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GiRiş

Ya'şadığımız yüzyıl "iletişim Yüzyılı» olarak adılandırılm~ktadır.

Amagünümüzde bireylerarasında «Beni anlarnıyorsun». «Aniataıbi 1
dlm rnl?» gibi türnceler artmış, lletlşjmln zayıfladığı anlarda da ya
bancılaşma yıoğun olarak yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Yiııminci yüzyılın ilik yansmdanItlbaren Uetişimin bir biHm dalı

olaralk kabul gıörmesi ve iletişimin bilimselolarak incelenmesinde
de etklll iletişimgereksinmesininduyulmaısı önemli nedenlerdendir.
Etkili lletlşlrnln kurulamaması sonucu, ortayaçıkan yetersiz iletişim
ve bundan Ikaynaklanan sorunlar gerek blreysel, gerekise' de uluslar
araısı boyutlarda yaşarımaktadır. Yaşanan bu serunlar iletişim eğiti

minin önemini vurqclamakta. altını lzmektedtr,

TÜJ1kiye'd~ iliköğretim beş yıllıık bir eğitimle sınırlandırılmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve X. Milli Eğitim Şuras ı ve
Uygulama Planı doğrultusunda 1981-1982 öğretim yılında 6 ilde se
çilen 10 okulda sekiz yıllılk bir ilıköğretim programı uyqulanrnaya baş-
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Ianmıştır (1). Bu temeleğitim programında zorunlu eğitimin süresi
sekiz yıldır. Temeleğitim programı günümüZ!de ya~gınlaştırılaraik sür
dürülmekle blrllkte, ülkegenelinde ilköğretim beş yılla errurlıdır. Ay
rıca yasalar bu beş yıllık eğitimi zorunlu eğiti'm süresi olarak kabul
etmektedir. Yani Türkiye Cumhuriyetinin her vatandaşı beş yıllık bu
eğitimi yapmaık zorundadır.

insan ikişi'liğinin oluşumunda ve gelişiminde ilk dört yaşın öne
mi, bugün tartışmasız Ikabul edilmektedir. ilk dört yaşa dek kişiliğin

temeli oluşmaıktadır. Oluşan bu klşlltk aile, yakın çevre, okul vb.
'kurumlar aracılığıyla daha ,geliştirilip, şeikillendirilmeıktedir.

Özellikle i1ıkıöğretim başta çocuk, sonra yetişkin bireyin ıkişili

ğinde oldukça etkili, belirleyici etmendir.

Bu nedenle Milli Eğitimin, Üköğretimin amaçları, ilköğretimıde

Türkçe dersinin amaçları, HI. sınıf öğrenciJerinin Türıkçe dersinde
kullandığı yardımcı kaynaıklarda iletişim ve iletişim eğitimine ne 'öl
çüde yer verildiğinin, bu çalışmada incelenmesi amaçlanrmştır.

Bu çalışmanın kapsamına ılkoku! iii. sınıf ve bu sınıfın Türkçe
dersi eeçtlmlştlr. Iürklye'de uyigulanan zorunlu egitim süresi beş yıl

olması nedeniyle seçllen sınıf, beş yıllık eğitim süreslnln ortasında

bulunmaktadır. Tünkçe dersinin seçllrnealnln nedeni ise, iletişim sü
recinde Ikullanılan en yaYigın 'kod sisteminin konuşulan dll olmastdır.
Konuşulan dil iletişim sürecinde 'gerek yazılı, gerekse de 'sözlü ileti
şimde en sık kullanılan ıkod sistemidir. liünkiye'nin resmi dili veya
başka deyişle resmi iletişim aracı Türkçe'dlr (2). Bu nedenle ileti
şim ve iletişim eğitimi ile ilgili verilere erıçok bu dersin programın

da rastlamlacağı varsayılmıştır.

MiLLi EGiTiMIN AMAÇLARlNDA iLETişiM

MilliEğitim amaçları. ,iIrkıöğretim programında, birinci paragraf
ta şu şekilde açıklanrruştır.

Mini Eğitim ülkümüz, Tü~k milletinin bütün fertlerinin kaderde.
kıvançta ve tasada ortok, bölünmez bir bütün halinde milli şuur etra
fında toplanmak; milli ahlakı, insani, üstün değerleri 9,eliştirmek; mil-

(1) Milli Eğitim ve Gençliık Spor Bakanlığı, Ilköğretim Okul Kılavuzu, (Yayın No:
1255. Ankara: 1983). s. 70.

(2) Türkıye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 3,1982.
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letlmlz! hür düşüncenin, sosyal zihniyeti 'ile demokratik düzenin ha
kim olduğu, ,kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer veren
biranlayış lçlnde bilgi, te,kni'k, güzel sanatlar ve ekonomibakımından

çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı ncuneçetırmekttr,

Belirtilen ve ulaşılmak istenen bu ilke ile, bireyleri iletişim kur
maya yöneiten aldlyet gereı~sinmesi vurgulanmaktadır. Ayrıca bu
paragrafta bireyde etikili iletişimlesağlanmak istenen davranış de
ğişi'kliğine de değiniliyar.

iıkinci paragrafta ise bireylerıde yaratılmak istenen davranış de
ğişikliğinin nasıl bir eğitim' sleternl ile sağlanılacağı beltrtllmekte
dir. Ayrıca -Istldat ve kaolllyetlertnaçöre- derken yetiştirilmek is
tenen bireyin, yani iletişim açısından alıcı konumda olan bireyin,
iletişim eğitimi ısırasında ikişili,közelli'klerine diıkkat edllrnesl vur
gulanmaktadır.

Milli Eğitim bu amaçları gel"çekleştirebilece1k yurttaş tipinin özel
llklerlrıl «Toplumsal Yönden», -Ktşlsel Yönden», ..18~onomik Hayat
Yönünden» olmak üzere üç başlık altında Incelemtştir.

TOPLUMSAL YÖNDEN

Milli Eğitiminama1çlarının gerçekleşmesi için yetiştirilmek iste
nen yurttaş tipinın ..Toplurrssal Yönden» özelllklerl iletişim eğitimi

,ile ve iletişimle delaylı bir şekilde ilgilidir. Bu başlık altında topla
nan özelIilkIerin tümü, bireyi lletlşlm kurmaya yöneiten aidiyet ge
reksinmesine yönellktlr.

EKONOMiK HAYAT YÖNÜNDEN

Yurttaş tipinin «8~onomilk Hayat Yönünden» özelliklerlde ileti
şim ve iletişim eğitimiyle delaylı olarak ilgilidir... lşt ile ilgili yeter
liliğini geliştirerelk devam ettlrlr.vderken, belllhtr uğraş edinen in
sanın. bu uğraşı ile ilgili iletişimini sürdürmesi, kendini yenilernesi
sürecini vurguluyor...Kabiliyetlerinegöre iş seçeblllr.» derken ise,
sürekli olaraık kaynak ve alıcı durumunda bulunan bireyin rkendi özel
liklerini iyi tarıryarak, bu özelliklerine uygun bir lletlşlmde bulun
ması, böylece iletişimin veriminin artması üzerinde durırluyor.

KişiSEL YÖNDEN

. Kişisel yönden, yaratılmak istenen insan tipinin özelljkleri ile
tişim eğitimi ile doğrudan ngilidir.
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Bu maddenin «a» bendi, «Jürkçeyl doğru clarakkomışur, okur
ve yazar ... » der. Böylece lletlşlmde ıkullanılan araca ve bu aracın

bilerek, doğru olarak Ikullanılmaısına değinilmiştir.

Bireyler iletişimde kullandıklan aracı ve özelllklerinl çok iyi bil
mek, tanımak zorundadır. [letlşlrnde kullanılan araçlarıdan olan dil,
en 901k kullanılan iletişim aracıdır. Dilin tüm özelliklerinin ve kural

. larının bilinmesi, konuşurken ve yazariken bu kurallara uygun ileti
şimde bulunması, iletişimin etklstnl arttıracaktır.

«c» bendi, «Öğrenme ve 'gelişme isteğine, pratik hayatın ,gerek
tirdiği bilgi ve becerilerine sahlptlr.» der. Bu madde iletişim süre
cine ilişkindir.

Öğrenmegelişme süreci, iletişimin çeşltll kaynaklarla yoğun

olaralk ıkurulduğu bir süreçtir. Öğrenme isteğinde olan birey, bu iste
ğinigidermek için' okur, yazar, dinler! araştırır, Kısacası bir dizi ile
tişim etkinliğinde 'bulunur.

..ç» bendi, iletişim e1lkinliğinin bir tıürü olan okuma ve güzel
sanatlar etkinliğine yöneliktir.

Okuma ve güzel sanatlar etkinliği, ıkaynalk konumunda olan sa
natçının, alıcılara 'çeşitli simge dtzqllerlnl ı(yazı, renk, nota vb.) kul
lanarak iletilerini yolladığı bir iletişim etkinliğidir. Bu etıkinlikler -f)ÖZ

süz-stmqeael iletişimdir.

Bu maddenin ..d» bendi, ..Yurduna eever, onu tanımaya ve ta
nıtmaya çalışır.» derken, yine bir iletişim türüne değinmeiktedir.

Tanıma ve tanıtma etkinliği, bir dizi iletişim aracı kullanılarak

yapıları, belli bir amaca ve hedefe yönelik iletişim sürecldlr.

«I» bendi, «Tecrübe ve araştırmaya 'önem verir;muhakeme ka
biliyetini geliştirmi'ş, müsbet düşünce ve şahsiyet sahrbldlr.» der
ken, iletişimde kaynak ve alıcı durumda bulunan bireyde olması ge
reken özelliklere değiniyor.

iletişimde bulunurken, iletilerin hazırlanmaeı ve bu iletinin fs
tenensonuca ulaşmasında, kaynak konumundaıki Ikişinin bilgi blrl
kimi ve yaşam deneyimi çok önemlidir. iletilerin içeriği haıkikında kay
nağın ve alıcının bilgi birikiminin, yaşam deneyiminin çok olması,

izafet çerçevesiningenişbir alanının olması, lletlşlrnln verimini ve
etkisini arttırır. lletlşlrnde bulunan bireyin muhakeme ıkabiliyeti, rnüs
bet düşünce ve şahsiyet sahibi olma özelllklerl de o bireyin gelen
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iletileri yorumlama ve yorumlama sonucu olacak davranış değişik

liğinde etkilidir. Bu özelliıklere sahip birey, gelen iletileri iyi yorum
layıp, iletinin Içerik kaybını en aza lndlrebllecektlr,

«j .. bendi, «Milli ve insani ruhu aksettlrenqüzel eanat eserleri
ni sever, bunların ruh ,gelişimindeki etkilerini ıkavrar, güzel sanat
etkinlikleri ile yakından Hgilenir, bunların yurt içinde ve yurt dışında

yayılmasma ve sevilmesine çalışır... derken yine 'bir iletişim türü
olan sözsüz iletişime ve tanıtma etkinliğine yer verilmiştir.

Daha önce belirtildiği ,gibi sanat eserleri iletiler taşıyan lletlşlrn

araçlandır. Bu sanat eserlerinin yurt içinde ve yurt dışında yayıl

ması lse yine iletişim etkinliği olan tanıtma etkinliğine girmektedir.

«I.. bendi ise, «Terıkltlerl iyi karşılar, bunlardan yararlanır.» der
ken lletlşlmde önemli bir yeri olan yansımayı vurgulamaıktadır.

iletiler alıcıya ulaştıktarıeonra, alıcı bu iletiyi kendi bilgi biri
kimine, yaşam deneyimine 'göre yorumlar ve yeni bir ileti oluştura

ralk eski ıkarynağa yeni alıcıya ıgıönderir. Eski kayn aık, yeni alıcı duru
mundaki birey, eskl alıcı, yeni kaynsk durumundaki bireyden gelen
bu i1etilerle iletişim sürecini kontroleder, değerlendirmesini yapar.
Gelen bu ileti ile ve iletinin verileringöre iletişim etkinliğini, ve ile
tlşlrn! yeniden düzenler.

«m» bendi ise. «Olayları ve davranışları daima yapıcı bir ten
kitle değerlendirir, ıkanaatlannı medeni bir cesaretle savunur." der
ken, bireyin taşıması ,gereiken lletlşlm sorumluluğuna değinilmelktedir.

Etkili iletişim, ancak sorumluluk duyqusurıa sahip olunarak ku
rulabilir. Etikili lletlşlrnde birey, kendine, lletlye, araca, ıkanala ve alı

cıya karşı 'Sorumludur. Bu sorumluluk dUYigusu ile ıkurulan iletişim

etkili olabilir {3).

iLKÖGRETiM AMAÇLARlNDA iLETişiM

TiÜnk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları, Hköğretim aşama

sıında -Kişisel Yönden .., «[nsanl Ilk ilişkileri Yönünden», «Eı~onomik,

Hayat Yönünden .., «Toplumsal Hayat Yönünden» belirtilen amaçlarla
,gerçelkleştirilrnek lsterılyor.

(3) Millıl EOj,tim BakanlıOı. Ilkokul Programı, (ııkine! baskı. Istanbul: 1969). s. 1-2.
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Dört başlıık altında toplanan i1~öğretim amaçlatma lletlşlme doğ

rudan ve delaylı olarak yer verilmiştir.

i1'lOOğretimin bireye «Toplum Hayatı Yönünden- kazandırmayı

amaçladığı davranış değiışiklilklerinde iletişim eğitimine delaylı ola
rakyer verllmektedlr. Bu madde ve içeriği, bireyi iletişim .kurmaya
yöneiten «aidiyet» ihtiyacına yönellktlr, Ayrıca bu madde «bağımlı

lık ihtiyacını» da içetmektedlr. Yine bu maddede, bireyin içinde ya
şadığı toplumun, grubun norımlarını bllmesl, bu nonnlara uyıgun dav
ranarak. topluma ve ıgruba uyum sağlamasına yöneliık amaçlara da
yer verilmiştir.

«Toplumsal .Hayat- yönünden ıkazandırılmaık istenen davranış

özelliklerinin birinci maddesı ve şııkları Aidiyert ve Bağımlılık ihtiya
cına yöneliiktir.

ikinci madde ise, bireyin içinde yaşadığı toplumun ve 'grubun
normlarma yer vermektedir. 'Bu normların bireye öğretilmesi ve bi
reyin bu normlan uygulaması, içinde yaşadığı .toplum ve grup tara
fıından benlmsenllrneslnl, ıkaıbul edilmesini sağlar. Bu narmlara uy
mayan birey Ise, toplum ve ,grup tarafından dışlanmaktan cezalandı

rılmaya kadaruzayan ibir dizi öntemle uyarılır.

«KIşisel Yönden» ve «[nsanlık ilişkileri Yönünden- amaçları be
lirleyen maddelerde doğrudan iletişime yer verilmiştir.

«Kişisel Yönden- ıbelirlenen amaçta, iletişim süreclnde Ikayna1k
ve alıcı durumunda bulunan bireyin kendine ilişkin iletişim eğitimi

ne yer vermektedir.

Birinci madde, lletlşlrnde, sözsüz iletişimde bulunuriken dikkat
edilmesi gereken unsurlara değiniyror.

Birinci maddenin «a» bendi, «Vücudunu, üstünü, başını ve çev
resini temiz tutmayı öğrenir, bunlarla ilgili alışkanlıklar edlnlr.» der
ken. eözsüz Iletlşlmde, vüout dili kullanımında etklll olan iletişim

simgelerine yer veriliyor.

ikinci madde ise. çevresi ile iletişim içinde olan bireyin bu çev
rede ıkullanılan simgeler ısiısteminibllrneslne yöneliktir.

Dördüncü madde, iletişim biçimlerine ayrılmıştır. «a» bendi,
-Türkçeyl doğru ve açık şekilde konuşur, okur ve yazar.» derken,
lletlşlrnde kullanılan araca yer verrnlştlr.
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Konuşulan dil bireylerarası i1etişimde ençok '~uııanılan araçtır.

iletileri hazırlarken 'kullanılan bu simgeler sistemini iyi tanımalk ve
bilmek lletlşlrnlrı verimini arttıran etklll bir faıkrtıördÜr.

"b» bendi ise, "iyi dinleme alışkanlığı kazanır.» der. Bu bend,
gelen iletilerin iyi alınmasi ve alıcının iıkili iletişim kurabilmesi lçln
gereken davranışa yöneliktir.

BlreylerarasıHetlşlrnde,konuşulan dil kullarulıyorsa, iletiler 'ses
dalgaları ile yayılır. Birey iyi bir dinleme alışkanlığı kazarırnadıysa,

kendine 'Yöneltilen bu iletilerin büyük bir 'çoğunluğunu algılayamaya

caktır.

Beşinci madde tse, basılı iletişim araçlarına yöneliktlr.

Bu maddenin alt başlııkları, yazılı lletlşlrn ve yazılı iletişim araç
larına yönelrktlr. ilik üç alt lbaşIııkta, ..... yazılı iletişim araçlarını kul
lanır ... » derken, ikinci başhkta, harita, şekil ,gibi yazılı iletişim ara
cr olan, falkat kodlarne cslstemlnde daha farklı bir simge sistemine
yer veren iletişim araçlarına da yer verilmiştir.'

Altıncı madde de, iletişimi etkileyen, iletişim sürecinde kaynak
veya hedef durumundaki bireye etki eden, sağlıklı düşünme ve ile
tinin sağlı;klı yorumlanmaısını 'amaçlayan düşünce sistemine yöne
ltktlr, Bu sisteme, bireyinkendisi ile 'kurduğu'"içsel iletişim» de di
yebiliriz.

«a» bendi, «Doğru hüküm vereollrnek için herhangi bir olayı ve
ya durumu, çözülrnesl 'gereıken bir problem olarak ele alır.» der. ile
tlşlmde bulunan bireyler, iletişimi değerlendirmek zonmdadnvlletlvt
oluştururken ortamı veya kanalözelliğini ,gıÖzarıdl edip, diğer unsur
ları öne çıkarıp. onlara ıgıöre hazırlarsa. ileti amacına ulaşmayacak

tır. Bunedenle etkili iletişimde bulunulmak isteniyorsa, iletişimin

tüm öqelerlrıe dikkat edilmelidir.

«b» bendi, «Doğru düşünmeye engelolan peşin hükJÜmlere, de
lllaiz inançlara, propagandaya, duygu ve hevecanlarakendtnl kaptır

madan, inceleme, araştırma yollarına başvurulablllr.» der. Sı;ığlıklı

ve etkili iletişim kurabilmek için bireyin iletilerini hazırlarken bilim
sel temellere' dayandırması, inceleme ve araşttrma . yaparak, ileti
hazırladığı konuda bilgi biriıkimini ve yaşam deneyimini arttınma'Sı

gerekir. Eğer iletişim eğitiminin amacı, bireye lstendlk davranışlar

kazandırmaksa, bu amaca ulaşabilmek için bireye, bilimsel, nesnel
düşünme davranışının öğretiimesi ve kazandırılmasıgerekir.
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"C» bendi, "Val'idığı 'sonucun, doğru olup olmadığını denemeye
ye kontrol etmeye çalışır.» derken, iletişim sürecinin ısağlııklı ,geliş

rnesl lçlrı, bu süreci süreıkli kontrol etmeninönemini belirtiyor. Sü
re-çte oluşan blr değişiıklik farkedllmezse, iletişim olumsuz etklle
neblllr. Ayrıca lletlşirnln sonucunun kontrol edilmesi, lletlşlrnle arzu
lanan değişimin hangi ölçüde olduğunu ve değişimin olup olmadığı

nın anlaşılması lçln jjereklldlrvİletlşlmin sonucuna gıöre birey, bu
verilere' dayanarak yeni iletiler ,gönderecektir.

Yedinci madde ise, blreyl iletişim kurmaya sevk eden, -aldlyet
ve bağımlılıık lhtlyacı srıa yönellktlr.

Dokuzuncu maddede lletlşlmln birliül"ü olangüzel sanatlar et
kinliıkleri yer alır.

Güzel sanatlar alanında ortaya çıkan her ürün, sanatçının, top
luma,gruba ve bireye yolladığı iletidir (4).

ilKÖGRETiM OKULLARı TÜRKÇE EGiTiM PROGRAMLARıNDA

iLETişiM

iyi bir iletişlrn sağlanabilmesi için, lletlyl yollarken seçilen kod
lamarım. kaynak tarafından iyi blllnmesl gereklidir. Eğer kodlarkeri
kullanılan semboller iyi bilinmiyorsa, iletişimle sağlanmak istenen
amaç -gerçeıkleşmiyebilir. Bireyler i1etişimde bulunurken genel ola
rak sözlü ve yazılı dili kullanırlar. Bu nedenle dil, i1etişimde kullanı

lan en yaygın araçtır. lletlşlmde bu denli etkin kullanılan dili tüm
özellikleriyle bilmek, etikiii lletlşlrnde bulunmak isteyen bireyler için
gereklidir.

Ilkokullarda dersler mihver dersler, ifade ve beceri dersleri ola
raık ilkiye ayrılır. ifade ve beceri dersleri içinde Türkçe dersi de bu
lunrnaktadır. 1982 Anayasası'na Ig'Öre Iürklye'nln resmi dili Türkçe'
dir. Bu nedenle, tüm öğretim kurumlannda zorunlu olan Türkçe dersl,
aynı zamanda bir iletişim eğitimi dersldlr de. ilıköğretim okullarının

programı incelendiğinde, bu programla sağlanrnek istenen tüm amaç
ların, etkili iletişim Ikurabilmeık lçlrıqerekll olan şartlar olduğu gö
rülmektedir.

ilköğretim okullarında Türkçe öğretiminin amaçları sıralamrken,

birinci amaçta öğ'rehciye alıcı rolünün kazandırılması vurqulanrnak
tadır.

(4) Milli Eğitim Bakanlığı. A.g.e., s. 3·8.
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Bireyler yaşamları boyunca çeşitli Iletiler alırlar. Bu iletilerin
kimi görsel, klrn! sözel, kimi de yazınsal biçimdedir. ilı~oıkul çocuğu

bu yaşlarda. bu ileti türleri karşısında edineceği alıcı tavrını öğren

meye başlarnalıdır. Yani bu ileti türleri karşteında alıcı olaraik öğ

renmesi ıgereken davranış değişiıkliğini öğrenmeye başlamalrdır. Böy
lece yaşamı boyunca, iyi bir alıcı olacak, ıkendine yöneltllen mesaj
ları, en az anlam ıkayibıyla alabllecektlr.

iıkinci madde Ise, öğrencide kaynak rolünün kazandırılmasına de
ğiniliyor.

Alıcı konumundaıki birey çeşitli iletişim araçları yoluyla kendine
ulaşan bilgileri, mesajlan anlamlandırdıktan sonra, beyninde özüm
leyip .sentez ederek, kendi lletlstnl oluşturmakta, yani kaynak konu
munaqeçmektedir, Bu nedenle ilkokul, öğrencilere doğru Ikaynak ro
lününgerektirdiği davranış değişilkliğinin oluşturulrnasmda temeldir.

Üçüncü madde lse, i1etişimde kullanılan dili tanımaya yönelik
bir maddedir.

Bu madde iletişimde kullanılan dilin, verimli biçimde kullarula
bilmesi Için, sevilmesine, kurallarının blllnmeslne ve alıcı 'konumda
kiöğrencilerin, dili ,gelişim süreçlerine uygun olaraik bilinçleözenle
ve güvenle kullanmaları amacına yöneliktir.

Dördüncü madde Jse 'sözel ve yazılı iletişime yönelik bir mad
dedlr.

Etkili i1etişimde bulunabilmek i'çin,gelen iletileri dinlemek şart

tır. Dinlemek herkesin yaptığını sandığı ama çoğunluğun tam anla
mıyla yapamadığı pasif 'bir iletişim etkinliğidir. Verimli bir dinleme
davranışının kazanılmeması sonucu, iletişimde istenen sonuca ulaş

ma/k olduıkça zordur.

Öğrenciye okuma alışkanlrğtrun ve zevklnln kazandınlrnasr, bi
reyin gelecekte yazılı iletişimden verimli bir şekilde yararlanrnastrıa

yardımcı olacaktır. Qünlkü yazılı iletişim bireylerin yaşamları boyun
ca karşrlaştıkları blr iletişim türüdür.

Beşinci maddede de iletişimde ıkullanılan dilin kapasltesl vurgu
Ianmaıktadır.

Bu madde, iletişimde kullanılan dilin, kelime eayrsımn arttırıl

ması, böylelikle aracın kapasitesinin YÜlkseltilmesinin 'Sa'ğ ianırnas ın i

amaçlryor. Dilin kaoaslteslnln yıü/kseltilmesiyle iletişimin verimi de
YoÜlk-seleceık, etıkili ve verimli. iletişim kurulabilecektir.
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Altıncımadde ise, bireyi iletişim .kurrnaya yöneiten aldlyet ihti-
yacına yer veren bir maddedir. .

Yedinci madde ise, lzafetçerçeveslne yer veriyor.

Birey içinde bulunduğu toplumu tamyaralk, kültürel değerılerini

bilerek lzafet çerçeveslnl oluşturur. 'Böylece lletlşlrnde bulunurken,
ortaık değerieri kullandtğ] için, etkili iletişim ıkun:fbilir. Yolladığı ileti
en az anlam ıkaybı ile alıcıya ulaşır.

Sekizinci madde de ise, ıkaynaık ve alıcı 'konumunda bulunan bi
reyin özelljklerlrıe değinlllyer.

Bu maddede bireyde yaratılmak istenen davranış değişiklikleri,

iyi bir i1etişimcide bulunmaısı gereikEm, iletişim davranışları vurgu
ianmaktadır (S).

ILKÖGRETiM OKULLARıNıN

iii. SıNıFLARıN TÜRKÇE PROGRAMLARIN,DA ILETIşIM

ANLAMA

Anlama başlığı altında öğrenciye kazandmlmak istenen, alıcı

davranış özellikleri tarnmlarııyor.

Prıogramın birinci, ikinci, üçüncü maddeleri, öğrencinin alıcı ro
lüne ilişkin maddeler.

Birinci maddede Öğrencinin sözel iletişim etkinliğinde oynaya
cağı alıcı rolü tanım ianmaıktadı r. Kendine yıöneltilen ve kapasitesine
uyg'Un sözlü iletişimi dlnleyebllrne, yine kendl kapasitesine uygun
olay, film vb. g'6'rsel, sözel yanı olan iletişim etklnüklertnl izleme
beceri ve ahşıkanlığ ın i kazanmaya yani bu iletişim etklnllklerlne uy
gun alıcı rol ve davraruşlanru kazandırmaya yönelik ibir maddedir.

ikinci madde yazılı iletişim araçlarından yararlanabilmesi i-çin
gereıkli olan alıcı rolüne değinen bir maddedir.

Bu madde yazılı iletişim araçlarından yararlanırken, öğrencinin

alıcı rolünün. gere1ktirdiği okuma davranışın'tn ,iyi yönde geliştirilme

sine yönellkttr.

(S) Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı, Ilkokul Programı, (Istanbul: 1988), s.203:
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Üçüncü madde' ise yine öğrencininçeşitli iletişim etkinliklerin
de oynayacağı alıcı rolünün gerektirdiği davranış değişi1kliıklerine de
ğiniyıor ve öğrencinin içsel iletişimi ile llqllldlr.

Bu rnaddeIleöğrenclye dinleyerek, okuyarak ve izleyerek, alıcı

olarak katıldığı iletişim etkinliklerini doğru olarak anlama ve yorum
lama yeteneğinin kaeandmlrnası amaçlarımektadır. Anlama ve yorum
lama, alıemın kafaısının içindegeçen iletişim bölümüdür. bir içsel
iletişimdir. Bu nedenle bu madde içsel lletfşlmln sağlılkıı yapılandı

nlmasıru da kapsayan Ibir maddedir.

Dördüncü madde aracın ve alıcının kapasitesine yönelik bir mad
dedir.

Öğrenci düzeyiningerektirdiği sözcük 'kapasitesine sahip olma
lıdır ki aracı yeterince verimli, bir şekilde kullanabllslrı.

Beşinci madde ise yazılı iletişim araçlanrün bulunduğu, iletişim

ortamlarının kullarulmasma değinen bir maddedır.

Bu maddede adı ge'çen l~ütÜ'phaneler birer iletişim ortamıdır. Öğ

rencinin alıcı rolünün ,gerektirdiği davranışları tam olarak uy,gulaıya

bilmesi için bu ortamları tanımalı ve nasıl davranması gerektiğini

bllmesl ,gerekmektedir. Böylelikle bu ortamlardan verimli olarak ya
rarlanabilir. Alıcı rolünü oynarken değişik kaynaklardan yararlanmayı

bilmesi iletişimin verjmlnt ve etklslnl arttrracektır.

Altıncı madde yine öğrenciye kazandırtlmak istenen alıcı rolüne
ve bu 1101 sonucu kaynaık rolünü cynayabllmesl için, bu 1'I0le hazırları

masrrıa yönelik bir maddedir.

Bu maddede öğrencinin dinleyerek, okuyarek, izleyerek alıcı 1'0

lünün gerektir:diğidavramşları öğrenmesiamaçlanmaıktadır. Bu dav
raruşlarla çevresini tanryarak, ıkaynak rolüne, geçmesi için öğrenci

hazırlanmaktadır(6).

Öğrencilerin Kazanacakları Davranışlar,

Üçüncü .srmfta Türkçe dersi ile öğrencilere kazandırılmak iste
nen iletişim davranışlan «Dinleme ve İzleme Telkniği Bakımından»,

«Okuma Tekniği iBaıkımından» ve «Anlama Tekniği Bakırmndan- ol
mak üzere üç başlık altında toplanouştır: Bu lÜ'ç başlık ile öğrenciye

(6} Milli Eğitim ve Gençnk Spor Balkanlığı. A.g.e., s. 211-212.
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kazandınlacek davranışlar, «Dinleme ve izleme Tekniği Bakımından»

ve «Okuma Teıkniği Bakımından» ile alıcı davranış özelljklerl. «Anla
ma Tekniği Bakımından» ile de öğrencinin alıcı rolününgerektirdiği

davranışları öğrenip öğrenmediğinin saptanması ve ıkaryna1k rolüne
hazırlanması emaçlanmaktadır.

Dinleme ve izleme Tekniği Bakımından

Birinci ve iıkinci maddede, alıcı rolündeki öğrencinin fiziksel
davranışlarına değinilmektedir.

Üçüncü madde karynaık rolündeıki öğretmenin iletilerini dinleye
bilme davraruşına yöneljktlr.

Dördüncü madde Ise, bir kaynak ile başka bir alıcının arasında

geçen iletişimi dinleyip, lzleyebllme darvramşına yönellktlr.

Beşinci madde, bir kaıynağın iletisini dinleriken bulunması 'gere
rken davranışlara yöneliktir. Eğeröğrenci bu davranış özelljklerirıl

geliştiremez1se, Iletlşirn süreclkopacektır, lletlşlmeüreclnln kopma
sı da ahcmın zararına olacaktır.

Altıncı madde ise, çeşltll iletişim araçlarırun 'kanalı ile alıcıya

ulaşan sözlü iletişimi, ama belli bir süre ile sınırlandırılan iletişimi,

dlnleyebllmeslne değinili~r. Bu yaş grubundaki öğrenciler, alıcı ro
lünü en etkin olarak belirlenen süre lçlnde oynayabllrnektedlrler.

Yedinci maddede, bir ıkişinin sözlü iletişimeçevirdiği. öğrenci

nin düzeyine u~un yazılı iletişime yöneliktir.

Sekizinci madde ise, öğrencinin düzeyine uygun, Ibeıli bir süre
ile sınırlı görsel ve sözel iletişim etkinliğine yönelilktir. Öğrenci bu
türdeiki bir lletlşlm etklnllğlnde, belirlenen süre lçlnde etkili .olara/k.
alıcı davranış özellilklerinde bulunabilmektedir.

Dokuzuncu madde lse, lletlşim araçlarını çevresini rahatsız et
meden kullanabllrne davranışını geliştinmeye yönelik olan bir mad
dedir.

Okuma Tekniği Batkımından

Okuma tekniği bskımmdan öğrencide g,eliştirilmeik istenen dav
ramş özelliıkleri qerıelltkle alıcı davranış özelllklerldlr, birkaç mad
dede de öğ'renciye kaynak davranışözelllklerlnlnkaaandrnlması amaç
lanmaktadır.
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Birinci maddede, alıcı rolündeki öğrencinin okuma davranışında

bulunurken, uyması gereken fiziksel davranış özelliklerine yer ve
rilmektedir.

. iıkinci ve önüçüncü maddeler ise, iletişim araçlarını ıkullanma

teknlklerlrıe yönellktlr.Tletlşlrn araçlarını kullarurken, amaçlanan dav
ranışları öğrenip, uyg1ulayan öğrenciler, aracı en verimli, etkili ve
temiz blçlmdekullanacaklardrr. Aynı zamanda öğrencinin araca 'karşı

sorumlu 'Ile saygılı davranması da sağlanmış olacaktır:

Üçıünoü ve dördüncü maddeler ise, öğrencinin kaynak rolünü
oynarıken seslnl 'Ile vücudunu uygun bir biçimde kullanarak, alıcıların

iletiyi anlamalarını kolaylaştrracek fiziksel davraruşlanna yöneliktir.

Beşinci madde ise, sesslz okuma tekniğine aıyrılmıştır. Sessiz
okuma tekniğini iyi bilen bir öğrenci, sesalz okumadan daha verimli
biçimde yararıanacaıkt i r.

Altıncı 'Ile yedinci maddeler öğrenciye kaynak rolünü oyuatan
maddelerdir. Bu maddeler, öğrenci ikaynalk konumundavken. iletisinin
daha da anlaşılabilir olma'sı için dikkat etmesi gereıken davranış özel
liklerini içeren maddelerdir.

Sekizinci madde Ise, iletişim araçlarının çeşitlendirilmesine ve
okuma etkinliğine yönelik 'bir maddedir. Çeşitli lletişlrn araçlarından

yararlanan birey, fanklı kayneklardarrqelen iletileri ayrı ayrı değer

lendirecek, tek yanlı ibir lletlşlm et1kinliğirtin alıcısı olmakonumun
dan kurtu iacaık, farkl: gıörıüş ve değerlendirmeleri de değerlendlrebl

lecektir.

Dokuzımcu, onbeşinci ve onaltıncı maddeler de, öğrencinin çe
şitli kaynaiklarıdan yararlanmasma yönelik maddelerdir. Öğrenci çe·
şitli ve faI'Ikii kaıynaıklardan yararlanarak, çeşitli iletiler alaraık kay
nek çoğulculuğuna yönelecektir.

Onuncu madde ise, gelecekt.e 'kaynak konumunda olacak öğren

ciye kullandığı yazılı !kaynağı, doğru olarak tanıması ve tanıtıması

Için, kaynakça çıkrabilme davranışını 'kazandırmayı amaçlayan bir
maddedir.

Onbirinci madde kaynak 'konumundaki öğrencinin, yazılı iletişim

araçlarından yararlamrken. okuma hızını, anlama 'kapasitesini arttır

mayı amaçlayan bir maddedir.

Onlklncl maddede lse okuma te~niğ;i verilerek, alıcı ~onumun

dekl öğrencinin, etkin! verimli 'Ile hızlı okuma alışıkanlığını kazan-
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ması amaçlanrruştrr. Ayrıca hızlı ve vertmlf -okcyabllen öğrencinin

kapasitesi de artacaktır.

Anlama Tekniği Bakımmdan.

Birinci madde, öğrencinin gıörsel iletileri anlayıp, uygun bir şe

kilde yorumlarmasma yöneliktir. Anlatıma olayına yer verilmediği

için öğrenci hala alıcı konumundadır.

ilkinci madde ise, alıcı olarak kendine ulaşan iletilerin lçerlk
Ierini bozmadan anlayaoılrneetne ilişkindir.

Üçüncü madde 'ise, alıcı olarak kendine ulaşan iletilerin Içerik
lertnfçözümleyerek, bu lletılere 'uyıgun başlıklar verebllrneslne yö
neliktir. Bu madde ile açtk olmasa bile öğrenciye 'kaıyna1k rolü veril
mektedlr.

Dördüncü madde ile, belli bir süre içinde kendisine ulaşan ile
tinin içeriık analizini yapabilecek düzeye 'getirilmeısi hedeflerırnek

tedir (7).

ANLATıM

Anlatım b~ışlığı altında öğrenciye kazandırılmalk istenen kaynaik
davranış özellikleri v:urg1ulanmalktadır.

Özel Amaçlar,

Birinci madde ogrencının kaynaik rolündeyken, kendisi, allesl,
yakın 'çevresi ile iligili formal bilgileri iletebllme davranışına yöne
ltktlr.

ilkinci madde ise, kaynak olarak iletisini hazırlarken geri bes
lemeıyi alabilme ve kendine yönaltller soruları doğru olarak cevap
I,ayalbilme davraruşma değinilmektedir.

Üçüncü madde de, alıcı olarak kendisine ulaşan, düzeyine uy
gun iletileri kaynalk olarak a1ktaralbilmesine yer verilmektedir.

Dördüncü maddede, kaynak olarak bir grup önünde, grupla ile
tişim kurabllrneslne değinilmektedir.

Beşinci madde, öğrencinin lletlştrnde ıkullandığı aracın özellik
lerini, düzeyine göre öğrenmesin.e ve tanrımasına yıöneliktir.

(7) Milli Eğ'itim Gençlik ve Spor Baikonlığı. A.g.e., s. 21·2·215.
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Altıncı madde. grup içi iletişime değinmiştir.

Anlatım başlığı altında üçüncü sınıf öğrencilerinde geliştirilmeık

istenen lletlşlrncl davranışları "Sözlü .. ve "Yazılı .. olmaık üzere ilki·
ye ayımuştır (8).

Sözlü Anlatım

Sözlü anlatım başlığı altında öğrenciye kazandırtlmak istenen
kayrıek rolü, sözlü iletişimde bulunan. kaynağın rolüdür.

Bu başlık altındaıki maddelerden bir, üç, altı ve yedlrıcl madde
ler, öğrenci alıcı rclündeyken, çeşitli iletişim araçlarından ve ortam
larından gelen iletileri değerlendirip,'yeni ileti hazırlayarak, kaynak
konumuna geçme,sine yönelik maddelerdir.

iıkinci ve sekizinci maddeler, başka bir kaynaktangelen iletiyi
anlaıyıp, yeniden kodlayarak, yani kaynak konumuna geçerek ilete
bilmesine yönelıiık maddelerdir.ilkinci \ maddede kaynağın kapasite
sine değinilmiş, seıkizinci maddede lae kaynağın bilgi çeşitlerneslrıe

değinilmiştir.

Dokuz, on ve onblrtocl maddeler ise, kaynak rolü benlrnsetll
rnek istenen öğrencinin, çeşltll iletişim ortamlarında lletlşlrnde bu
lunma'sına ve lletlşlrnde bulunurken uymasıgereken davranış özel
liklerine yöneliktir.

Yazılı Anlatım

Yazılı anlatımda ise, yazınsal lletlşlrnde kaynak rolünün gerek
tirdiği davranış değişikliklerine yer verilmektedir.

Birinci, üçüncü ye dördüncü maddeler-i çeşitli iletişim araçların

da ve ortamlarında alıcı rolündeki öğrenciye gelen iletilerin, öğren

ci tarafından anlamlandırılıp yorumlanarak, kaynak olaraık yazılı bi
çimde ifade edilmesine yıöneliik maddelerdir.

iıkinci ve beşlncl maddeler Ise. bir başka 'kaynektan gelen ileti
nin, öğrenci tarafından alınıp, yorumlanarak, 'kaynak olarak yazılı bi
çimde ifade edilebilmesini içermektedir.

Beşlncl ve yedinci maddeler ise, iletişim aracının verimli kul
larulabllrnesl için, aracın özelliğinin ve 'tekniğinin bilinmesine ve
uyqulanmasma değinen maddelerdir (9).

(8) Milli Eğitim Geneli'k ve Spor Bakanlığı, A.g.e., S. 221.
(9) Milli Eğitim ve Gençnk Spor Balkanlığı. A.g.e., s. 222-223.
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DIL BILGISI

Bu başlık lletlşlmde kullanılan aracın, verimli ve etkili kullanı

Iabilmesi için, aracın tarnemasma. özelliklerinin öğrenilmesine yö
nellktlr.

Bu başlık altında ogrenciye 'hem kaynak, hem de alıcı rolü oy
narken kullandığı araç tarutılıp, özellikleri, kuralları, öğrencinin dü
zeyine g'öreöğretilme'si amaıçıanmaiktadi r. Böylelikle aracı tanıyarak,

bilerek daha verimli şekilde kullanabilme özelliğin.i kazanacaktır.

Ayrıca öğrenci aracı tamdıicça ona olan s,aygıgı ve s'Drumlıuluğu ar
tacaktır (10).

YAZı

Bu başlık altında öğrenci~ye yazmsal iletişimde kaynak ve ahcı

rolü oynarkerı, yazmsal i1etişimde bulonurken kullandıği aracın ta
rnnrnasıoa ve bilinmesine ilişlkin açsklamalar bulunmaktadır.

Amaçlar

Yazmsal iletişimde bulunurken, okunakh ve düzenli kullanılan

.araç iletinin anlaşılırlığını arttıracektır. Birlncl madde bu nedenle
iletişim aracının biçimine lllşklndlr,

ikinci madde ise, yazınsal iletişimde bulunurken, öğrencide ge
liştirilmesi gereken fiıziksel davranışlara yer verilmektedir.

Üçüncü madde ise iyi yazma alışkanlığı kazanarak bu alışkan

Iıkla, güzelliıkiere ve diğer sanatsal yazılara karşı da ilgi uyandınmayı

amaçlamaktadır.

Dördüncü madde tse. öğrenci kaynalk olaralk kendinin alıcı ola
rak arkadaşlannin yazınsal i'letişimdek!ullandığı araçta en iyiye ula
şabilmek için, hataları g,örme ve düzeltebilme davranışının kazandı

nlmasına yöneliktir.

Açııklamalar

Bu kıstmdakl maddeler gruplar halinde toplanabilmektedir.

ilik onüç madde, bir iletişim aracı olan yazının, kurallarına uy
gun olarak yaztlrrıasırıa ve güzel yazma alışıkanlığının yerleştirilme-

(10) Milli Eğitim ve Gençliik Spor Balkanhğl. A.g.e., s. 227-229.
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slne değinen maddelerdir. Bu maddelerin hepsinde öğrenciye yazın

sal lletlşlrnde kaynak rolü oynatılmaktadır. iyi, güzel ve kurallarına

u~gun bir yazı ile yazılan ileti, alıcı tarafından anlamından az şey

yitirerek alınacağı düşünülürse, bu maddelerin önemi daha açık

olarsk ortaya çıkar.

Onbirinci madde, öğrencinin heni kaynak, hem deahcı rolüne
ilişkindir. Kendi yazısı He kaynak, başka yazıları okurken alıcı /'10

lündedlr,

Ondördünoü ve onbeşinci maddeler ise, yazınsal lletlştmde bu
lunuııken, kullanılan kağıt, kalem gibi araçların dikkatli ve özenli kul
lanılması alışkanlığının genştirilmesine yönelik maddelerdir.' Ayrıca
yazı yazmadan önce öğrencinin plan yaparak, iletisini kafasında dü
zerıllyerek kağıda ge'çirmeısi gerekliliğine de yer verilmektedir. Böy
lellkle çocukta alsternll düşünme ve yazma davramşı gelj,şecerktir.

Orıyedincl ve onseıkizinci maddeler ise, bu derste ana kaynak
olan öğretmene yönelik maddelerdir.

Onyedinci madde, öğretımenin yazıyı, gerektirdiği davranış ve
beceri özell i1<i1 erini öğretirken, öğrenciye yönelttiği iletinin dozuna
ilişkindir. ÇoIk verilen yazı ödevleri, çok yüklü dozlarda ve yoğunluk

ta verilen iletiler, alıcı ~onumundalki öğrenciyi sıkacak, dersten so
ğutacak ve giderek blıktıracı:tiktır.

Onsekizinci madde lse güzel yazıların ödüllendlrlllp. öğrencinin

özendlrllmeslrıe yönelik bir maddedir.

Ondokuz, yirmi, ylrmjblr ve ylrmllktncl maddeler, ÖğrenCinin ya
zınsal lletlşlmde bulunurken, kazanması gereken fiziksel davranış

larına ilişkin maddelerdir.

Yirmiüçünoü madde öğrencilerin kendilerini, arkadaşlarını eleş

tirebilmek ve böylece hatalarını lletlşlrn süreci içinde düzeltmelerini
amaçlayan maddedir.

Yinmidördünoü madde ise, alıcı konumunda bulunan öğrencinin

çeşitli iletişim ıkaynaik ve araçlarından gelen iletileri yazarbllmesine
ilişlkin bir maddedir.

Yirmiyedinci madde ise, kaynaık~onumunda olan öğretmenin, 'ör
nek kişiliğıne' yer veren bir maddedir. Öğretmen, alıcı konumundaki
öğrencilerin kendilerine örnek seçtiği klştdtr. Bu nedenle öğretmen,

öğrencileri ile lletlşlrnde bulunurken, örnek davranmak zorundadır.
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Ders Araç ve Gereçleri

Birinci madde öğrencilerin yazınsal lletlştm aracı olan yazıyı

bilin,ÇI'iolarak öğrenmelerini amaçlayan bir maddedir. Bu nedenle
yazı dereinde kullanılacek defterler, amaçları, işlevleri ve öğrenme

ye katkılan tanımlanmıştır.

Diğer tüm maddeler, ders aı:acı olan kalem, kağıt vetebeşire

ayrılmıştır. .

lletlşlmde bulunurıken,özelliıkle yazılı i1etişimde i1etiyi taşıyan

kağıt, iletinin yazıldığı kalem de önemlidir. Kötü bir kalemle, 'kötü
bir kağıda yazılı ileti, anlamını yitireibilir.

Ders Araçları

Birinci madde, yazınsal iletişim aracı olan yaztnın temel kural
ları vablçlmlerl üzerinde durulmaktadır.

iıkinci madde ise yazının yazıldığı kağıt alanının kullanılması alış-
ı . '

kanlığının yerleştirilmesine yönelik olan bir maddedir.

Oçüncü madde, yazı aracılığıyla çocukta yaratıcılığın geliştiril

mesi, taiklitçiliğin önlenrneslnl amaçlemaktadır.

Dördüncü madde ise iletişim aracı olan yazının güzelleştirilme

sine yöneliktir. Bu amacı .gerçeıkle'ştirmeık lçln yapılaesk düzeltme
lerin, llettslnln dozu ve süresi önemlidir. Aşırıya gidildiği zaman
bııklkınlıık yaratılaibilir.

Beşinci madde lse, çocuğa başka yazılı iletileri oikuyabilme, ya
zılı i1etişimde alıcı davranışlarının geliştirilmesine lllşkln maddeler
dir (11).

iLKOKUL III. SıNıFıNıN ;rORKçE DERS' KiTABıNıN

iLETişiMEGiTiMiAÇISINDAN DEGERLENDiRiLMESi

Kitabın ilık beş sayfası İstlklal Marş'ına. Türkiye Haritasına, ilk
okul Andına ve Atatürk portresine ayrılmıştır.

Bunlarla öğrenciye lletlştmln temel dürtüısü olan aidiyet ve ba
ğımlılı1k ihtiyacı verilmek istenmektedir.

(11) MiIH Eğitim GencIjik ve Spor 8<ıkonlığl, A.g.e., s. 232-237.
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Daha sonraıki sayfada açıklamalar bulunmaktadır. Açıklamalar,

alıcı rolündeıki öğrenciye değil, kaynak rolündeiki öğretmene yöne
liıktir. Bu kitapöğrenci tarafından kullamlrnaktadır. Öğrenciye yöne
lik olmayan açıklamaların burada bulunmam~ısı gereıkme1ktedir.

Kitabın yedinci, ve sekizinci sayfası içindeıkiler kısmına ayrıl

mıştır. Burada parça tslrnlerl, yazar adları ve sayfa numaraları 'bu
lunmaktadır. lçlndekller kısmı, yazınsal iletişim aracı olan kitapta
bulunması gereiken bir krsırndır,

Kltaptakt parçalar şiir ve düz yazıdan seçilmiştir. Düz yazıların

-uzunluklan değişmeıkte. kimi düz yazı onyedi cümle, kimi düz yazı

otuz oümledir. Kltabm başındaki düz yazılar daha kısa. llerledlkçe
yazılar daha uzundur. Oümle sayısı Ise böyle bir sıra lzlemernektedlr,

Şiirler genellilkle dört mısra ile sınırlıdır, kitabın sonlarına doğ

ru mısra sayısı beşe çıkmaktadır.

Parçaların anlatımı sade ve açıktır. Belirli haftalarda, o hafta
ile ilgili parçalar seçllrnlş. her okema parçası, mutlaka resimle de
anlatılmaya çalrşılrmştır,

secılen parçaların altında yazarların adı, nereden alındığı veril
miş, kısaltma yapıldıvea belirtilmiştir.

Her parçadan sonra, o parça ile Hgili çalışmalar bulunmaktadır.

Bu çalışmalar «Kelimelerin Dili», «O~uduğumuzu Anladıık mı? Cevap
Verelim», «Güzel T'Ürtk!çeımiz» ve ıcOÜ>şünelim. Anlatalım, Yazalım»

başlıkları altında parçanın anla'şılıp anlaşılmadığını ölçülmaya çalı

şılmıştır.

«Kelimelerin Dili» iletişim aracının tanınmasına yönelfktlr. Bu
bölümde, s:özcülklerin tanımlarına yer verilmektedir.

«OkuduğumuZiu Anladvk mı? Cevap Verelim» başlığı öğrenciye

alıcı rolünün g'erelktirdiği davramşların geliştkilip geliştirilmediğini

ölçmeye yönellletir. Bu başlıık altındaki sorularla öğrencinin parçayı

anlayıp anlamadığını ölçrneyl .amaçlamaktadır.

«Güzel Türkçemlz» ise öğrenciye kaynak rolünü oynatmayı amaç
lemaktadır. Bu başlık altında öğrenciye kayna1k rolünün gerektirdiği

davranışlar kazandınlrnak istenmektedir. Öğrenci araştırma yapmaya
yöneltilmek istenmektedir. Ayrıca dilin kurallarına ilişkin açıklama

lar da bulunmaiktadır.
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«Düşünelim, An lata lım , Yazalım- başlığı ile de öğrenciye yine
kaynak rolü oynatılmaık isteniyor. Bu başlık ile öğrenciye hem sözlü
lletlşlmde, hem de yazılı i1etişimde kaynak rolü aynatılmaktadır. Ay
ncaçeşitli konular verilerek grup içi ve topluluık önünde kaynak
kişililk oluşturmaısı lstenmektedir. Yine bu başlık altında çeşitli re
simler verilerek, öğrencinin bunları anlatması amaçlanmıştır.

Kiitapta her onaltı parçadan sonra test verilerek ölçme ve de
ğerlendirme yapılrmştır. Yalnız tesrlerin yanıtlarına kitapta yer ve
rilmiştir.

Kitabın sonunda oldıjkça dar 'kapsamlı sözlülk kısmı da bulun
maktadır.

Kitap birinci hamur kağıda basılmış, renk kullamlmışur.

ilkolkullarda okutulan ders kitabı Milli Eğitimin, ilıkJöğretim:in ve
Türkiçe dersinin amaçlarına uyıg1un olarak hazırlanrruşnr. Öğrencide

geliştirilmek istenen davranış özelllklerlne uyıgun hazırlanmıştır. Ki
tabın ftzjksel görünümü oldukça iyidir. Parçalardaıki ve parçaların an
laşılırlığını ölçmeyi amaçlayan kısımlardaki soruların kelime sayısı,

amaçlara uygundur. Aynı u}'lgunluikseçilen parçalarda da vardır. Re
simler güz·el ve özenli hazırlanmış, öğrencinin anlaması lçln uygun
düzenlenmlştlr.

Falkat öğrenciye yönelik bir kitapta, öğretmenlere yönelik uyarı

ların bulunması hatalıdır. Aryrıca kitaptaverilen testterin yanıtları

nında kltapta bulunması da hatalı blr yönterndlr. Öğrenci koleyeılı

ğa yöneleblllr. Sözlük kısmının da kitapta bulunması, çocukta bu
başvuru kaynağını kullanmasına ve kullanma alışlkanlığımn gelişme

sine engel olalbi'l in'.

Kitapta her şey belli kurallarla sınırlandırılmaıkta ve öğrenciye

aktif olarak derse katılma fırsatı fazla tanınmamaıktadır.

Kitapta seçilen parçalar ahntıvsa. ~itap ve yazar adı verilerek
kullanılması iletişim eğitimi açısmdan olumlu bir yöntemdir. Fakat
alıntılarda kısattmalar iyi yapılmamış, kimi kısattmalar sonucu par
çanın bütünlüğü bozulmuştur (12).

(12) Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, Ilkokul Türkçe Ders Kitabı, (Yayın No.
989, Ders Ki'tapları Dizisi: 321. Anıkara: 1990);
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iLKOKUL III. sıNıFıNDA TÜRKÇED'ERSINDE KULLANILANDERGiLERiN
iLETiş.iM \EGiliMi AÇiSIN,DAN ıDEGEflLEN,oiRiLMESi .

İncelenen ilıkiQ~ulun 1'11. sınıfında 1iür1kiçe dersinde Tombul Dergi
ve Özgün Ünite .Derqlsl kullamlmaktadır.

Tombul derg!i bir ders yılı süresince dokırz sao/ı olarak çıkmıştır.

Dergide Türkçe ve Matematik derslerine yer verilmiştir.

lÜl1kıçe dersi ile ilgili olarak seçilen parçalar düz yazı ve şiirden

oluşmaktadır.

Parçalar haftalarla ilgili seçilmiş, fakat arada serbest seçilmiş

metinlerde bulunmaktadır.

Parçalardan sorıra parçanın arılaşrhp anlaşılmadığını ölçmek için,
öğrenciye çeşitli başlıklar altında sorular yöneltllmlştir.

«Kelime Hazinesini Zenginleıştirelim» başlığı, iletişim aracı olan
dilin kapasitesini arttınmaya yöneltktlr. Bu bölümde birtek sözcük
tanımı verllrnlş, daiha sonra en fazla on kadar sözcüğün tanımının

bulunması öğ-renciden istenerek, araştırmaya yöneltllrnlştlr. Ayrıca

anlamı bulunmaısı istenen busözcüklerin birer eümlede kullamlması

istenerek, sıözoüğün alıcının kafaamda veorrurtlaştınlmaaı amaçları

mrştır.

•Okiuduğumu~u Anladık mı?- başlığı ile öğrenciye hem kaynak.
hem de alıcı rolü oynatılrnaktadır. Bu başlık altında çocukların, 'Önce
okuduğu parçanın anlatılmaısı istenerek, çocuğun alıcı davranış özel
Iikl,erlni g'enştirip geliştirmediği anlaşılmak istenmiştir. Eğer çocuk
alıcı davranış özelltklerln! geliştirdiyıse, parçanın lletlelrıl anlamış

olacektır Daha sonra anlatarak kaynak ,kıanumuna geçme1ktedir.

• DiI Yeteneğimizi Gellştlrellrn- bölümü ise çocuğa alıcı rolünü
oynatan, aynı zamanda aracın kurallarını öğreten bir bölümdür.

•Şunları Yapınız» başlığıile de çocuğa kaynak rolü oynatılmak

tadır. Çünl~ü çocuğa rol oynatırken, kimi zaman sözlü lletlştmde bu
lunması istenmektedir. Aıyrıca çocuktan çevresini gözlemesi istene
rek, çocuk araştırmacılığa YÖnlendirHmelktedir.

Dergide konulada iJ.gili renik 'kiullanılmı,ş, fakat fazla renıklendiril

memiştir. Dergi samanlı kağıda basılrmştır.

Denginin Türkçe kısmında «'Eğlence Sayfaet-da bulunmaktadır.

Bu sayfada, fııkml'ar, bilmeceler, deyişler. şiirler ve çeşitli sözoük
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oyunları ile çocuğa aracın sevdirilmesi amaçianrnaktadır, Yine tüıık
çe bölümünün sonunda, deııgideki konularla ilgili test bulunmaktadır.

Testln bulunduğu sayfa, derql öğrenciye dağıtılmadan kopanlarak.
daha sonra test uygulanmalktadır (13).

Üçünoü sınıf öğrencilerinin kullandığı bir diğer kaynak dergi de
ÖZlgün Ünite Derqisldlr. Bu derg1i yıl boyunca sekiz sayı çıkmıştır.

Derginin her sayısında, ..Hayat Bilgisi», ..Belirli Gün ve Hafta
lar-, ..Türkçe», ..Matematlk», ..Heslrn-lş», ...Müziık» ve ..Beden Eğiti

mi» dersleri bulunmaktadır,

Derginin türkçe bölümünün başında ..Kazanacağunız Davranışlar»

başlığı altında, ..Anlama, Anlatım, Dilbilg,isi ve Yazı» bölümleri ile
çocukta yaratılmaık lstenenIletlşlm davrarnşlanna yer verilmektedir.

Dergide seçilenoıkuma parçaları genellikle düz yazı blçlmlrrde
dir. Şiire ÇOIk az yer ayrılmıştır. Anlama başlığı altında. çocuğa yö
neltilen sorular, çocuğu alıcı davranışına yöneltmektedir. Yazılı ve
sözlü olarak, çocuğa ulaşan iletileri anlayabilmiş mi? Bunun gerek
tirdiği alıcı davranış özelliklerlnl geliştirebiimiş mi? Bu soruların ya
nıtını, parça ile ilgili soruları. çocuğa yöneiterek bulmak istemekte
dirier.

Anlatım bölümünde ise çocuğa sözlü ve yazınsal iletişimde kay
nak rolü oynatılmaktadır. Parça ile veya parçanm konusu ile ilgili
olarek çocuğa sorular yöneIterek veya konu vererek kaynaklık yap
ması emaçlanmaktadtr.

Dilibilgiısi bölümü ile de çocuğa iletişim aracının kurallarınınöğ

retitmesi amaçianma!ktadı r. Bunu gerçekleştirmek için çocuğa soru
lar yöneltilereık,' araştirma yapması lsterımektedlr. Yöneltilen soru
lar, çocuğu kurelezberlemeye değil araştırma yapmaya yöneltecek
biçimde hazırlanmıştır. Kuralınöğrenciye sezdirillp, ezberlenmeden.
özıümlenereköğretllmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca bu bölümleri," içinde olduğu kısnnds ..KendlnlzeSorunuz»,
..iBirli1kte Düşününüz», ..Nasıl Okuyalırn?» ..DOğru Okuyahm» başlde

ları ile öğrencinin kendlslnl soııgulamasi sağlanmak istenmiştir. Öğ

renci, derginin başmda yazılı olarak belirtilmiş olan' davranışları ka
zamp kazanmadığını ölçebilmekted ir.

(13) Osman Tombul. Aytekin Tombul ve diOerlerl (Yayın Kurulu). Tombuı Türkçe
Matematik Dergilerı,l'fistonbul: Tombul YayıneVi), 1992.
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Yazı öğretimine ayrılan kısımda, önce öğrenciye daha öneekı

sınıflardaöğretilen davramşlar anımsatı/malktadır. Daha sonra öğre

tilmesi gereıken 'kural varsa, öğretilerek, uygulama yapması sağ/an

maktadır. Bu uygulamaların sınıf ortamında tartışılması ve hata/arın

birl~kte bulunması Istenmektedir.

Derg:i samanlı kağıda basılmış, konu ile ilgili restmler kullaml
rnrştır. Resimler renkli olatek basılmıştır...Anlama, Anlatım, Dilbil
gisi» kısımlarının başlıkları kırmızı şeritin içlne ahnmıştrr.•Kendini
ze Sorun» gibi öğrencinin kendini ölçmeelnl amaçlayan bölümler ise
tamamen sarı zemine çerçevelerıerek basrlrmştır.

Bu dergide de diğer dergide olduğu gibi Türkçe bölümünün so
nunda test bulunmaktadır. Bu test öğrenciye dergi verilmeden önce
kopartılarak uygulama sırasında öğrenciye veri imeJktedi i' (14).

ilkokul iii. sınıfların Türkçe dersinde okutulan ilki derginin dersin
temel kaynağı olan Tünkçe kitabına yardımcı kaynaıklıik etmesi ge
reklidir. Fakat dergiler derste yardımcı kaynaik olaraik değil asıl kay
naJk kadar etkin bir şekllde kullamlmektadır.

Dergilerin Türkçe bölümü Milli Eğitimin, Ilıköğretimin, Türkçe
dersinin ilıkiöğretim programının amaçlarına uygun şekilde hazırlan

mıştır. Proqramla dergiler bütünlük içindedir.

Dergilerde parçaların anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmeyi amaç
/ayan kısımlar programa uygun olarek -Anlama, Anlatım, Dilbilgiısi

ve Yazı». bölümlerinden oluşmsktadır. Tombul dergide yazı kısmı bu
hırımaktadır. Bu kısımlarda öğrenciye alıcı ve kaynak rolü oynatıl

makta, ayrıca öğrenciye dilbilgisi kısmında aracın öğretilip- sevdi-
rllmesl emaçlanmektadrr. .

Derqllerde reslm kullanımı da ilkiöğ'retim Programınıh amaçları

doğrultusundadır.

Dergilerde, öğrencilere daha ·aıktif olma şansı tanınmaktadır. Ço
cuklar araştırmaya yıöneltilmeıkte, çevreyi göz/eme alıştkanlığı .yerleş

tirilmesi amaçienrnaktad1'1'.

Dergilerin basım ve ka,ğıt kal,itestiyi değiL. Ayrıca dergi/erde
kullanılan resimler fazla özerıll değil, programın saptadığı amaçlara
uyabilmElik için kullanılmış.

,(14) Onsal Gündoğan. Elife Gündoğan ve diğerleri (Yayın Kurulu). Özgün Onlte
Dergisıl. (An~kara; BHim ve Kültür Yayınları Ltd. su). 1991.

213



Özgün ünite dergiısi lletlşlm eğitimimine daha uygun bir dergidir.
Türkçe bölümünün başında ..Kazanacağırmz Davranışlar» başlığı ile
öğrenci bilinçli olaralk yönlendirilmelktedir. Öğrenci bu davranış de
ğişikliıkl'erini okuyarak, kendinde bu deği'şilkli1kLerin gelişip gelişme

diğini sınayabllecektlr. Böylece öğrencide öğrenme sürecl daha ak"
tif işleyebilir. Ayrıca çocukta otokontrol ve kendini lzleyebllme bi
linci de geliş'ecelktir.

Parçalarla ilgili, sorular kısmında başlıkların renklendlrlknesl,
dlkkat çekicllfk açısındanönemli bir noktadır. Ayrıca bu kısımda.

sarı zemin üzerindeıki bölümler. öğrencinin 'kendini, arkadaşlarını de
ğerlendirmeye,. tartışmaya ve daha fazla yaratıcılığa yönelımektedir.

Öğrenci kendinin ve arkadaşlarının hataların! bularak, eleştirel bak
mayı öğrenebilir.

Sonuç olaralk bu dergiler, özellikle «Özqün Ünite Dergisi» ileti
şim eğitimi açısından. öğrenciye diğer dergiden daha yararlı olabi
lecek bir dergidir.

TÜRKÇE iEGiTiMiN:OE ÖGRETMEN ıKAYNAKLARININ

iLETişiM ,EGiTiMiAÇISINOAN iOEGERLENOiRiLMESi

Şevket Türkyılmaz tarafından hazırlanan ..Özel Öğr'etim Metod
ları» ilikönce Hköğretim pııogramlarına göre Türkçe dersinin hedef
ve arnaçlanrn Inceleyerek başlamıştır. rylilli Eğitimin kuruluşundan

itibaren değişen tüm programlardaki Türkçe dersinin amaçlarına yer
verilmiştir. Büylece, öğretmen ihtiyaca göre programlarda. ne tür
değişiklikl'er yapılrnış onu glörelbilme1ktedir. Bütün olarak Türk Eğitim

sisteminde Türkçe dersinin geçi~diği gelişme aşamalarını izIeyebil
mektedlr,:

Kitap Türkçe derslnl; ..ilk Okııma-Yazrna. Okuma Öğretimi. Tah
rir Öğretimi. Yazım Öğretimi, Dilbilgisi Öğretimi. Yazı öğretimi»

başljkları altında incelemelktedir.

Her bölüme başlamadanönce o bölümde işlenen konunun öne
mi'ne değinen kısa bir giriş bulunmaktadır. Örneğin okoma-yazrna
öğretimi bölümünde ilik ibsım dilin önemi ve toplumdaki yerine ay
rılmıştır. Bu bölüm tamamen sözlü iletişimi anlatan ve önemine de
ğinen bir kısımdır. Okuma öğretimi bölümünde de okumanın yani alıcı

konumunda bulunmanın önemini vurgulayan bir giriş bölümü bulun
maktadır. Ayrıca o bölürrideklkonunun ilkokul proçrarrundakt yeri ve
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amacına da yer verilmektedir. Böylece öğretmen dersin bütününü
ve bölümlerini' il,kdkul programı içinde qörebllrnektedir.

Öğretim basamaiklarının incelendiği bölümde, öğrencinin flzlksel
özelllklerl vurgulanaraık, öğretim tekniıklerine yer verllmlş ve sonun
da öğretim amaçlarına değinilmiştit. Ayrıca bölüm sonunda örnek
okuma parçaları bulunmaıktadır.

Kitabın amacı, öğretımene kaynak rolünün gererktirdiği davranış

özelllklerlnl öğretmek, alıcıkonurndakl öğrencinin de fiizksel ve psl
!kıolajiik özelliklerlnl de öğretmene vermektir.

Kitap Türlkçe dersinin lşfenlşl ve verilişi bakurundan yeterli dü
zeydir. Öğretmene kaynak olarak nasıl davranması gerektiği öğreti!

mekle kahnmamakta, alıcının özelltklerl de verilerek öğretımene yol
gösterilmektedir.

Ayrıca Türkçe dersinin bütün olaralk genel amaçları verilerek
sistemin bütününün gıörülmesi sağlanmakta, sonra derst oluşturan

diğer başlıkların pııogramla bağlantıısı verilmektedir. Bölüm sonunda
da test bulunmarktadır.

Kitapta, Türkçe dersinin Milli Eğitim ve ilkoku i Programı ile olan
bağlantısı veri Imemelkre, bu da. bütünlüğün sağlanmasım olumsuz
yönde etkllemektedlr.

Kitap yazınsal iletişim tekniği bakunmdan da yetersizdir. Bölüm
ler blrblrinden biçim olarak kesin olarak ayrılmamıştır. Bölüm ayrım

ları diıkıkatle Incelenince ve lçerlk kısmına balkılarak ayrılabiImek

tedir.

Ayrıca kitapta kullanılan dilde de tutarlılılk yıdktur. Oldukça yeni
sözcüklerin yanı sıra, çok eısıki sözcüklerde kullanılmaktadır (15).

Eğitim Ön Llsans Programında TlÜıık!çe dersinde yararlanmaları

amacıyla öğretmenlere dört clltten oluşan bir takım verilmiştir. ilk
Oç cildi birinci yıl lçln, tek cildi de ikinci yıl için hazırlanmıştır.

Bir numaralı kitap on üniteden oluşmaktadır. Bır numaralı kita
bın başında öğretmenlere seslenilmiştir. Bu seslenişte amaç, kısaca

programı ve dersl tanıtıp aldlyet duygusunun yaratılması amaçları

maktadır.•«Nasıl Çalışalım?» kısmı ile de,öğretmenlereuzaktan öğ

retimin çalışma telkniğ'i verilmektedir.

Kitapta ele alınan konular dile. araca yönellktlr. iletişimde kul
lanılan dilin kurallarınınöğrenilmesini lçermektedlr. Bu kitapta ay-
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nca sözlü ve' yazılı lletlşlrn telkniği verilmelktedir. «Okuma-Dinleme
Anlama» konusunda da bilgilere yer verilmektedir. Bu kornı başlı

ğında, Oç iletişim biçiminde nasıl verimli olunacağı üzerinde durul
msktadır (16).

ikinci ve üçüncü kitaplar ise -Anlayarak Okuma» başlığı ile ya
zınsal iletişime ayrılmıştır. ikinci kitap Türk Edebiyatını «Anlayarak

\ Okumaya» değinmektedir. lürlkEdeıbiyatında'n tanınmışşair, yazar,
denemecilerin kısa yaşam öyıkülerine ve seçilmiş parçalarına yer
verilmektedir. Nelere diklkat edilmesi gerektiği üzerinde durularak
verimli bir okuma teikniği yani lletlşlrn tekniğinin öğretilme'si amaç
lanmaktadır. Aynı zamanda yazın türlerinin de üzerinde durulmak
tadir (17).

Üçüncü kitap -Ise dünya edebiyatma ayrılmıştır. Seçilen belli
yazarlar ve bu yazarların eserlerinden seçilmiş parçalar ile verimli
bir okuma teikniğinin g.eliştirilmesi amaçlanmaktadır (18).

ikinci yılokutulan telk ciltlikkitap ise ylrrnl üniteden oluşmuş

tur. ,Ilk onbir ünite öğretmenin kendisini \doğrudan ilgilendiren, ile
tişim aracı olan dilin kurallarını, sözlü iletişimi ve öğretmenin ders
te kullanacağı yazım biçimlerini ve kurallarını öğretmeyi amaçlayan
ünitelerdir.

ilk altı ünite araca yönelik ünitelerdir. Aracı tanımaya ve kural
larını öğretmeyi amaçlayan ünitelerdir.

Daha sonraJki üç ünite sözlü iletişime yöneliktir. Bu üç ünite
sözlü i1etişimdelwllanılan iletişim blçlmlerlne ayrılmıştır. Bu ileti
şim biçimleri, belltkurallan olan lletlşlrn biçimleridir. Örneğin; Ta
nıştrrma, soruya karşılık verme, gıörüşme, toplu konuşma, açık otu
rum, sempozyıum gibi. Üç ünitenin hepsi yüz-yüze iletişimi anlatmak
tadır. Birinci ünite yüz-yüze iletişimin ilki kişi arasında geçen türü
nü, ikinci ünite kaynak olarak bir grupla iletişim kurmayı, üçüncü
ünite de, birkaç kaynak kişinin bir arada bulunarak grupla iletişim

kurma türüne ayrılmıştır.

(15) Şevket Türkvılmcz, Öze·1 Öğretim Metodları, (Ankara: Rehber Dağıtım), 1975.
(16) cahit Kcvcor, Enlse Kantemlr. Türk Dili i, (Der. Turhan Baraz). (Eskişehir:

~nadolu Üniversitesi Yayınları No: .140), Fasjıkül 1, 1986.
(17) Turhan Baraz. Türk Dili I, (Eıskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 140),

Fasikül 2, 1987.
(18) Nabi Avcı: Türk Dili· I, (Der: Turhan Baraz), (Eskiş,ehir: Anadolu Üniversitesi

Yayınları No: 140), 1986.
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On ve onbirinci üniteler ise, öğretmenin derslerinde kullandığı

yazmsal lletlşlrn türlerinin tarunlmasına ve 'kurallarına ayrılmıştır.

Onikinci ünlteden, yirminci üniteye dek olan bölümde ise. öğ

retmenin kaynak rolünü oynadığı alıcı kltlesl olan öğrencilere yazın

sal iletişime ayrılmıştır. Bu ünitelerde çocuk edebiyatı tanıtılıp, QO
cuğun dünyasında kitabın ve d~umanın önemi verilmektedir. Daha
sonra çocuk edebiyatı türleri üzerinde durulrnektadır (19).

Öğr'etmene yönelik bu kitapların hepsi iletişimin temel öqesl
olandil üzertrıe kurulmuştur. Bu temel iletişim aracıru, türlerini. ku
rallarını öğretip araç" tanmlmektadır, ama iletişime açık olarak de
ğinilmemektedir. Bu kitaplarda öğretmen alıcrkonumundadır.

Kitaplarda her ünitenin başında, ünitenin amaçları, kazandml
maık Istenen iletişim davranışları belirtilmiştir. Daha sonra ünite
nin içindelkiler verilmiştir. Bu şeklldakonu içinde nelerin öğrerılle

ceğinin bütün olarak gıöııülmesi sağlanmıştır. Son olaırak ünitelerin
nasıl çalışılacağına ilişkin uyarılar bulunmaktadır. Bu uyarılar ile,
istenen davranışların öğrenilmesi için nelere dllekat edilmesi qerek
tiği vU)'lgulanmalktadır. Daha önceki üni:telerle bağlantı kurularak, ünl
telerin tekrar edilmesi, bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmsktadır. liür1k
dili parçalar halinde öğretil1er,ek bütün ile ilişkiısinin kurulması da
sağlanma1ktadır.

Aynca üniteler içinde alıcı konurndakl öğretmenin dlkkatlnln
canlı tutulması için görsel materyallerden yararlanılmalktadır. Ünite
anlatılırken çeşitli sorular yöneltilerek öğrenrnerıln sağlamp sağlan

madığı kontrol edilmelktedir. Önemli noktalar gıörsel olarak şekiller

le, renkle ve baskı tekniği He bellrtllrnlştir. Her ünitenin sonunda
değerlendinme soruları He öğrenme durumunun değerlendiırilmesi

sağtanmıştır. Al}'rıca dördüncü kltsbm sonunda sınıfta kaynak ola
rek öğretmenin yararlanabilmesi lçln çocuk yazınından çeşitli kitap
lar tanıtılmıştır. Bu kltaplann konusu kısaca özetlenerek, hangi yaş

grubuna uygun olduğu da belirtilmiştir.

rom bunlar iletişim eğitimi açısmdan olumlu özelliJklerdir. Alıcı

konumdaıki öğretmen sürekli uyanık tutulmekta, öğrenmeye aktif ola
rak katılması sağlanmalktadır.

(19) Hosa'n Eren. Hamza 'Zülfi1kar ve diğerleri. Türk Dılı II, (Der: Turhan Borcz),
(8ski şeiMr: wA.nadolu Oniversiitesi Yayınları No: 180), 1989.
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Faıkat bu kitapların hiç bill'inde öğl'etmen kaynak konumuna ge
tlrllmemlşnr. Toplam elli ünltede, sadece altı ünite sözlü i.letişime

ve kurallarına aynlrmşnr. Öğretmen mesleği gereği sürekli olarak
sözlü ıletrşırnde bulunan bir kaynaktır. Bu kitaplarda sözlü iletişime

daha geniş y.er ayrılma'sı gereklidir.

Kaynak rolü oynayan öğretmenin, öğrenci üzerinde gel'ecekteki
yaşantısında çok önemli etkiıleri vardır. Bu etkiler öğr'encilerin tüm
yaşamını etikileyeceıktir. Bu nedıenle kaynalk olan öğretmenin sade
ce yazılı ve sözlü kaynaık olaraik değil, flzlkse! ve davranışsal ola
rakta örnek klşl olması gereklır. Bu örnek 'kişiliği sağlıklı geii ştlre
bilmek için, bu kıonu ile ilgili bllqllerin verilme'Si gere1kli olabilirdi.

Ayrıca birinci yılokutulan, aracın kurallarına yönelik bllqller
ikinciyıl yine verllrnlştlr. Konular tekrar edilerek verilmemesine kar
şın,aracın özelliklerine ve kurallanna ilişkin bilgilerin iıki yıla bö
lünerek verllmesl, bütünlüğü bozmaktadır. Ayr.ıca öğretmene ilk yıl

tüm kurallar öğretilmelidir ki, bu kuralları kıuiianarak. bHgileri peklş

tlrebllalrı.

Ayrıca öğretmenin alıcıısı konumunda bulunan öğrencilerin özel
likleri konusunda da bilgi verilmemiştir. Öğrencilerin özellikleri prog
ramın başka dersinde veriliyıor olsa bile, bu dersln içinde kısaca ye
niden verilme'sinin bütünlüık açısından yararı olacalktır.

Eğitim Ön Lisans Proqrammda TÜr1kıçe dersl ile ilgili bir diğer

kitap, "Özel Öğretim Yöntemleri" nin ilik kitabıdır. Bu kitap selkiz
üniteden oluşmaktadır. Başlariken kısmı ile öğretmende aidiyet duy
gusu yaratılmak istenmelktedir. "Nasıl Çalışmalr?» kısmı ise, öğren

me e1Jkinliğin'in tekniğine yönellktlr,

! Birinci üoltede Türkçe dersinin amaçları ve ilkeleri üzerinde du
rulmaktadır. iıkinci ünite lse bu dersin öğretiminde 'kullanılacak öğ

retme teknik ve yöntemlerine ilişkindir. Daha sonraki' dört ünite Ise
okema-yazma, okurna-dtnleme, sözlü anlatım ve yazılı anlatım, dilbil
gisi öğretiminin amaçları ve teknfklerlne ayrılmıştır. Yedinci ünite
de iletişim ortamları yer almaktadır. Sekizinci ünite ise ölçme-de
ğerlendi'rmerye ilişlkindir (20).

(20) Cahit Kovccr. Ferhan Oğuzman. Özel Öğretim Yöntemlerı: Türkçe Öğretimi,

I(Oer: Bekir Özer). (ıEsıkişehir: Anadolu Ünivers,iltes'i Yayınlon No: 195). 1989.
iletişim BiI:imlerl Fakültesıj öğretim üyesi
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Bu kita!bın tüm üniteleri öğretmene kaynak rolünü öğreten ünl
telerdir. Her ünltede alıcıye kaynak olaırak nasıl davranışlar kazan
dırılacağı ve bu davranışların hangi yöntemlerle kazandırılacağı üze
rinde durulmaktadır. Üniteler ilıkıöğretim Türkçe programına bağlan

tılı olaırak ele alınmış, programla bü't'ünlülk sağlanmıştır.

Bu kitapta iletişim teıkniği balkımından diğer dört kitap gibi
özerıll ve titiz biçimde haztrlanrrnştır. Diğer dört kitapta gözlenen
olumlu özelliklerin tümü bu kitapta da bulunmaktadır. Özellikle ileti
şim ortamlari üzerinde ayrı blr ünitenin olması önemli bir gelişme

dir. Fakat bu kitapta da açık olarak iletişimıde bahsedllrnernekte,
öğırenci özelllkleri üzerinde de durulmamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma sonunda incelenen, Milli Eğitimin Amaçları, ilkıöğ

retimin Amaçları, Türkçe Dersinin Amaçları iii. Sınıfın Tül1kçe Dersi
Programı, Öğrenci ve Öğretmen Kaynaklarının hiç birinde açık ola
rak iletişimden bahsedilmemiştir. Fakat tümü lletlşlme dayarımakta,

iletişim eğitimine yönelik amaçlar belirlemeiktedir. Bu metin ve kay
naklarda iletişimin olmama'sının nedertl liü~kçe dersinin, bir dil dersl
olarak algılanması olabilir. Bu nedenle Türkıçe dersi dil dersi olaralk
Işlerımektedlr. Halbuki programda Türkçe deral, ifade ve becerl dersi
olaralk adiandmlrmştır. Arıcek öğrenciye bu dil dersinde Türkıçe öğ

reti Imekted ir.

Eğer, densin amacı, iyi tletlşlm kurebtien bireyler yetlştlrmek

olsa, bu derste, programda, rkaynalklarda iletişime daha çok yer
aynlablllrdl.

Yapılacalk eleştiriler belki programın sonunda olablllrdl.. Ancek,
o zaman yalnızca progıram eleştiriimiş olurdu. Halbu1ki eıksiıkli'k ola
rak kabuledilen bu noktalar, yalnızca programda değil, programa
bağlı olarak üretilen kaynak kitap ve derqilerde de bulunmaktadır.

ıBu çalışma sırasında, program çerçevesinde çOlk sıkı bir şekil

de sınırlandırılôiğı, herhangi bir esnelkliğin bulunmadığı görülmüş

tür. Bu nedenle, öğretmen öğrencinin yaratıcılık yanına engel konul
muştur. Oysa iyi bir iletişimci aynı zamanda yaratıcı olmalıdır.

Program katılığı, programa bağlı olarak üretilen kaynaklara da
az çok yansımıştır.
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Pııogramda. vücut dllirıe, iletişim ortam ve araçlarına yer ve'ril·
merrıest, dolayısıyla pııograma bağlı olarak üretilen' kaynaklarda da
aynı eksilkliğin oluşmasına yol açmaktadır,

Programda ve diğer kaynaklarda göızlenen blr diğer eksjkllk ise.
çeşitli iletişim araçlarıile alıcıya gelen tlettlertrıvalıcı tarafından

karşılaştırma ve değerlendirme becerlstne yer vertlmernesldtr. Prog
ramm Içinde çeşitli ileti'şimaraçlarından yararlanılması konusuna
değinilmiş ama. eleştirel faydalarıma konusuna değinilmemiştir.

Bu eleştirel yaklaşım alıcrya verilmezse, binlerce araçtan gelen ile
tiler olsa bile, alıcı her ortamda tek yanlı bir iletişim bombardımanı

altında kalacalk, araçtan ve kaynalktan rasyonel blçlmde yararlanama
yacaktır.

Alıcıda bu eleştirel tavrın oluşturulmaması sonucunda. alıcı hiç
bir zaman yeterli bir şekilde kaynağı yönlerıdlremeyecek, tek yönlü
iletişim'in etkisi altında kalacaktır,

Fakat üzerinde durulan bu eksfkljklertn temel nederrl, Türkçe
dersinin bir dil dersl olaraik kabul edllrnesldlr.

Sonuç olaralk denebilir ki. Türkçe dersinde ve programda ileti·
şime daha fazla ve açıık olaraik yer vermek, g'eleceikte birbirleri ile
sağlııklı iletişim kurabilen bir toplum yaratmak için gerelklidir. Sağ

lıklı iletişim lllşkllerl. g'Ünümü~de yaşanan pek çok sorunu çôzmese '
bile, çözülmesine yardımcı olacektır. Unutmayalım. Aristo'nun de
diği gibi ..insan konuşan hayvandır».

Bu çalışmanın sınırlayıcısı Milfi Eğitimin amaçlarında lletlşlm

ve i1etişim eğitimidir. Çalışmada incelenen konular bu doğrultuda

değerlerydirilmiiştir.

Bu konuda bundan sonra yapılacalk çalışmalarda, tüm öğretim

basamaklanrun ve derslerinin iletişim ve iletişim eğitimi açısından

incelenmesi önerilmektedir. AYnıca kaynaik kitapların fizilksel değer
lendirmesi. yazı ve resim alanının kullamhşı, özellikle öğrenci'ye ~

nelik kayrıeklarda kullanılan resimlerin öğrenciye uygunluğu, kulla
nılan dilin tutarlılığı ve Öğrenci düzeyine uygunluiju bakımından da
incelenmes.i önerilebilir. Tüm öğretim basamaklarındaki temel ve yar
dımcı kaynakların lçerlklerlnln Iletlşkn ve iletişim eğitimi açısın

dan incelenmeel ve çö~üml'enmesi de önerilmektedir.

220



KAVNAKCA

Avcı, Nabl. Türk Dili i. (Der: Turhan Baraz), Eskişehir: Anadolu Üni
versitesi Yayınları No: 140, 1986.

Baraz, Turhan. Türk Dili i. Faısilkül: 2, Esiki'şehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları No: 140, 1987.

Eren, Hasan, ~ülfiıkar, Hamza ve diğerleri. Türk Dili ii. (Der: Turhan
Baraz). Esklşehlr: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 180, 1989.

Gündoğan, Ünsal, Günıdoğan, Elife ve diğerleri (Yayın Kurulu), Özgün
Ünite Dergisi, Ankara: Bilim ve Kültür Yayınları Ltd. StL,
1991.

Kavcar, Cahiif, Kantemir, Emine. Türk PiU i. (Der. Turhan Baraz), Fa
siık;ül: 1, Esklşehlr: Anadolu' Üniversitesi Yayınları No: 140,
1986.

Kavcar, Canlt, Oğuzman, Ferhan. Özel Öğ..,etim Yöntemleri: Türkçe
Öğl'etlimli, (Der: Bekir Özer), Eskişehir: Anadolu Üniverısi

tesl Yayaınıarı No: 195.1989.

Milli Eğitim Baikanlığı. ilkokul Programı, ilkinci Baskı, istanbul: 1969.

Milli Eğitim Gençlilk ve Spor Ba1kanlığı. ilköğretim Okul Klavuzu, Ya
yın No: 255, Ankara: 1983.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Baıkanlığı. ilkokul Programı. istanbul:
1988.

Milli Eğitim Ba1kanlığı Devlet Kitapları. ilkokul Türkçe Ders Kitabı,

Ders Kitapları biziısi: 321, Ankara: 1990.

Tombul, Osman, Tombul, Aytelkin ve diğerleri. (Yayın Kurulu), Tom
bul Türkçe.;Matematik DergiJe,ri, istanbul: Tombul Yayınevi,

1992.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 3, 1982.

Türkyrlmaz, Şev/ket. Özel Öğretim Yöntem~ri, (Anıkara: Rehber Da
ğıtım), 1975.

221


	191.bmp
	192.bmp
	193.bmp
	194.bmp
	195.bmp
	196.bmp
	197.bmp
	198.bmp
	199.bmp
	200.bmp
	201.bmp
	202.bmp
	203.bmp
	204.bmp
	205.bmp
	206.bmp
	207.bmp
	208.bmp
	209.bmp
	210.bmp
	211.bmp
	212.bmp
	213.bmp
	214.bmp
	215.bmp
	216.bmp
	217.bmp
	218.bmp
	219.bmp
	220.bmp
	221.bmp

