediùi sözlü
mesajlar× doùru olarak anlayabilme etkinliùidir (Özbay, 2005:11). Dinleme
konuüma dilinin zihinde anlama dönüütürüldüùü karmaü×k ve çok aüamal×
bir süreçtir (Lundsteen, 1979).
Bildiklerimizin aüaù× yukar× %80’i dinleme yoluyla kazan×lmaktad×r
(Hunsaker, 1990). úlköùretim okullar×nda dinleme aù×rl×kl× olarak sadece
öùretmen veya baüka bir yetiükinin konuümas×na dayand×ù× için çocuklar
pasif bir konumda kalmakta ve öùretimden yeterince yararlanamamaktad×rlar. Öùrenciler aras×ndaki bireysel farkl×l×klar× da unutmamak gerekir. Baz×
öùrenciler normal dinleme becerisine sahipken baz×lar× kulak rahats×zl×ù×ndan veya dinleme sürecinde uygun modellerle karü×laüma f×rsat× bulamad×klar×ndan dolay× dinleme becerilerini yeterince geliütirememiü olabilirler.
Dikkat eksikliùi, hiperaktiflik, beyinle ilgili özel sorunlar da dinleme yetersizliklerine yol açabilir. S×n×f ortam×nda dinlemenin daha saùl×kl× olabilmesi
için öùretmenler;
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x

Derste göz göze gelmekten kaç×nan

x

Aü×r× hareketli olan ve

x

Ders anlat×l×rken dikkati daù×tacak üekilde konuüan öùrencilerle
daha yak×ndan ilgilenmelidir.

Araüt×rmalara göre insanlar okuma, yazma ve konuümaya harcad×klar×
zaman×n toplam× kadar zaman× dinlemeye harcamaktad×rlar (Rankin, 1926;
Wilt, 1950; Werner, 1975. Aktaran: Tompkins, 1998). Bu durum, dinleme
çal×ümalar×na eùitim öùretim ortam×nda önem verilmesinin gerekliliùini
ortaya koymaktad×r. Aüaù×daki üekilde dinleme, konuüma, okuma ve yazman×n zamana nas×l yay×ld×ù× görülmektedir.

ûekil 1. Dinleme, konuüma, okuma ve yazman×n daù×l×m×
Dinleme iüitmeden farkl×d×r. úüitme istek d×ü× da olabilir ancak dinleme
amaçl× bir davran×üt×r. úüitme dinleme sürecinin bir ögesidir. Dinleme al×nan
uyar×dan anlam kurmay× gerektirir. Dinleme süreci alg×lama, dikkati yoùunlaüt×rma ve anlamland×rma üeklinde birbirini tamamlayan üç aüamadan oluüur (Wolvin ve Coakley’e 1985).

Dikkati
yo÷unlaútÕrma
Alg×lama (alma)

Anlamland×rma
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Alg×lamada dinleyici, gelen uyar×c× sesin ve konuümac× taraf×ndan sunulan görsel ile sesin birlikte fark×na var×r. Daha sonra duymak istediùi, merak
ettiùi sesi ay×rt etmek için dikkatini yoùunlaüt×r×r. Öùrenci s×n×f arkadaülar×n×n seslerinden ziyade öùretmenin sesi üzerine yoùunlaümal×d×r. Son aüamada dinleyici sesin neye ait olduùu veya ne demek istediùi hakk×nda karara
var×r ve sesi anlamland×r×r. Foulke’ye (1968) göre çocuklar dakikada 250
kelime dinleyebilirler. Bu say× konuütuklar×n×n 2-3 kat×d×r. Bundan dolay×
dinlemede mesaj üzerine yoùunlaüman×n önemi büyüktür.
Konuümac×n×n mesaj×na dikkati yoùunlaüt×rma dinleyicinin amac×na göre deùiümektedir. Eùer mesaj dinleyici için önemli ve sunuluü üekli etkileyici
ise dikkat yoùunlaüt×rma daha fazlad×r. Dinlemeyi öùrenmenin ilk ad×m×
baükalar×yla konuümay× b×rakarak konuümac×ya yönelmektir. Özbay’a (2001)
göre iletiüim sürecinde karü×laü×lan problemlerin baü×nda doùru ve iyi dinleme becerisinin yeterince kazan×lamay×ü× gelmektedir.
Moore (2001) dinlemenin aktif bir süreç olduùunu vurgulayarak, bu becerinin birbirini tamamlayan üç önemli aüamadan oluütuùunu belirtmektedir: Dikkat
aüamas×, anlama aüamas× ve deùerlendirme aüamas×. Bu aüamalar içerisinde en
önemlisi dikkat sürecidir. Dikkati yoùunlaüt×rmak için dinleyici mutlaka zihnini
dikkat daù×t×c× unsurlardan uzak tutmal× ve konuümac×n×n söyledikleri üzerine
yoùunlaümal×d×r. Konuüulana yoùunlaüma mesaj×n dinleyici aç×s×ndan önemine
baùl×d×r. Ayr×ca konuüman×n yoùunluùu, doùruluùu, sürekliliùi ve ortam× da dikkat sürecini etkileyen unsurlard×r. Bazen dinleyici konuümac×n×n söylediklerinden
hoülanmayabilir veya bunlar× önemli görmeyebilir. Fakat konuümay× dinlemeden
bu tür yarg×lara ulaümak doùru deùildir. Konuümac×n×n konumu ve fiziksel görünümü de dinlemeyi etkileyen hususlard×r. Eùer konuümac× ünlü bir kiüiyse ve
duymak istenilen konular üzerinde duruyorsa daha dikkatli dinlenilmektedir.
Gerçek dinleyici mümkün olduùunca fiziksel görünümün (elbise, vücut, yüz görünümü vb.) dinlemeyi engellemesine müsaade etmez.
Dinlemeyi etkileyen yaln×zca sözel unsurlar deùildir. Beden dili ve diùer
görseller gibi sözel olmayan unsurlar da dinlemeyi olumlu veya olumsuz
yönde etkileyebilir. Sokolove, Sadker ve Sadker (1986) dinlemeyi etkileyen
ve sözel olmayan dört ayr× husus belirlemiülerdir:
a. Göz kontaù×: Mümkün olduùunca konuümac×yla göz kontaù× oluüturmak gerekir. Ancak göz kontaù×n×n konuümac×y× rahats×z edecek
üekilde olmamas× gerekir.
b. Yüz ifadeleri: Yüz ifadeleri konuüman×n gerçekten dinlenip dinlenmediùi konusunda mesajlar verebilir.
c. Oturma üekli: Rahat oturan dinleyici daha iyi dinler. Dinleyicinin
rahat oluüu konuümac×ya da rahatl×k saùlar.
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d. Konuüma kaynaù×na olan uzakl×k: Dinleme mesafesinin ayarlanmas× da önemli bir durumdur. Konuümac×ya çok yak×n veya çok uzak
olunmamal×d×r.
úkinci aüama anlama sürecidir. Bu süreçte dinleyici al×nan bilgileri zihinsel iüleme tâbi tutmaktad×r. Burada dinleyici etkin olarak bilgiyi seçer ve
organize eder. Seçme ve organize etme sürecinde bilginin niteliùi ve dinleyiciyle ilgisi önemli iki husustur. Üçüncü aüama deùerlendirme sürecidir. Burada dinleyici mesaj× (dinlediklerini) kendi düüünce ve inançlar× aç×s×ndan
deùerlendirir. Mesaj×n doùruluùunu sorgular ve geliütirilebilecek yollar üzerinde düüünür.
Etkili bir dinleme aç×s×ndan, kiüi deùerlendirmesini konuüma bittikten
sonra yapmal×d×r. Dinlediklerinin doùru olup olmad×ù×n× kontrol etmeli ve
mesaj× kendi düüünce, deùer ve hisleriyle k×yaslayarak bir yarg×ya ulaümal×d×r.
Diùer okuma becerilerinde olduùu gibi dinlemeyi de “dinlemeyi öùrenmek ve öùrenmek için dinleme” olmak üzere iki temel baül×k alt×nda ele
alabiliriz. Dinlemeyi öùrenmede; aktif dinleme, stratejik dinleme, diyalog ve
sunuya dayal× dinleme ve amaçl× dinleme önemlidir. Amaçl× dinleme de
kendi içerisinde bilgi edinme amaçl×, yorumlay×c×, eleütirel ve estetik dinleme olarak s×n×fland×r×labilir (Hennings, 2000).

Dinleme

1. Aktif

a. Bilgi
edinici:
Gerçekleri
ö÷renme

2. Stratejik

b.YorumlayÕcÕ:
øliúkileri
algÕlama

3. Diyalog
ve sunu

4. AmaçlÕ

c.Eleútirel:
Fikirleri
formülleútirme
YargÕya ulaúma

d. Estetik:
Mesajla
bütünleúme

ûekil 2. Dinleme türleri
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1. Aktif dinleme s×n×f ortam×nda gerçekleütirilen dinlemedir. Aktif dinleyici sadece fikirleri ak×lda tutmaya çal×üan pasif bir alg×lay×c× konumunda
olmaz. Bu tür dinlemede dinleyici hem düüünce üretmeli hem de bu düüünceleri sözel ve sözel olmayan yollarla ifade ederek paylaüma yoluna gitmelidir. Aktif dinlemenin d×üar×dan görülebilecek iüaretleri üunlard×r: 1. Hislerin
fiziksel olarak ortaya konulmas×, 2. Dinleyici grup üyeleriyle iübirliùi yap×lmas× 3. Dinlenilenlerin onaylan×p onaylanmad×ù×na dair hareketlerin sergilenmesi 4. Uygun üekilde dinlemeye yönelik hareketler 5. Dinlenilenle ilgili
sorular sormak 6. Uygun aç×klamalar ve eklemelerde bulunmak (Faix, 1975;
Brent ve Anderson, 1993). Eùer çocuklar gerektiùi üekilde dikkatlerini vererek dinliyorlarsa soru ve cevaplar süreklilik arz edecektir. Aksi durumda
pasif bir dinleme söz konusudur.
Aktif dinlemeyi etkileyen baz× unsurlar vard×r. S×n×f×n hacmi, tasar×m× ve
dinleme zaman× bunlardan birkaç×d×r. Çok geniü derslikler ve bu derslikler
içerisindeki engeller (dolaplar, kolonlar, sütunlar vb.) sesin yay×lmas×n× s×n×rland×ran faktörlerdir. Çocuklar sabah saatlerinde dinlemeye daha istekli
ve haz×r hâldeyken, oyunlardan sonra daha az isteklidirler. Bu konuda öùretmen de önemli bir faktördür. Her üeyden önce öùretmen iyi bir dinleyici,
farkl× düüüncelere aç×k ve güvenilir olmal×d×r. Ayr×ca dersin tasar×m× da dinlemeyi etkilemektedir.
2. Stratejik dinleme hem kat×l×m× hem de anlamay× art×rmaktad×r. Burada önemli olan geliüigüzel dinleme deùil bir yöntem veya stratejiyi kullanarak dinlemedir. Örneùin tahmin etme etkili dinleme stratejilerinden birisidir. Etkin dinleyiciler, dinleme öncesi tahminde bulunarak dinleme sürecinde konuümac×n×n saùlad×ù× ipuçlar×ndan ve verdiùi bilgilerden yararlanarak
tahminlerini sürekli yenilerler. Diùer bir strateji ana fikir belirlemedir. Burada dinleyici öncelikle temel fikrin peüindedir ve kafas×nda daima buradaki
büyük fikir nedir? sorusunu canl× tutmaktad×r. Ana fikri elde ettikten sonra
detaylar hakk×nda sorular sorulmakta ve anlama derinleütirilmektedir.
3. Diyalog ve sunuya dayal× dinleme diùer dinleme üekilleridir. Diyaloùa
dayal× dinlemede konuüan kiüiyle göz kontaù× oluüturmak, konuümay× bölmemek, konuümak istenildiùi zaman vücut hareketleriyle söz almaya çal×ümak ve konuüurken önce söylenilenlerle baùlant× saùlamak önemli unsurlard×r. Bu hususlar insan iliükileriyle ilgili dinleme becerileridir. Bir baüka
ifade ile metakognitif (zihinsel) fark×ndal×kt×r ve öùrenme güçlüùü olan
öùrenciler bu diyalog kurallar×n× kavrama ve uygulamada s×k×nt× çekmektedirler (Falk-Ross, 1997).
Diyaloùa dayal× dinlemenin etkili üekilde gerçekleümesi için s×n×f içi tart×ümalara yer vermek gerekir. Özellikle okunan kitaplar üzerinde bu tart×ümalar yoùunlaüt×r×labilir. Okunan bir hikâye için görsel sunu haz×rlamak,

