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Öz

Ders kitapları, Türkçe öğretiminin temel araçlarından biridir. Eğitimöğretim sürecinde belirlenen amaçların gerçekleĢmesinde öğretmenin
öğrenciye yaklaĢımı, öğrencinin derse yönelik tutumu ve ailenin desteği gibi
birçok etmenin yanı sıra ders iĢleme sürecinde kullanılan araç gereçlerin
niteliği de etkilidir. Dolayısıyla nitelikli bir eğitim süreci, bu süreçte
kullanılacak ders kitaplarının da nitelikli olmasına bağlıdır. Eldeki araĢtırma,
yurt dıĢında yaĢayan ve Türkçeyi yaĢadıkları ülkenin kültürü içinde
öğrenmeye çalıĢan Türk çocukları için hazırlanan 1-3 ve 4-5. sınıf Türkçe ve
Türk Kültürü çalıĢma kitaplarının (MEB, 2010a, MEB, 2010b) Türkçe
kısmında yer alan etkinliklerin Program’daki (MEB, 2009) kazanımlarla
uyumunu değerlendirilmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Nitel araĢtırma
yaklaĢımının benimsendiği bu araĢtırmanın verileri doküman incelemesi
yoluyla elde edilmiĢ, araĢtırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiĢtir.
AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre daha nitelikli bir eğitim sürecine
iliĢkin çeĢitli önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, iki dillilik, ders kitabı, etkinlik,
kazanım.
EVALUATION OF TURKISH COURSE ACTIVITIES IN THE 1-5TH
GRADES TURKISH LANGUAGE AND CULTURE WORKBOOKS IN
TERMS OF TARGET ACHIEVEMENTS IN THE PROGRAM
Abstract
Course books are one of the basic tools of Turkish Teaching. Besides
many factors such as the teacher’s approach to the student, the attitude of
student towards the course and the support of the family, the qualification of
tools used during the course process is effective in the achievement of the
objectives determined in the education-teaching process. So, a qualified
education process depends on the quality of course books to be used in this
process. This research has been conducted in order to evaluate the
correspondance between the activities in the Turkish language part of
workbooks (MEB 2009) for 1-3 and 4-5th grade students (Turkish children
living abroad and trying to learn Turkish within the culture of the country
where they live) and achievements in the program (MEB 2010a, MEB
2010b). The data of the research employing qualitative research approach
have been obtained through document review and research data have been
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analyzed through content analysis. With regard to findings of the research,
suggestions for a more qualitative education process have been made.
Keywords: Turkish teaching, bilingualism, course book, activity,
achievement.

GiriĢ
Ülkemizdeki iĢ gücünün çalıĢmak amacıyla ülke dıĢına çıkan ve orada istihdam edilen
bireylerinin iĢ ve barınma olanağının yanında en önemli sorunlarından biri çocuklarının
eğitimidir. Yurt dıĢındaki Türk çocuklarının eğitim sorunu ise iki boyutludur ve bu boyutlar
birbirinden bağımsız değil birbirini tamamlar niteliktedir. Söz konusu sorunlar anılan hedef
kitlenin ana dili eğitimi, diğeri ise yaĢadıkları ülkedeki okullarda gördükleri eğitimdir. Dil
becerisi, öğrencinin yaĢadığı ülkedeki okul baĢarısını belirleyen baĢlıca etmenlerden biridir ve
kendi dilinin olanaklarını kavrayan öğrenci, yaĢadığı ülkenin dilini de kolay öğrenecek,
öğrencinin okul baĢarısı bu durumdan olumlu yönde etkilenecektir (MEB, 2009: 2). Nitekim
çocuğa ana diline tam hâkim olamadan ikinci bir dilde okuma yazma öğretilmek istenirse ana
dilinde gerileme meydana geldiğini bulgulayan araĢtırmalar vardır (Cummins, 1979’dan Akt.
Deniz ve Uysal, 2010: 240).
Alan yazındaki çalıĢmalarda anılan hedef kitlenin sosyalleĢme ve yerli topluma uyum
sorununu da yaĢadığı belirtilmektedir (TaĢdelen, 1991). Ana dilde yeteri kadar girdi almayan
Türk çocukları kavramsal geliĢimlerini tamamlayamamakta ve akranlarına göre geri
kalmaktadırlar (Yağmur, 2007). Dolayısıyla uyum sorunun oluĢmasında da çocukların Türkçeyi
yeterli düzeyde öğrenememeleri etkilidir.
Yurt dıĢındaki Türk çocuklarının Türkçeyi doğru bir Ģekilde öğrenmeleri öncelikle bu
alanda görev alacak nitelikli öğretmenlerin yetiĢtirilmesine, nitelikli ders kitaplarının ve
programın hazırlanmasına ve eğitim ortamlarına bağlıdır (Uçgun, 2015: 515). Bu gerekçeyle
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Uzaktaki Yakınlarımız” adlı bir proje baĢlatılmıĢtır. Yurt
dıĢında yaĢayan Türklerin öncelikle eğitim sorunlarını çözmek amacıyla hayata geçirilen bu
proje kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığında oluĢturulan Özel Ġhtisas Komisyonu
tarafından “Yurt DıĢındaki Türk Çocukları Ġçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-10. Sınıflar)
Öğretim Programı” hazırlanmıĢ ve Kurulun 03.08.2009 tarih ve 112 sayılı kararıyla 2009-2010
öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiĢtir (MEB, 2009). 2010 yılında da
anılan Program’ın içeriğine uygun olarak Türkçe ve Türk Kültürü Ders Materyalleri ve ÇalıĢma
Kitapları hazırlanmıĢtır. Ders materyalleri ve çalıĢma kitapları, 1-3, 4-5, 6-7, 8-10. sınıf
düzeylerine göre hazırlanmıĢtır.
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Ġlgili alanyazında Program’ın, genel tanıtım ve kazanımlar bakımından (ġen, 2010;
Deniz ve Uysal, 2010; Demir, 2010), ders ve çalıĢma kitaplarının ise okunabilirlik, söz varlığı,
metin türleri ve öğretmen görüĢlerine göre genel olarak (Ġnce, 2010; Özcan, Ġnce ve Boztilki,
2010; Özcan, 2011; AteĢal, 2014; Uğur, 2014; Çınar ve Ġnce, 2015; Çelik ve Gülcü, 2016; Arıcı
ve Kırkkılıç, 2017) incelendiği çalıĢmalar bulunmaktadır. Anılan çalıĢmalarda farklı sınıf
düzeylerine göre hazırlanan kitapların öğrencinin düzeyine uygunluk bakımından sorunlu
olduğu belirlenmiĢtir. Örneğin Özcan (2011), 6-7. sınıf ders kitabındaki metinlerin; AteĢal
(2014) ise 8-10. sınıf ders kitabında bulunan metinlerin ilgili yaĢ düzeylerine göre okunabilir
olmadığını bulgulamıĢtır. Bu araĢtırmada ise daha önceki çalıĢmalarda öğretmen görüĢlerine
göre değerlendirilen Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitaplarındaki etkinlikler, Program’daki
kazanımlar kapsamında incelenecektir.
Kazanımlar, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve
alıĢkanlıkları kapsamaktadır ve öğrencilerin dil becerilerinde geliĢmeleri, bu kazanımların
edinilmesine bağlıdır (MEB, 2009: 3). Etkinlikler, ise bu kazanımların hayata geçirilmesi için
tasarlanmıĢ yardımcı eğitim araçlarıdır. Bu nedenle mevcut durumu ortaya koyan eldeki
araĢtırmanın yurt dıĢında yaĢayan Türk çocuklarının eğitimine yönelik çalıĢmalara da yardımcı
olacağı düĢünülmektedir.
Amaç
Eğitim öğretim kazanımları temelinde 1-3 ve 4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma
Kitaplarındaki etkinlikleri incelemek amacıyla gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada aĢağıdaki sorulara
yanıt aranmıĢtır:
1.

1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin

Program’daki öğrenme alanlarına göre dağılımı nasıldır?
2.

1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin ve

Program’daki kazanımların ünitelere göre dağılımı nasıldır?
3.

4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin

Program’daki öğrenme alanlarına göre dağılımı nasıldır?
4.

4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin ve

Program’daki kazanımların ünitelere göre dağılımı nasıldır?
YÖNTEM
Bu araĢtırma nitel olarak desenlenmiĢtir. Nitel araĢtırmalarda gözlem, görüĢme ve
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılır, algıların ve olayların doğal
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ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir süreç izlenir
(Yıldırım ve ġimĢek, 2006: 39).
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
AraĢtırmanın verileri doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıĢtır. Doküman
incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsar (Yıldırım ve ġimĢek, 2006: 187). AraĢtırmada yurt dıĢında yaĢayan Türk
çocuklarının Türkçe öğrenimine yönelik olarak hazırlanan 1-3 ve 4-5. sınıf Türkçe ve Türk
Kültürü ÇalıĢma Kitapları ile bu derse ait öğretim programı kullanılmıĢtır.
Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiĢtir. Ġçerik analizinde öncelikle
birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmesi ve
bunların okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenmesi gerekir (Yıldırım ve ġimĢek,
2006). Eldeki araĢtırmada Program’daki kazanımlar, öğrenme alanlarına göre sınıflandırıldığı
için verilerin analizi sürecinde de bu kategoriler kullanılmıĢtır. Etkinliklerin ait olduğu kazanım
sayıları belirlenirken “farklılık” esas alınmıĢtır. Tekrarlayan kazanımlar bu sayının dıĢında
tutulmuĢtur. Çünkü özellikle konuĢma ve yazmaya yönelik etkinlikler nedeniyle bu öğrenme
alanlarına yönelik kazanımların hemen hemen tüm etkinliklerde hedeflendiği görülmektedir.
Ġçerik analizi tekniğinde belirlenen soruların yorumlarının araĢtırmacıdan araĢtırmacıya
ya da iki farklı zamanda değiĢmemesi, nesnelliğin bir Ģartı olan güvenilirliği sağlar (TavĢancıl
ve Aslan, 2001).
Bu kapsamda içerik analizi ile elde edilen verilerin güvenilirliğinin sağlanması için,
kitaplarda yer alan etkinliklerin Program’daki kazanımlarla eĢleĢtirilmesine iliĢkin olarak bir
alan uzmanın da görüĢleri alınmıĢtır. Güvenilirlik hesaplamasında Miles ve Huberman’ın (1994)
“Güvenilirlik= GörüĢ Birliği / (GörüĢ Birliği + GörüĢ Ayrılığı)” formülü kullanılmıĢ ve
araĢtırmacılar arasındaki güvenilirlik %97 olarak bulunmuĢtur. Sonucun %70’in üzerinde
çıkması araĢtırmanın güvenirliği için geçerli bir orandır (Miles ve Huberman 1994). Dolayısıyla
elde edilen sonuç, araĢtırma için güvenilir kabul edilmiĢtir.
Bulgular ve Yorum
AraĢtırmanın 1. sorusuna (1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki
etkinliklerin Program’daki öğrenme alanlarına göre dağılımı nasıldır?) iliĢkin bulgular, Tablo
1’de verilmiĢtir:
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Tablo 1: 1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin
Program’daki öğrenme alanlarına göre dağılımı
Ünite
1
2
3
4
TOPLAM

Etkinlik Sayısı
20
19
39
30
108

Dinleme/Ġzleme/Okuma
11
8
19
13
51

KonuĢma/Yazma
9
11
20
17
57

Tablo 1’e göre 1-3. sınıf düzeyi için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma
Kitabı’nda Türkçe dersine yönelik toplam 108 etkinlik yer almaktadır. Bu etkinliklerin 51’i
dinleme/izleme ve okuma öğrenme alanına, 57’si ise konuĢma ve yazma öğrenme alanına
yöneliktir.
1-3. sınıflar için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’nda toplam 148
etkinlik bulunmaktadır. Ancak kitabın “Allah Ġnancı” baĢlıklı son ünitesi (5. Ünite), farklı bir
dersin amaç ve kazanımlarına yönelik etkinlikler içermektedir. Bu nedenle anılan ünitenin
etkinlikleri çalıĢmanın kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Bu araĢtırma kapsamında ilgili çalıĢma
kitabında yere alan Türkçe öğretimine yönelik toplam 108 etkinlik incelenmiĢtir.
AraĢtırmanın 2. sorusuna (1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki
etkinliklerin ve Program’daki kazanımların ünitelere göre dağılımı nasıldır?) iliĢkin bulgular
Tablo 2’de verilmiĢtir:
Tablo 2: 1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin ve
Program’daki kazanımların ünitelere göre dağılımı
1.
2.
3.
4.

Ünite
Türkiye’me Yolculuk
Vatanım
Kültürümüzden Bir Demet
Ailem ve Türkiye’deki Yakınlarım

Etkinlik Sayısı
20
19
39
30

Kazanım Sayısı
24
22
27
25

Tablo 2’ye göre 1. ünitede yer alan etkinliklerle 24 farklı kazanım hedeflenmiĢtir. 2.
ünitede yer alan etkinlikler 22 farklı kazanıma, 3. ünitedeki etkinlikler 27 farklı kazanıma, 4.
ünitedeki etkinlikler ise 25 farklı kazanıma yöneliktir.
“Türkiye’me Yolculuk” baĢlığını taĢıyan 1.Ünite, “ġehirlerimizi Tanıyalım ve Tatil
Anılarım” olmak üzere iki konu baĢlığından oluĢmaktadır. Bu ünitedeki etkinliklerin
tasarlanmasında biri dinleme olmak üzere toplam 3 araç metin kullanılmıĢtır.
Biri dinleme olmak üzere 3 araç metnin kullanıldığı “Vatanım” baĢlıklı 2. ünite,
“Vatanım Türkiye, Türk Bayrağına ve Ġstiklâl MarĢı’na Saygı ve Atatürk’ün Vatan Sevgisi”
konu baĢlıklarından oluĢmaktadır.
3.

ünite,

“Kültürümüzden

Bir

Demet”

baĢlığını

taĢımaktadır.

“SelamlaĢma,

Bayramlarımız, Sofra Adabı, Oyun, Oyuncaklar ve Ben, Bilmece, Ninni, Tekerleme, SayıĢma”
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olmak üzere 5 konu baĢlığından oluĢan bu ünitede biri dinleme olmak üzere 6 araç metin
kullanılmıĢtır.
“Ailem ve Türkiye’deki Yakınlarım” baĢlıklı 4. ünitede “Ailem ve Ailemle ĠliĢkilerim,
Türkiye’deki Yakınlarım, ArkadaĢlarım, Atatürk’ün Çocukluk Yılları” konu baĢlıkları yer
almaktadır. Bu ünitede biri dinleme olmak üzere toplam 6 metin bulunmaktadır ve etkinlikler bu
metinler aracılığıyla oluĢturulmuĢtur.
1, 3 ve 4. ünitelerdeki etkinliklerin ait olduğu kazanımlar, “dinlediklerini/izlediklerini
anlama, düzeyine uygun bir metni sesli okuma, okuduğu metni anlama, söz varlığını
zenginleĢtirme, Türkçeyi öğrenmeye istekli olma, Türkçeyi sözlü ve yazılı anlatımlarda
kurallarına uygun biçimde kullanma, günlük hayatta gerekli olan dil iĢlevlerini kullanma”
amaçlarına yöneliktir. 2. ünitedeki etkinliklerde ise bunlardan farklı olarak “Türkçeyi
öğrenmeye istekli olma ve günlük hayatta gerekli olan dil iĢlevlerini kullanma” amaçlarının
kazanımlarına yönelik bir etkinlik bulunmamaktadır.
1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’nda ünitelerden bağımsız iki bölüm
bulunmaktadır. Bu bölümlerdeki etkinlikler de Program’daki kazanımlara yöneliktir.
“Alfabemizi Tanıyalım” baĢlıklı birinci bölümde toplam 11 etkinlik bulunmaktadır. Program’da
da aynı adı taĢıyan öğrenme alanının “Türk alfabesini tanıma ve bulunduğu ülkenin alfabesi ile
karĢılaĢtırma” amacı altında “1.1. Türk alfabesindeki harfleri tanır, 1.2. Türk alfabesindeki
sesleri doğru çıkarır, 1.3. Bulunduğu ülkenin alfabesi ile Türk alfabesindeki farklı sesleri ayırt
eder” kazanımları yer almaktadır. ÇalıĢma Kitabı’ndaki 11 etkinliğin 10’u “1.1. Türk
alfabesindeki harfleri tanır” kazanımına yöneliktir. Buna göre ilgili etkinliklerin anılan kazanımı
karĢılama konusunda yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Arıcı ve Kırkkılıç’a (2017) göre de
yurtdıĢında görev yapan Türkçe öğretmenleri, 1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü kitaplarının
öğrencilerin düzeyine uygun olduğunu düĢünmektedir. Ancak kitaptaki etkinliklerden sadece
birinde “1.2. Türk alfabesindeki sesleri doğru çıkarır ve 1.3. Bulunduğu ülkenin alfabesi ile
Türk alfabesindeki farklı sesleri ayırt eder” kazanımları hedeflenmiĢtir. Etkinlik incelendiğinde
öğrencilerin okuması istenen toplam 28 sözcüğün sadece ikisinin (Marie, Hans) Türkçede
kullanılmadığı görülmektedir. Bu nedenle anılan etkinliğin nicelik ve nitelik bakımından ilgili
kazanımları gerçekleĢtirme konusunda yetersiz olduğu düĢünülmektedir.
1-3. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’nda ünitelerden bağımsız diğer
bölüm, “Günlük Hayatta Türkçemiz” baĢlığını taĢımaktadır. Bu bölümde “mevsimler, aylar,
günler, renkler, sayılar, saatler” konu baĢlıklarına ait toplam 15 etkinlik bulunmaktadır. Bu
etkinlikler, “günlük hayatta gerekli olan dil iĢlevlerini kullanma” amacının “8.5. Renklerin
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adlarını belirtir, 8.6. Birden yüze kadar sayıları söyler/yazar, 8.7. Saat ve saat dilimlerini doğru
söyler/yazar, 8.9. Mevsimlerin, ayların ve günlerin adlarını belirtir” kazanımlarına yöneliktir.
AraĢtırmanın 3. sorusuna (4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki
etkinliklerin Program’daki öğrenme alanlarına göre dağılımı nasıldır?) iliĢkin bulgular, Tablo
3’te verilmiĢtir:
Tablo 3: 4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin
Program’daki öğrenme alanlarına göre dağılımı
Ünite
1
2
3
4
TOPLAM

Etkinlik Sayısı
35
51
71
52
209

Dinleme/Ġzleme/Okuma
12
19
28
22
81

KonuĢma/Yazma
23
32
43
30
128

Tablo 3’e göre 4-5. sınıf düzeyi için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma
Kitabı’nda Türkçe dersine yönelik toplam 209 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerin 81’i
dinleme/izleme ve okuma öğrenme alanına, 128’i ise konuĢma ve yazma öğrenme alanına
yöneliktir.
4-5. sınıflar için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’nda toplam 238
etkinlik bulunmaktadır. Ancak kitabın “Ġman, Ġslam ve Ahlâk” baĢlıklı son ünitesi (5. Ünite),
farklı bir dersin amaç ve kazanımlarına yönelik etkinlikler içerdiğinden bu çalıĢmanın kapsamı
dıĢında tutulmuĢtur. Dolayısıyla anılan çalıĢma kitabında Türkçe öğretimine yönelik toplam 209
etkinlik bu araĢtırma kapsamında incelenmiĢtir.
AraĢtırmanın 4. sorusuna (4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki
etkinliklerin ve Program’daki kazanımların ünitelere göre dağılımı nasıldır?) iliĢkin bulgular
Tablo 4’te verilmiĢtir:
Tablo 4. 4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin
Program’daki kazanımların ünitelere göre dağılımı
1.
2.
3.
4.

Ünite
Türkiye’mizi Tanıyalım
Atatürk ve Cumhuriyet
YaĢayan Kültürümüz
YaĢadığım Ülke ve Türkiye

Etkinlik Sayısı
35
51
71
52

Kazanım Sayısı
23
32
35
31

Tablo 4’e göre 1. ünitede yer alan etkinliklerle 23 farklı kazanım hedeflenmiĢtir. 2.
ünitede yer alan 51 etkinlik 32 farklı kazanıma, 3. ünitedeki 71 etkinlik 35 farklı kazanıma, 4.
Ünitedeki 52 etkinlik ise 31 farklı kazanıma yöneliktir.
1.ünite, “Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri, ġehirlerimiz ve Türkiye’nin Tarihî ve
Doğal Güzellikleri” olmak üzere üç konu baĢlığından oluĢmaktadır. Bu ünitedeki etkinlikler,
biri dinleme olmak üzere toplam 4 metin aracılığıyla oluĢturulmuĢtur. Söz konusu etkinliklerin
ait olduğu kazanımlar, “dinlediklerini/izlediklerini anlama/çözümleme, okuduğu metni anlama,
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söz varlığını zenginleĢtirme, Türkçeyi sözlü ve yazılı anlatımlarda kurallarına uygun biçimde
kullanma, Türkçeyi kullanmaya istekli olma” amaçlarına yöneliktir.
2. ünite, “Atatürk’ün Hayatı, Millî Mücadele Dönemi ve Atatürk’ün Yaptığı Hizmetler”
konu baĢlıklarından oluĢmaktadır. Bu ünitede biri dinleme olmak üzere toplam 12 metin
bulunmaktadır ve etkinlikler bu metinler aracılığıyla oluĢturulmuĢtur. Ünitedeki toplam 51
etkinliğin ait olduğu kazanımlar, “dinlediklerini/izlediklerini anlama/çözümleme, düzeyine
uygun bir metni sesli okuma, okuduğu metni anlama, söz varlığını zenginleĢtirme, Türkçeyi
sözlü ve yazılı anlatımlarda kurallarına uygun biçimde kullanma, Türkçeyi kullanmaya istekli
olma” amaçlarına yöneliktir.
3. ünite, “Bayramlar ve Kutlamalar, Geleneklerimiz ve Geleneksel Türk Seyirlik
Oyunları” konu baĢlıklarından oluĢmaktadır. Anılan ünitede biri dinleme olmak üzere toplam 14
metin bulunmaktadır. Ünitedeki toplam 71 etkinlik, bu metinler aracılığıyla oluĢturulmuĢtur. Bu
etkinliklerin ait olduğu kazanımlar, “dinlediklerini/izlediklerini anlama/çözümleme, okuduğu
metni anlama, söz varlığını zenginleĢtirme, Türkçeyi sözlü ve yazılı anlatımlarda kurallarına
uygun biçimde kullanma, günlük hayatta gerekli olan dil iĢlevlerini kullanma, Türkçeyi
kullanmaya istekli olma” amaçlarına yöneliktir.
4. ünite ise “Yakınlarımızla ĠliĢkilerimiz, YaĢadığımız. Ülkedeki Türk Kurum ve
KuruluĢları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Evrensel Çocuk Hakları, Ġhtiyaçlar ve Meslekler”
olmak üzere beĢ konu baĢlığından oluĢmaktadır. Bu ünitede biri dinleme olmak üzere toplam 10
metin yer almaktadır. Bu metinler aracılığıyla oluĢturulan ünitedeki toplam 52 etkinliğin ait
olduğu kazanımlar “dinlediklerini/izlediklerini anlama/çözümleme, düzeyine uygun bir metni
sesli okuma, okuduğu metni anlama, söz varlığını zenginleĢtirme, Türkçeyi sözlü ve yazılı
anlatımlarda kurallarına uygun biçimde kullanma, günlük hayatta gerekli olan dil iĢlevlerini
kullanma ve Türkçeyi kullanmaya istekli olma” amaçlarına yöneliktir.
1-3 ve 4-5. sınıflar için hazırlanmıĢ çalıĢma kitaplarındaki etkinlikler, ağırlıklı olarak
konuĢma ve yazma öğrenme alanına yöneliktir. Ancak söz konusu öğrenme alanında yer alan
bazı kazanımların etkinliklerde karĢılanmadığı görülmektedir. Örneğin “7.4. Saat ve saat
dilimlerini doğru söyler/ yazar, 7.9. Yüzden bine kadar sayıları söyler/yazar” kazanımlarını
doğrudan karĢılayan bir etkinlik 4-5. sınıf çalıĢma kitabında yer almamaktadır. Ayrıca yapım ve
çekim ekleri ile ilgili etkinliklere ayrı ayrı yer verildiği ancak bunların öğrenci tarafından ayırt
edilebilmesine iliĢkin kazanıma (6. 9. Basit, birleĢik türemiĢ kelimeleri ayırt eder) yönelik bir
etkinliğin kitapta bulunmadığı görülmektedir. Program’da “Türkçeyi kullanmaya istekli olma”
amacının alt kazanımlarından biri de “8.1. Derste arkadaĢlarıyla Türkçe konuĢarak iletiĢim
kurar” Ģeklindedir. Bu genel bir kazanımdır. Kitaptaki herhangi bir etkinlikte doğrudan
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karĢılanmamaktadır. Ancak gerek dersin iĢleniĢi gerekse kitaptaki tüm etkinliklerin yapılıĢı
sırasında bu kazanımın gerçekleĢeceği düĢünülmektedir. Program’da “Günlük hayatta gerekli
olan dil iĢlevlerini kullanma” amacının “7.5. Adres sorma ve adres tarif etme ile ilgili temel
kalıpları kullanır” alt kazanımı da sadece 4. ünitede mektup zarfının üzerini yazma etkinliği ile
dolaylı olarak karĢılanmaktadır. Bu kazanıma yönelik herhangi bir konuĢma ya da yazma
etkinliğine çalıĢma kitabında yer verilmemiĢtir. 1-3. sınıflara yönelik ÇalıĢma Kitabı’nda ise
etkinliklerin çoğu kazanımı karĢıladığı ancak “8. 8. Günün tarihini sorup cevap verir”
kazanımına yönelik bir etkinliğin bulunmadığı görülmektedir.
Kitaplardaki diğer etkinlikler dinleme/izleme ve okuma öğrenme alanlarına yöneliktir.
Ancak bu öğrenme alanlarına yönelik bazı kazanımların da çalıĢma kitabındaki etkinliklerde
karĢılanmadığı görülmektedir. Örneğin 1-3. sınıflara yönelik Türkçe ve Türk Kültürü ÇalıĢma
Kitabı’nda “2. 4. Dinlediklerinin/ izlediklerinin konusunu belirtir, 4. 4. Okuduğu metnin
konusunu belirtir, 5. 3. ġiir, türkü, Ģarkı türlerinde metinler ezberler, 6. 2. Türkçe Ģarkı
söyler/dinler, 6. 3. Türkçe kitle iletiĢim araçlarını takip eder” kazanımlarını karĢılayan bir
etkinlik bulunmamaktadır. Ayrıca kitapta dikkat çekici bir hata yapıldığı da belirlenmiĢtir. ġöyle
ki; 3. ünitenin “Bayramlarımız” konu baĢlığında yer alan “sıraya koyalım” etkinliği aslında
“okuduğu metinde olayların oluĢ sırasını belirler” Ģeklinde bir kazanıma yöneliktir. Ancak
Program’da böyle bir kazanım bulunmamaktadır. Buna benzer bir kazanımın (2.3.
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayın yerini, zamanını, Ģahıs ve varlık kadrosunu,
olayların oluĢ sırasını belirtir) “dinlediklerini/izlediklerini anlama” amacı altında yer aldığı
görülmektedir.
4-5.

sınıflara

yönelik

Türkçe

ve

Türk

Kültürü

ÇalıĢma

Kitabı’nda

da

“Dinlediklerini/izlediklerini anlama/çözümleme” amacının “1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin
konusunu

belirtir,

1.6. Dinlediklerini/izlediklerini

kendi

cümleleri

ile

özetler,

1.7.

Dinledikleri/izledikleri arasında neden-sonuç iliĢkisi kurar, 1.10. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili
soru sorar, 1.11. Dinlediklerinin/izlediklerinin baĢlangıç, geliĢme ve sonuç bölümlerine iliĢkin
tahminlerde bulunur, 1.13. Bir etkinliğin veya iĢin aĢamalarını anlatan yönergeleri uygular”
kazanımları herhangi bir etkinlikte doğrudan karĢılanmamıĢtır. Benzer Ģekilde, “Okuduğu metni
anlama” amacının “3.4. Okuduğu metnin konusunu belirtir, 3.12. Okuduğu metinle ilgili sorular
sorar” kazanımlarına yönelik bir etkinliğe de çalıĢma kitabında yer verilmediği görülmektedir.
Dinleme metninin özetletilmesi ya da bu metnin baĢlangıç, geliĢme ve sonuç bölümlerinin
tahmin ettirilmesine yönelik bir etkinliğin, çalıĢma kitabında olmasa da, nicelik bakımından
oldukça az olan dinleme metinleri aracılığıyla öğretmenler tarafından gerçekleĢtirilebileceği
düĢünülmektedir. Ancak metinle ilgili sorular sormaya yönelik herhangi bir etkinliğe yer
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verilmemiĢ olması söz konusu eğitim-öğretim aracı için önemli bir eksiklik olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü temel öğrenmede öğrencilerin yararlanabilecekleri çeĢitli
anlamlandırma stratejileri vardır ve dinlediklerine ya da okuduklarına iliĢkin soru oluĢturma da
bu stratejilerden biridir (Özer, 1998: 156). Dolayısıyla bu kazanıma yönelik bir etkinliğin
bulunmayıĢı 4-5. Sınıf ÇalıĢma Kitabı’nın eksikliklerinden biri olarak görülmektedir.
Dinleme/izleme ve okuma öğrenme alanlarındaki “Düzeyine uygun bir metni sesli
okuma ve Türkçe öğrenmeye istekli olma” amaçlarının alt kazanımlarına (2.1. Verilen bir
metinde geçen kelimeleri bölmeden, doğru, anlaĢılır ve akıcı biçimde okur, 2.2. Kelimeleri
doğru telaffuz eder, 2.3. Gerekli yerlerde vurgu ve tonlama yapar) yönelik bir etkinliğe de 4-5.
Sınıf ÇalıĢma Kitabı’nda yer verilmemiĢtir. Bu kazanımların kitaptaki diğer etkinliklerin
yapılıĢı sırasında dolaylı olarak gerçekleĢtirilebileceği düĢünülebilir. Ancak özellikle vurgu ve
tonlamanın doğru yapılmasında dinleme etkinlikleri önemlidir. Bu bakımdan 4-5. Sınıf Türkçe
ve Türk Kültürü ÇalıĢma Kitabı’nda söz konusu içerikteki etkinliklerin eksikliği de dikkat
çekicidir.
Ayrıca hem 1-3 hem de 4-5. Sınıf ÇalıĢma Kitabı’nda okuma ve dinleme metinlerinin
anlaĢılmasına yönelik olarak metnin konusunu belirlemeye bir etkinliğe yer verilmemiĢtir ki
bunun da dikkat çekici bir eksiklik olduğu düĢünülmektedir. Çünkü metnin konusunu belirleme,
metnin anlaĢılmasına yönelik baĢlıca aĢamadır. Pilten’e (2007: 47) göre konuyu belirleme, ana
fikri oluĢturmanın temeli olarak düĢünüldüğünde öğrencilerin konuyu belirleyememeleri, ana
fikir oluĢturmada da baĢarısız olmalarına neden olabilir.
AraĢtırma kapsamında incelenen çalıĢma kitaplarında görsel okuma ve görsel sunu
niteliğinde etkinlikler bulunmasına rağmen Program’da bu alanlar birer öğrenme alanı olarak
karĢılık bulmamıĢ ve kazanım olarak ifade edilmemiĢtir. Ancak bu etkinliklerin dolaylı olarak
“2. 1. Dinlediği metinle ilgili bir görseli, metinle iliĢkilendirir ve 4. 1. Okuduğu metinle ilgili
görselleri metinle iliĢkilendirir” kazanımlarına yönelik olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca
bulmaca türünde hazırlanan etkinlikler, özellikle söz varlığının geliĢtirilmesi bakımından
oldukça etkili ve eğlendiricidir. ÇalıĢma Kitabı’nda da bulmaca etkinliklerine yer verildiği
görülmektedir. Ancak 4-5. Sınıf ÇalıĢma Kitabı’nda bu etkinliklerin ikisi –öğrenciyi yanlıĢ
bilgiye yönlendirici olmamakla birlikte- eksik (MEB, 2010b: 69) ve hatalı (MEB, 2010b: 151)
hazırlanmıĢtır.
Ġlgili alan yazında da eldeki araĢtırmanın bulgularını destekleyen çalıĢmalar
bulunmaktadır. Örneğin, Çelik ve Gülcü’nün (2016: 293) “Türkçe ve Türk Kültürü Ders
Kitapları”na yönelik öğretmen görüĢlerini inceledikleri çalıĢmada öğretmenler, kitapların
kazanımların tamamına yer verilmesi, etkinliklerin kazanımları karĢılama düzeyi ve görsellerin
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kazanımları karĢılama düzeyi bakımından geliĢtirilmesi gerektiğini düĢünmektedir. Çınar ve
Ġnce’ye (2015) göre de Türkçe ve Türk Kültürü Kitapları, “kelime öğretimi” açısından planlı bir
Ģekilde hazırlanmamıĢtır.
Sonuç ve Öneriler
Ġlgili Program’daki kazanımlar çerçevesinde 1-3 ve 4-5. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü
ÇalıĢma Kitabı’ndaki etkinliklerin incelendiği bu araĢtırmada herhangi bir kazanıma ait
olmayan etkinliklere yer verildiği, özellikle konuĢma ve yazma öğrenme alanına yönelik
kazanımları karĢılayan etkinliklere fazlaca yer verildiği, buna karĢın okuma ve dinleme öğrenme
alanlarına yönelik kazanımların etkinliklerde yeterince karĢılanmadığı belirlenmiĢtir.
Bulundukları sosyal ortamda Türkçeyi yeteri kadar kullanamayan, iletiĢim kurmak için
yaĢadığı ülkede yaygın olarak kullanılan dili tercih eden, etmek zorunda kalan çocukların
Türkçe konuĢma ve yazmada sorun yaĢamaları beklenen bir durumdur. Nitekim yurt dıĢında
yaĢayan çocukların ana dili becerileri üzerine yapılan araĢtırma sonuçları da bu durumu
desteklemektedir. Örneğin Arslan ve ġaĢmaz (2016: 188), araĢtırmalarında yurt dıĢında yaĢayan
ve araĢtırmalarının çalıĢma grubunu oluĢturan çocukların genellikle konuĢma ve yazma
becerilerinde sorun yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Anılan araĢtırmada çocukların konuĢurken
duraksayarak konuĢtukları ve kelime sonuna getirilen ekleri yanlıĢ kullandıkları, yazarken de
Türkçe karakterleri (ç, ğ, ı, Ģ, ö, ü) kullanamadıkları, kullansalar bile hangi kelimelerde nasıl
kullanacaklarını bilmedikleri ve sürekli ailelerine sorma gereği duydukları bulgulanmıĢtır. Bu
nedenle ilgili hedef kitleye yönelik olarak hazırlanan ders ve çalıĢma kitaplarında konuĢma ve
yazma etkinliklerinin fazla olması kabul edilebilir bir durumdur.
Ancak okuma

ve

dinleme

becerileri

de konuĢma

ve

yazma

becerilerinin

geliĢtirilmesinde önemli birer etmendir. ĠletiĢim sürecinin baĢarısı bireylerin sahip olduğu söz
varlığına bağlıdır. Okuma ve dinlemenin bireyin söz varlığını geliĢtiren beceriler olduğunu
ortaya koyan çalıĢmalar bulunmaktadır. Örneğin Bulut (2013), araĢtırmasında etkin dinleme
eğitiminin öğrencilerin söz varlığının geliĢimine olumlu yönde katkı sağladığını bulgulamıĢtır.
Darancık’a (2012: 255) göre ise okuma eylemi, öğrencilere yeni sözcükler, deyimler ve kültürel
ifadeler öğretmekte ve dolayısıyla konuĢmalarında akıcılık sağlamaktadır. Bunların yanı sıra iyi
bir dinleyici sesleri doğru olarak ayırt eder ve böylece sözcükleri doğru olarak yazar (Aldyab,
2017: 443) ve telaffuz eder. Bu nedenle ana dili eğitiminde anlama becerilerinin geliĢtirilmesine
de önem verilmedir.
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AraĢtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aĢağıdaki öneriler geliĢtirilmiĢtir:
1. Türkçe ve Türk Kültürü dersinin daha etkin yürütülebilmesi için alan
yazındaki ilgili araĢtırma sonuçlarından da yararlanılarak Program’ın öğrenci düzeyine
uygun kazanımlarla geliĢtirilmesi gerekir.
2. ÇalıĢma Kitapları’ndaki etkinliklerin Program’daki kazanımları karĢılama
düzeyi geliĢtirilmelidir.
3. Doğru örnekleri okumak ve dinlemek, konuĢma ve yazma becerisini
geliĢtirir. Bu nedenle çalıĢma kitaplarındaki okuma ve dinleme etkinlikleri nitel ve nicel
olarak geliĢtirilmelidir.
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