
Özet
Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir zihin özürlü çocuklarýn devam ettiði bir il-
köðretim okulu ve meslekî eðitim merkezindeki özel eðitim öðretmenlerinin zihin özürlü çocuk-
larýn okuma yazma öðrenmeleri hakkýndaki görüþ ve önerilerini belirlemektir. Araþtýrmada, ye-
di öðretmen ile yarý yapýlandýrýlmýþ görüþmeler yapýlmýþtýr. Elde edilen veriler tüme varým ana-
lizi tekniðiyle analiz edilmiþtir. Tüme varým analizi sonucunda sekiz ana tema oluþmuþtur.  Öð-
retmenlerin çoðu zihin özürlü çocuklarýn normal çocuklara benzer fakat geç; bazýsý ise farklý bir
þekilde okuma yazma öðrendiklerini belirtmiþlerdir. Öðretmenlerin görüþleri hem okumaya ha-
zýrlýk  hem de filizlenen okuryazarlýk  bakýþ açýlarýndan kaynaklanmaktadýr. Öðretmenler, zihin
özürlü çocuklara okuma yazma öðretiminde pek çok sorunlarla karþýlaþtýklarýný bildirmiþlerdir.
Ayrýca öðretmenlerin, bu sorunlarýn çözümüne yönelik çeþitli önerileri saptanmýþtýr. Ýleriye 

yönelik uygulama ve araþtýrma önerilerine yer verilmiþtir.
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Günümüzde artýk yaygýn olarak bilinmektedir ki eðitim sayesinde bireyler
gereksinimlerini karþýlayabilir, çevrelerindeki insanlarla iletiþim kurabilir ve
bunlara baðlý olarak toplumda üretici bir insan olabilme özelliðini kazanýr-
lar. Geliþmiþlik düzeyi ne olursa olsun her ülkede, sahip olduklarý fiziksel,
zihinsel, duygusal özellikler ve öðrenme özellikleri nedeniyle yaþýtlarýnýn
yararlandýðý genel eðitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan ve bun-
dan dolayý özel eðitime gereksinim duyan bireyler bulunmaktadýr. 

Zihin özürlü bireyler, özel eðitime gereksinim duyan bir özür grubudur. Zi-
hin özürlü bireylere yönelik birçok taným yapýlmýþtýr. Amerikan Zekâ Geri-
liði Birliði (American Association on Mental Retardation, AAMR) tarafýn-
dan yapýlan taným þöyledir: “Zekâ geriliði hem zihinsel iþlevler hem de kavram-
sal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlý sýnýrlýlýklar görülen bir yetersizlik
olarak nitelenmektedir. Bu yetersizlik on sekiz yaþýndan önce ortaya çýkmaktadýr”
(American Association on Mental Retardation, [AAMR], 2000, s. 1).

Zihin özürlü bireylere verilen eðitim hizmetleri, hafif düzeydeki zihin ö-
zürlülerin yeterlilikleri dikkate alýnarak plânlanmakta ve yürütülmekte-
dir. Ayrýca zihin özürlülerin okul öncesi eðitime alýnmalarýna da önem ve-
rilmektedir. Hafif düzeydeki zihin özürlü bireyler ilköðrenimlerini, özel
eðitim sýnýfý ve yarý zamanlý ya da tam zamanlý kaynaþtýrma þeklindeki uy-
gulamalarla normal okullarda sürdürmektedirler. Orta düzeydeki zihin
özürlü bireyler, özel eðitim sýnýflarýnda veya özel eðitim okullarýnda eði-
time alýnmaktadýrlar. Meslek okullarý, sekiz yýllýk zorunlu eðitimlerini ta-
mamlayan hafif düzeydeki zihin özürlülere hizmet verecek þekilde plân-
lanmaktadýr. Bu okullarda temel meslekî becerileri kazandýrmaya yönelik
meslek derslerinin yaný sýra öðrencilerin düzeyine uygun kültür dersleri
de verilmektedir. On altý yaþ üzerindeki yetiþkin zihin özürlüler ise bir iþ
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veya mesleðin temel becerilerini kazandýrmak amacýyla açýlmýþ bulunan
meslekî eðitim merkezlerine devam etmektedirler. Millî Eðitim Bakanlý-
ðýna baðlý bu okullarýn yaný sýra üniversiteler ve gönüllü kuruluþlarýn
bünyesinde zihin özürlü bireyler için açýlmýþ pek çok program, merkez
veya birim bulunmaktadýr (Eripek, 1998).

Eðitim etkinliklerinin birçoðu okuma yazma, anlama, anlatma ve konuþ-
ma üzerine kurulur. Akyol (1997), bireyin kendisine ve çevresine hâkim
olmasý, topluma uyum saðlayabilmesi ve baðýmsýz olarak hareket edebil-
mesi için okuma yazma öðrenmesinin önemli olduðunu belirtmektedir.
Bireylerin okuma yazma öðrenmesinde, bulunduklarý çevrenin etkisi ol-
dukça önemlidir. Bireyler kendi kültürlerinin sözlü ve yazýlý iletiþim sü-
reçleri doðrultusunda okuryazar olurlar (Heilman, Blair & Rupley,
1990). Okuryazarlýk, okuma yazmanýn kullanýldýðý çevrede yetiþen ço-
cuklarda görülen tipik bir davranýþtýr (Hall, 1987; Vygotsky, 1978).

Okuma yazma ve okuryazarlýk ile ilgili çeþitli kuramsal yaklaþýmlar bulun-
maktadýr. Bu yaklaþýmlar arasýnda olgunlaþma kuramcýlarýnýn savunduðu
okumaya hazýrlýk (Reading Readiness) (Teale & Sulzby, 1986) ve sosyal
etkileþim kuramcýlarýnýn savunduðu geliþimsel bakýþ açýsýndan filizlenen
okuryazarlýk dikkati çekmektedir (Emergent Literacy) (Emergent Lite-
racy Project, 1995; Uzuner, 1996). Okumaya hazýrlýk kavramýna göre, ço-
cuklar yaþamýn ilk yýllarýnda, çeþitli alt becerilerde baþarýlý olduktan sonra
gerçek okumaya baþlarlar. Bu olgunlaþma kuramýnýn özü, eðitim uygula-
masý için “Eðer çocuk hazýr deðilse, bekle”dir. Ancak giderek davranýþçý
yaklaþýmýn etkisiyle “çocuk hazýr oluncaya kadar bekle” söylemi hazýr oluþ
davranýþlarýnýn geliþtirilmesi görüþüyle yer deðiþtirmiþtir. Bu bakýþ açýsýna
göre, okuma yazma öðretimi doðrudan öðretim yöntemleriyle gerçekleþti-
rilmeye çalýþýlmaktadýr. Ayrýca seslerden yola çýkýlarak birbirinden ayrý ve
anlamsýz okuma çalýþmalarý mutlaka bir öðretmen tarafýndan sistematik o-
larak öðretilmelidir (McMahon, Richmond & Reeves-Kazelskis, 1998).
Son yýllarda okumaya hazýrlýk kavramýna alternatif olarak filizlenen okur-
yazarlýk kavramýnýn sözü edilir olmuþtur. Filizlenen okuryazarlýk süreci,
okumayý öðrenmeden önce mutlaka geliþmesi gereken birbirinden ayrý ve
özelleþmiþ becerilere karþýt olarak tanýmlanabilir (Emergent Literacy Pro-
ject, 1995; Uzuner, 1996). Çocuðun okuma yazmayý öðrenmesi sözel di-
lin edinimiyle benzerlik gösterir. Okuma ve yazmanýn iþlevsel, amaçlý ve
anlamlý olarak kullanýldýðý çevrelerde çocuklar yetiþkinlerle ve kendilerin-
den daha ileri durumdaki akranlarýyla etkileþerek okuryazar davranýþlarý
geliþtirirler. Bütünden parçaya doðru öðretim çocuk için  anlamlý okuma
ve yazma çalýþmalarýyla gerçekleþtirilir.

Genel olarak, zihin özürlü bireylerin öðrenme ve biliþsel özelliklerini a-
çýklayan iki farklý görüþ bulunmaktadýr: Bunlar  (i) geliþimsel görüþ ve
(ii) farklýlýk görüþüdür.
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Zigler ve Bennett-Gates’in (1999) öncülüðünü yaptýklarý geliþimsel gö-
rüþe göre, hafif derecede zihin özürlü çocuklarýn biliþsel geliþim süreçle-
ri normallerle aynýdýr; ancak bu süreçlerden geçiþ hýzlarý yavaþtýr. Zihin
özürlü bireylerin biliþsel geliþim süreçlerini inceleyen araþtýrmalar sonu-
cunda, zihin özürlü bireylerin bazý becerileri normal yaþýtlarýndan daha
yavaþ öðrendikleri ortaya çýkmýþtýr (Alperen, 1990; Berdine & Black-
hurst, 1981; Burns, Roe & Ross, 1988; Eripek, 1989; Katims, 1996; Kýr-
caali-Ýftar & Uysal, 1999).

Geliþimsel görüþe zýt olan farklýlýk görüþüne göre ise zihin özürlü birey-
lerin biliþsel geliþimleri yalnýzca hýz ve ulaþýlan düzey yönlerinden deðil,
geliþimin niteliði yönünden de normallerden farklýlýklar göstermektedir
(Eripek, 1996). Conners’ýn (1992) ifadesine göre, 1960’lý yýllarýn sonuna
kadar öðretilebilir zihin özürlü çocuklarýn okumasý üzerine bir araþtýrma
bulunmamaktadýr. Çünkü zihin özürlü çocuklarýn okumayý öðrenemeye-
ceklerine ve bu çocuklarda okuma yazma öðrenmek için gerekli olan di-
ðer tipik becerilerin olmadýðýna dayanan genel bir düþünce vardý. Yapýlan
araþtýrmalar, öðretilebilir düzeydeki zihin özürlü çocuklara gördüðü bir
sözcüðü okumayý öðretmede davranýþsal tekniklerin güçlü olduðunu gös-
termiþtir. O zamana kadar, öðretilebilir düzeydeki zihin özürlü çocuklara
okuma öðretimlerine yönelik araþtýrmalarýn çoðunda gördüðü sözcüðü o-
kuma yaklaþýmlarý üzerinde odaklaþýlmýþtýr. Son birkaç yýl süresince daha
çok ünlü-ünsüz seslere, ses-hece birleþimlerine dikkat etme gibi sözcük
analizi becerilerinin öðretimine dönüþ yapýlmýþ ve bu yönde araþtýrmala-
ra yoðunlaþýlmýþtýr (Conners, 1992; Esen, 1990).

Öðretmenlerin bilgileri ve inandýklarý öðretim yaklaþýmlarý, öðretim or-
tamlarýna zemin hazýrlar. Öðretmenlerin, öðrencilerin okuma yazma öð-
renmelerine iliþkin temel aldýklarý kuramsal bakýþlar, düzenleyecekleri öð-
retim ortamlarýna etkilidir (Harste & Burke, 1977). Bu durum özel eði-
time gereksinimli çocuklara da genellenebilir. Bu nedenle, zihin özürlü
bireyler için hazýrlanacak öðretim ortamlarýnýn belirlenmesinde onlarýn o-
kuma yazma öðrenmelerinin özelliklerini belirleyen araþtýrma bulgularý
çok deðerlidir. Ancak, zihin engelli öðrencilerin okuma yazma öðrenme-
leri konusunda öðretmen görüþlerini inceleyen  araþtýrmalar sýnýrlýdýr. 

Katims’in (1996) çalýþmasý doðrudan öðretmen görüþü incelemesi deðil-
dir. Ancak araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin zihin özürlü öðrencilerine
hazýrladýklarý zengin okuma yazma ortamlarý, filizlenen okuryazarlýk kav-
ramýný temel alarak öðretim ortamlarýný hazýrladýklarýna delil olabilir.

Dereli (1987), Eskiþehir ili merkezinde Eðitilebilir Geri Zekâlý Çocuklarýn
Türkçe Programý’nýn deðerlendirilmesine yönelik bir araþtýrma gerçekleþtir-
miþtir. Araþtýrmasýnda yöneticiler ve ailelerin yaný sýra kýrk iki alt özel sýnýf-
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ta görevli elli bir öðretmen ile de görüþmeler yapmýþtýr. Araþtýrmasýnda, (i)
öðretmen, yönetici ve velilerin görüþleri için anket, (ii) öðrencilerin durum-
larýna iliþkin bilgiler için ise görüþme formu kullanmýþtýr. Öðretmenlerin %
84’ü eðitilebilir zihin özürlü öðrencilerin ilköðretim süresi sonunda ilk o-
kuma ve yazmayý öðrenebileceklerini, % 40’ý eðitilebilir zihin özürlü öðren-
cilerin ilköðretim süresi sonunda kurallara uygun okuyabileceklerini bildir-
miþlerdir. Ek olarak, öðretmenlerin % 72’si eðitilebilir zihin özürlü öðren-
cilerin ilköðretim süresi sonunda okuduklarýný, gördüklerini, duyduklarýný,
düþüncelerini sözlü ve yazýlý olarak anlatabileceklerini ve % 52’si de eðitile-
bilir zihin özürlü öðrencilerin ilköðretim süresi sonunda yazýyý kurallarýna
uygun olarak kullanabildiklerini belirlemiþlerdir.

Baþal ve Batu (2002) zihin özürlü çocuklara okuma yazma öðretme ko-
nusunda alt özel sýnýf öðretmenlerinin görüþ ve önerilerini incelemiþler-
dir. Bu araþtýrmada Eskiþehir ilinde bulunan yedi alt özel sýnýf öðretme-
niyle yarý yapýlandýrýlmýþ görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Araþtýrmaya
katýlan öðretmenlerin hiçbiri özel eðitim bölümü mezunu deðildir. Tü-
me varým analizi tekniði yoluyla gerçekleþtirilen analiz sonucunda elde
edilen bulgular öðretmenlerin okuma yazma öðretiminde çeþitli yollar
izlediklerini, okuma yazma öðretiminde genellikle cümle yöntemini
kullandýklarýný, ancak gerektiðinde farklý yöntemlerden de yararlandýk-
larýný göstermiþtir. Öðretmenler ayrýca aileden destek almaksýzýn öðre-
timin zor olduðunu, araç gereç sýkýntýsý, kaynak eksikliði gibi sorunla-
rýn yaþandýðýný bildirmiþlerdir.

Baþal ve Batu (2002), Dereli (1987) ve Katims’in (1996) nitel araþtýrma
yaklaþýmýna göre yaptýklarý çalýþmalarýn bulgularý, zihin özürlü çocuklara
okuma yazma öðreten öðretmenlere ve özel eðitim bölümlerinde okuma
yazma öðretimi dersini okutan öðretim elemanlarýna yol göstermektedir.
Ancak daha fazla araþtýrma bulgusuna gereksinim vardýr. Bu nedenle, bu
araþtýrmanýn genel amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir zihin özürlü ço-
cuklarýn devam ettiði bir ilköðretim okulu ve meslekî eðitim merkezinde-
ki özel eðitim öðretmenlerinin zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma öð-
renmeleri hakkýndaki görüþlerini ve önerilerini belirlemektir. Bu amaç
doðrultusunda þu sorulara yanýt aranmýþtýr:

Öðretmenlerin; (1) okuryazarlýk ile ilgili görüþleri nelerdir? (2) Okuma
yazma öðretimi ile ilgili görüþleri nelerdir? (a) Zihin özürlü çocuklarýn o-
kuma yazma öðrenmeleri hakkýndaki görüþleri nelerdir? (b) Sýnýflarýnda
okuma yazma öðretimine yönelik gerçekleþtirdikleri etkinlikler nelerdir?
(3) Okuma yazma öðretimi ile ilgili sorunlarý nelerdir? (4) Okuma yaz-
ma öðretiminde karþýlaþtýklarý  sorunlarýn çözülmesine yönelik önerileri
nelerdir? (5) Okuma yazma öðretiminde, (a) diðer öðretmenlerden, (b)
okul idaresinden, (c) ailelerden, (d) üniversiteden, (e) Millî Eðitim Ba-
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kanlýðýndan, (f) MEB Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþmanlýk Hizmet-
leri Genel Müdürlüðünden beklentileri nelerdir?

Yöntem
Model
Araþtýrma nitel araþtýrma yöntemlerinden olan yarý yapýlandýrýlmýþ görüþ-
me tekniðiyle gerçekleþtirilmiþ ve veriler tüme varým analizi yoluyla ana-
liz edilmiþtir. Baþal ve Batu (2002), Dereli (1987) ve Katims’in (1996) a-
raþtýrma bulgularý nitel araþtýrma yaklaþýmýna göre gerçekleþtirilmiþtir. Zi-
hin özürlü çocuklara okuma yazma öðreten öðretmenlere ve özel eðitim
bölümlerinde okuma yazma öðretimi dersini okutan öðretim elemanlarý-
na yol göstermektedir. Ancak, yukarýda adý geçen araþtýrmalardan baþka,
özel eðitim öðretmenlerinin zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðren-
meleri hakkýndaki görüþlerini derinlemesine ortaya çýkaran nitel araþtýrma
yöntemlerinin kullanýldýðý bir araþtýrmaya rastlanmamýþtýr. Oysa, zihin ö-
zürlü çocuklara okuma yazma öðretimi konusunda yeni bir bakýþ açýsý ge-
tirmek ve özel eðitim öðretmeni yetiþtiren programlarda yer alan okuma
yazma öðretimi derslerinin deðerlendirilmesine ve düzenlenmesine katký
saðlamak için genellemeye olanak saðlayacak nitel araþtýrma yaklaþýmla-
rýyla gerçekleþtirilen baþka araþtýrmalara gereksinim vardýr. Bu nedenle,
bu araþtýrma, nitel araþtýrma yaklaþýmýna göre gerçekleþtirilmiþtir.

Ortam
Araþtýrma, Eskiþehir’de bulunan Av. Lütfi Ergökmen Ýlköðretim Okulu
ve Meslekî Eðitim Merkezinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu okul, sosyoeko-
nomik düzeyleri orta ve ortanýn altýnda olan ailelerden gelen, hafif düzey-
deki zihin özürlü çocuklara hafta içi 9:00-15:00 saatleri arasýnda eðitim-
öðretim veren Millî Eðitim Bakanlýðý’na baðlý bir kurumdur. 

Katýlýmcýlar
Araþtýrmaya, 1999-2000 öðretim yýlýnda, Av. Lütfi Ergökmen Ýlköðretim
Okulu ve Meslekî Eðitim Merkezinin ilköðretim kýsmýnda görev yapan
yedi sýnýf öðretmeni gönüllü olarak katýlmýþtýr. Bu öðretmenlerden biri
erkek, diðerleri ise kadýndýr. Gizlilik esasýna dayanarak araþtýrmaya katý-
lan öðretmenlerin gerçek isimleri kullanýlmamýþtýr. Her birine bir kod is-
mi verilmiþtir. Bunlar Eray, Erce, Gizem, Gamze, Cemile, Betül ve Gül-
fer’dir. Öðretmenlerin mezun olduklarý dönemde Özel Eðitim Bölümü;
Zihin Engellilerin Eðitimi ve Ýþitme Engellilerin Eðitimi olarak iki prog-
rama ayrýlmýþtýr. Öðretmenlerin dördü Zihin Engellilerin Eðitimi, ikisi
Ýþitme Engellilerin Eðitimi programýndan mezun olmuþlardýr. Öðret-
menlerden biri ise ön lisans programýndan beden eðitimi branþ öðretme-
ni olarak mezun olmuþ, daha sonra hizmet içi eðitim kurslarýna katýlarak
alt özel sýnýf öðretmenliði yapmýþ emekli sýnýf öðretmenidir. Araþtýrmaya
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katýlan öðretmenlerin meslekî deneyimleri ortalama olarak on bir yýldýr.
Yapýlan görüþmeler sonucunda öðretmenlerin meslek yaþamlarý süresince
okuma yazma öðretimi ile ilgili çalýþmalarýný sürdürdükleri ve en azýndan
dört yýldýr hafif düzeyde zihin özürlü çocuklarla çalýþtýklarý belirlenmiþ-
tir. Araþtýrmaya katýlan iki öðretmen Zihin Engelliler Öðretmenliði yük-
sek lisans programýný tamamlamýþlardýr.  

Veri Toplama Süreci
Birinci yazar, yarý yapýlandýrýlmýþ görüþme tekniðinin gerektirdiði þekil-
de araþtýrmanýn genel amacý ve sorularýna yönelik görüþme sorularý hazýr-
lamýþtýr. Görüþmede hazýrlanan sorularýn bir grup birey ile denenmesi ve
bu denemeye göre gerekli ifade deðiþikliklerinin yapýlmasý ve gerekirse
yeni sorular yazýlmasý önemlidir (Yýldýrým & Þimþek, 2003). Bu neden-
le, araþtýrmacý zihin engellilerin öðretmeni olan bir kiþiyle ön görüþme
gerçekleþtirmiþtir. Ýkinci yazarla birlikte bu görüþme incelenmiþtir ve so-
rularda gerekli düzeltmeler yapýlmýþtýr. Daha sonra araþtýrmaya katýlan
öðretmenlerle görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin her birinin isteði üzerine öðle saatlerin-
de görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan görüþmelerde, ses kayýt cihazý,
altmýþ dakikalýk ses kayýt bantlarý, kalem piller, küçük boy etiket ve kalem
kullanýlmýþtýr. Görüþmeler, her bir öðretmen için belirlenen kasetlere kay-
dedilmiþ ve bu kasetler sýrayla numaralandýrýlmýþtýr. Görüþmeler öðret-
menlerin uygun gördükleri mekânlarda bire bir gerçekleþtirilmiþtir. Gö-
rüþmelerde aþaðýda yer alan sorular görüþme anýnda her bir öðretmene so-
rulmuþtur. Verilen cevaplarýn gizli tutulma esasý öðretmenlere hatýrlatýla-
rak görüþmeler tamamlanmýþtýr. Yapýlan görüþmeler en az 30, en fazla 120
dakika sürmüþtür. Buna göre araþtýrmada toplam 375 dakika süreli, 304
sayfa veri elde edilmiþtir. Araþtýrmanýn görüþme sorularý þunlardýr:

1. Bana kýsaca kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
2. Sizce okuryazar olmak ne demektir?
3. Okuma yazma öðretimi ile ilgili düþünceleriniz nelerdir?
4. Zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðrenmeleri hakkýndaki düþün-

celeriniz nelerdir?
5. Sýnýfýnýzda okuma yazmaya yönelik ne gibi etkinlikler yapýyorsunuz?
6. Okuma yazma öðretimi ile ilgili sorunlarýnýz nelerdir?
7. Karþýlaþtýðýnýz bu sorunlarý çözmek için neler yapýyorsunuz?
8. Bu sorunlarýnýzýn çözülebilmesi için sizin önerileriniz nelerdir?
9. Okuma yazma öðretiminin daha baþarýlý olabilmesi için; (i) diðer öð-

retmenlerden, (ii) okul idarenizden, (iii) öðrencilerinizin ailelerinden,
(iv) üniversiteden,  (v) Millî  Eðitim Bakanlýðýndan, (vi) MEB Özel
Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðünden
beklentileriniz nelerdir?
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Verilerini Analizi 
Zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðrenmelerine iliþkin öðretmen
görüþleri konusunda  ayrýntýlý bulgulara ulaþmak amacýyla tüme varým a-
nalizi tekniðiyle verilerin analizi yapýlmýþtýr (Berg, 1998; Bogdan & Bik-
len, 1998; Kvale, 1996; Patton, 1990; Uzuner, 1997, 1999; Yýldýrým &
Þimþek, 2003). Öncelikle, verilerin yazýya dökümü, dökümlerin doðru-
luðu, indekslerin hazýrlanmasý ve güvenirlik çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþ-
tir. Niteliksel araþtýrmalarda, görüþme yöntemleri kullanýlarak elde edilen
verilerin güvenirliðini saðlamak için alandan iki kiþinin birbirinden ba-
ðýmsýz olarak veri dökümlerini dinlemeleri ve bu verileri okumalarý  ö-
nemlidir (Kvale, 1996). Bu önemden dolayý veri analizine geçilmeden ön-
ce bu araþtýrmanýn güvenirlik çalýþmasýný yürütmek amacýyla alandan iki
uzman, gönüllü olarak görev almýþtýr. Yapýlan yedi görüþmenin güvenir-
liðini saðlamak amacýyla en az % 20 ölçütünü karþýlayan görüþme takvi-
minin ilk, orta ve son günlerinde yapýlan toplam üç görüþmenin kasetleri
ve yazýlý görüþme formlarý seçilmiþtir. Çalýþmada iki uzman, baðýmsýz o-
larak kendilerine verilen kasetleri dinlemiþ ve dökümleri okuyarak Be-
timsel Ýndeks, Görüþmeci Yorumu ve Genel Yorum bölümlerini kendi
düþüncelerine göre yazmýþlardýr. Bu iþlemden sonra, araþtýrmacý ve diðer
iki uzman bir araya gelerek yaptýklarý çalýþmalarý karþýlaþtýrmýþlardýr. Ü-
zerinde çalýþýlan Betimsel Ýndeks bölümlerinde tutarlýlýk saðlanmadýðýn-
da araþtýrmacý ve uzmanlarýn birbirleriyle tartýþma sonrasýnda bu bölüm-
lerde tutarlýlýk saðlanmýþtýr. Bu çalýþmadan sonra araþtýrmacý, bu üç gö-
rüþmenin yazýlý formlarýnda deðiþiklikleri yaparak görüþme formlarýnda-
ki verilerin son þeklini vermiþtir.

Daha sonra verilere sayfa numaralarý verilmesi, verilerin kodlanmasý,
kodlanan verilerin çoðaltýlmasý ve kesilmesi, kod dosyalarýnýn oluþturul-
masý, tema ve alt temalarýn oluþturulmasý, tema ve alt temalarýn eþlenme-
si, alt temalarý oluþturan verilerin düzenlenmesi, tema ve alt temalarýn ya-
zýlmasý, tema ve alt temalarýn okunmasý ve gerekli düzeltmelerin yapýlma-
sý iþlemleri sistematik bir þekilde gerçekleþtirilmiþtir.

Bulgular
Bu bölümde görüþme yapýlan öðretmenlerin verdikleri bilgilerden elde e-
dilen bulgular yer almaktadýr. Ancak, yapýlan analiz sonucunda ulaþýlan
verilerin zenginliði nedeniyle, araþtýrma bulgularýnýn tamamýna bu maka-
lede yer verilmemiþtir. Çalýþmada bulgular aktarýlýrken yaygýn görüþü be-
lirtmek amacýyla frekansý en yüksek olan tema ve alt temalara iliþkin ör-
nekler verilmiþtir. Araþtýrmanýn bulgularýný oluþturan sekiz tema þu þekil-
de sýralanabilir: (i) öðretmenlerin yaptýðý okuryazarlýk tanýmlarý, (ii) zihin
özürlü çocuklarýn okuma yazma becerilerindeki özellikleri, (iii) öðret-
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menlerin, sýnýflarýnda okuma yazma öðretimine yönelik yaptýklarý çalýþ-
malar, (iv) okuma yazma öðretiminde kullanýlan yöntemler, (v) okuma
yazma öðretiminde kullanýlan materyaller, (vi) okuma yazma öðretimin-
de olumlu yönler, (vii) okuma yazma öðretiminde sorunlar, (viii) okuma
yazma öðretimi ile ilgili sorunlara çözüm önerileri.

Öðretmenlerin Yaptýðý Okuryazarlýk Tanýmlarý
Öðretmenler okuryazarlýk konusunda sahip olduklarý görüþleri çeþitli þe-
killerde ifade etmiþlerdir. Beþi okuduðunu anlama, söyleneni yazma, üçü
fikir yürütme olarak tanýmlamýþtýr. Üçü okuryazarlýðýn çevre ve günlük
yaþam için önemli olduðunu belirtmiþtir. Örneðin, Cemile öðretmen, zi-
hin özürlü çocuklarýn okuma yazmayý öðrenmelerinin gerekliliðini, ‘ken-
dilerini geliþtirebilmeleri, bilgilerini artýrabilmeleri ve günlük yaþama uyum
saðlayabilmeleri’ (st. 76-83) þeklinde açýklamýþtýr. Ýki öðretmen ise okuma
yazmanýn okuryazarlýk için bir ön koþul olduðunu belirtmiþlerdir. 

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Becerilerindeki Özellikleri
Öðretmenlerin hepsinin görüþleri zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma-
yý öðrenebildikleri konusunda birleþmiþtir. Örneðin, zihin özürlü çocuk-
larýn okuma yazma öðrenmeleriyle ilgili olarak; Gamze öðretmen, “Öð-
reniyorlar. Verdiðiniz þeyi alabilecek çocuk var tabi ki.” (st. 234) ve “...ta-
bi ki öðrenebiliyorlar.” (st. 135), Betül öðretmen ise “Kesinlikle öðrene-
biliyorlar.” (st. 155) þeklinde görüþlerini ifade etmiþlerdir. 

Zihin özürlü çocuklarýn okuma yazmayý normal çocuklardan daha geç
öðrenebildiklerini belirten altý öðretmen görüþlerini çeþitli þekillerde a-
çýklamýþlardýr. Örneðin, Gülfer öðretmen, zihin özürlü çocuklarýn nor-
mal çocuklarla “ayný süreci geçtiklerini” (st. 385) fakat öðrenmelerinde
“zamanýn uzun olduðunu” (st. 377) ve “bu zamaný tayin etmenin söz ko-
nusu olmadýðýný” (st. 381) belirtmiþtir.

Altý öðretmen sýnýflarýnda okuma yazmayý tam öðrenmemiþ ya da eksik
öðrenmiþ zihin özürlü çocuklarýn olduðunu bildirmiþlerdir. Örneðin,
Gamze öðretmen, “ilkokulu bitirmiþ ve dokuz yýldýr hâlâ okuma yazma
öðrenememiþ” (st. 277) ve “belli fiþlerde takýlý kalmýþ durumda” (st. 279)
olan bir öðrencisini anlatmýþtýr. Gülfer öðretmen de sýnýfý büyük çocuklar-
dan oluþtuðu için öðrencilerinin “okumaya baþlamýþ ya da yarým býrakmýþ”
(st. 432) olarak geldiklerini ve “kelime devresinde olan çocuklarýn belki
hiç okumadan” da okulu bitirebildiklerini (st. 543-544) ifade etmiþtir.
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Öðretmenlerin Okuma Yazma Öðretimine Yönelik Sýnýflarýnda
Yaptýklarý Çalýþmalar
Öðretmenlerin hepsi okuma yazma öðretimine yönelik sýnýflarýnda yap-
týklarý çalýþmalarý anlatmýþlardýr. Altý öðretmen, okumaya hazýrlýk çalýþ-
malarý olarak ön koþul becerilerin öðretimlerini yaptýklarýný ve bu çalýþ-
malarda motivasyonun da önemli olduðunu ifade etmiþlerdir. Cemile öð-
retmen, “Okuma yazmadan önce konuþma sýrasýnda okuma yazma için
gerekli olan þeyleri vermek lâzým. Örneðin, el becerilerini vermek lâzým,
konuþma becerilerini vermek lâzým, kavramlarý vermek lâzým.” (st. 156-
160) ifadesiyle okuma yazma öðretimi için çocukta ön koþul becerilerinin
olmasý gerektiðini belirtmiþtir. Erce öðretmen, 

“...bir sene boyunca öncelikle okuma yazmaya motive etmek gerekiyor
benim kanýmca. Okuma yazmayý öðrenmek istiyor mu? Neden istiyor?
Sýnýfta kimler okuma yazma biliyor? Sen de onlar gibi okuma yazmayý
öðrenmek ister misin? Okuma yazmayý öðrenirsen sen neler kazanýrsýn?
Yani gerçekten çocuk istiyosa o zaman ancak okuma yazma olayý geliþir”
(st. 224-244) 

ifadeleriyle motivasyon olduðu sürece okuma yazmanýn gerçekleþebilece-
ðini vurgulamaktadýr.

Ayrýca dört öðretmen sözlü anlatým çalýþmalarý yaptýðýný belirtmiþtir. Söz-
lü anlatým çalýþmalarýna, Cemile öðretmenin þu ifadeleri örnek olarak ve-
rilebilir: 

“...Altý çocuðum okuma yazma biliyor. Okuduklarýný anlýyorlar, konuyla
ilgili sorularý da cevaplayabiliyolar. Bu altý öðrenciye iliþkin anlatým be-
cerilerini geliþtirici çalýþmalar yapýyoruz. Hem sözel anlatýmý hem yazý-
lý anlatýmý geliþtirici çalýþmalar yapýyoruz.” (st. 178-190) ve “...kendi-
miz metin hazýrlýyoruz. Metin okuma, anlatma olabiliyor. Resimler ü-
zerinde konuþma olabiliyor ya da günlük yaþamla ilgili olaylarýn üzerin-
de konuþma olabiliyor sözel anlatým.” (st. 291-295; 297-301)

Öðretmenlerden dördü ise okuma yazma öðretimini oyunlaþtýrma ve hikâ-
yeleþtirme gibi çalýþmalarla da gerçekleþtirdiklerini ifade etmiþlerdir. Ör-
neðin, Eray öðretmen, bu uygulamayý, “Biraz oyunlaþtýrmaya çalýþýyoruz.
Öðrendikleri kelimelerle ilgili eðlenceli bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz. Torbadan
kelime çekme, cümlelerin içinde boþluklar býrakarak o boþluklarý doldurmasýný
isteme gibi.” (st. 309-319) ifadeleriyle örneklendirmiþtir. 

Okuma yazma Öðretiminde Kullanýlan Yöntemler
Öðretmenler okuma yazma öðretiminde kullanýlan yöntemler konusunda
çeþitli görüþler belirtmiþlerdir. Yedisi fiþ öðretiminde tümden gelim yön-
temini kullandýklarýný belirtmiþlerdir. Ayrýca, bu öðretmenlerden üçü fiþ
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öðretiminde fiþlerin kullanýmý ve sýnavla ilgili açýklamalarda bulunmuþ-
lardýr. Betül öðretmen, “Tümden gelip özele doðru gidiyoruz. Yani cüm-
leden sese doðru bir yöntem izliyoruz.” (st. 244-249) þeklindeki ifadele-
riyle açýklamýþtýr. Fiþ öðretiminde fiþlerin veriliþ sýrasý için Eray öðretme-
nin, “...sesli harflerden oluþan fiþler önce veriliyor.” (st. 1489-1491) söz-
leri örnek olarak verilebilir. Erce öðretmen ise özellikle bir öðrencisini her
sabah sýnavdan (st. 367-377) geçirdiðini öðrencisinin unutmasýný böylece
engellemeye çalýþtýðýný anlatmýþtýr.

Öðretmenlerin hepsi okuma yazma etkinliklerinde bireyselleþtirme yap-
týklarýný çeþitli görüþleriyle bildirmiþlerdir. Okuma yazma öðretiminde
bireyselleþtirmeyle ilgili fikirlerini Eray öðretmen, “Hem bireysel çalýþa-
rak hem performanslarýna göre plânlar hazýrlayarak okuma yazmayý öð-
retebiliriz bu öðrencilere. Yani onlar için ayrý bir çaba ve ayrý bir çalýþma
programý ayarlamak ve bunun için zaman harcamak gerekiyor.” (st.
1342-1346) þeklinde ifade etmiþtir. Ayný þekilde Gülfer öðretmen, “…üç
grup öðrenci var. Birisine ilkokul beþinci sýnýf kitabýný aldým, birisine ü-
çüncü sýnýflarýn kitabýný aldým, üç tane öðrencim de okuma yazmaya geç-
memiþ durumda. Okuma yazma bilmeyen bu çocuklar grup eðitimine
girmiyorlar.” (st. 838-841; 846-849) þeklinde sýnýfýný örnek vermiþtir. Ay-
rýca öðretmenlerden beþi bireyselleþtirme çalýþmalarýnda stajyerlerden
yardým aldýklarýný da belirtmiþlerdir. 

Üç öðretmen tarafýndan ifade edilen bir diðer dikkat çeken konu ise, o-
kuma yazma öðretiminde ödül ve pekiþtireç kullanýmýdýr. Gülfer öðret-
men, sosyal pekiþtireçler ya da yiyecek pekiþtireçleri kullanarak okuma
yazma öðretimi yaptýðýný, “Aferin, sen çok güzel okuyacaksýn, çok güzel
okuyosun, þeklinde sýk sýk pekiþtireçler veriyoruz ama bu pekiþtireçler ço-
cuðu þýmartacak düzeyde deðil. Okuduktan sonra sana pasta kesece-
ðiz,gibi þeyler söylüyoruz; çünkü çocuklar yemeðe çok hevesliler.” (st.
612-614; 620-625) þeklindeki ifadeleriyle örneklendirmiþtir.

Okuma Yazma Öðretiminde Kullanýlan Materyaller
Öðretmenlerin altýsý kitaplarý, üçü fiþ ve fiþ panolarýný, üçü ise öðrencinin
çevresindeki araç gereçleri ve kart setlerini okuma yazma öðretiminde
kullandýklarý materyaller olarak örneklendirmiþlerdir. Örneðin Eray öð-
retmen, “...hece kitaplarý, ilkokul birinci sýnýf kitaplarý, ilkokuma yazma
kitaplarý...” (st. 297-298) ifadesiyle kullandýðý kitaplar hakkýnda bilgi
vermiþtir. Eray öðretmen kullandýðý kitaplarýn dýþýnda, “tüm ilkokul öð-
retmenlerinin kullandýðý” (st. 192-193), “yirmi sekiz temel fiþ cümlesin-
den” (st. 1471) oluþan bir “fiþ panosu” (st. 202) hazýrladýðýný da belirt-
mektedir. Cemile öðretmen ise “Olay kartlarý, sýralama kartlarý, eþleme
kartlarý var. Onlarla çalýþýyorum ek olarak.” (st. 245-246) ifadesiyle çocu-
ðun çevresindeki diðer araç gereçleri de kullandýklarýný belirtmiþtir.
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Okuma Yazma Öðretiminde Olumlu Yönler
Öðretmenlerden okuma yazma öðretiminde olumlu olarak deðerlendi-
rilebilecek konular hakkýnda çeþitli görüþler gelmiþtir. Yedi öðretmen,
okuma yazma öðretiminde çocuklarýyla ilgili olan ailelere iliþkin ortak
görüþlerini ifade etmiþlerdir. Örneðin, Erce öðretmen, “…sürekli evde-
ki çalýþmanýn da tekrar edilmesi, çocuða deðer verilmesi, ona güvenil-
mesi çocuðun baþarýsýný artýrýyor. Daha çok güvenmesini saðlýyor.” (st.
822-824) þeklindeki ifadeleriyle ilgili ailelerin çocuklarýnýn daha baþarý-
lý olduklarýný belirtmiþtir. Betül öðretmen ise çocuklarýyla ilgili olan ai-
leler dýþýnda bir de çocuðu zorlayýcý (st. 933-937), yani aþýrý ilgili ailele-
rin olduðunu vurgulamýþtýr.

Öðretmenlerden altýsý, okuma yazma öðretimine yönelik kendilerini ge-
liþtirmek için gösterdikleri çabalara iliþkin görüþlerini bildirmiþtir. Eray
öðretmen, öðrencilerine yönelik amaçlarý olduðu için bulunduðu kuruma
geldiði ilk yýllarda yaptýklarýný, “…programlarý inceledim ve hâlihazýrda
bulunan yýllýk plâný gözden geçirdim. Çocuklarla iyi bir iletiþim kurmaya
çalýþtým.” (st. 98-100) þeklinde açýklamýþtýr. Erce öðretmen, kendi kendi-
lerine araþtýrmalar yaptýklarýný, “…Neyi daha kolay öðrenebilir? Hangi
kitap çocuklarýn seviyesine daha uygundur? Bu tür araþtýrmalar yapýyo-
ruz.” (st. 592-594) sözleriyle ifade etmiþtir. 

Cemile öðretmen,  daha önce iþitme engelli çocuklarla da çalýþtýðýný söy-
lemiþ ve “Bizler bunlarý tecrübeyle öðrendik.” (st. 539) sözleriyle okuma
yazma öðretimini kiþisel çabasýyla öðrendiðini açýklamýþtýr. 

Öðretmenlerin dördü, okuma yazma öðretiminde okul idaresi ve öðret-
menler arasýndaki olumlu yöndeki iliþkiler konusunda görüþlerini ifade
etmiþlerdir. Örneðin, Gizem öðretmen, okul idaresinin kendisine okuma
yazma öðretiminde gerekli olan her konuda yardým ettiðini, okuma yaz-
ma öðretimine örnekler getirdiðini, araþtýrma yapmasý için istediði yere
gitmesine izin verdiðini belirtmiþtir.

Okuma Yazma Öðretimindeki Sorunlar 
Öðretmenler araç gereç ve kaynaklarla ilgili sorunlar hakkýnda çeþitli
görüþler ifade etmiþlerdir. Beþ öðretmen, okuma yazma öðretimindeki
araç gereç ve kaynaklarýn eksik ve yetersiz olduðunu anlatmýþlardýr.
Örneðin, Erce öðretmen, “Kaynak da yok.” (st. 588), Gizem öðretmen,
“Bu tür çocuklara göre hazýrlanmýþ araç gerecimiz hiç yok.” (st. 283-
284) ve “Bu tür çocuklarda araç gereç eksikliði var.” (st. 668), Gamze
öðretmen, “...materyal, araç gereç fazla deðil. Örneðin fiþimiz yok oku-
lumuzda.” (st. 361-366) ve “Bizde kaynak kitap yok.” (st. 715) þeklin-
de vurgulamýþlardýr.  
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Öðretmenlerden dördü, araç gereç hazýrlamanýn öðretmene ek yük ge-
tirmesi konusunda görüþlerini bildirmiþlerdir. Örneðin, Eray öðret-
men, araç gereç hazýrlamada öðretmenlere çok yük düþtüðünü, “...gün-
lerce, sayfalarca yazý yazýp onlarý fotokopi çektirip çoðalttýrýp çocuklara
vermemiz; bunu devam ettirmemiz oldukça zor oluyor.” (st. 1762-
1765) þeklinde ifade etmiþtir. Gizem öðretmen, araç gereç hazýrlamanýn
eðitim zamanýný azalttýðýný, “Þimdi ben araç gereç hazýrlayým derken e-
ðitimden zaman  alýyorum, onu düþünüyorum.” (st. 397-401) þeklinde-
ki ifadesiyle açýklamýþtýr.  Gamze öðretmen ise bu konuyu farklý bir a-
çýdan ele almýþtýr. Araç gereç hazýrlamak için kendilerine zaman ve or-
tam gerektiðini, “Yorgunluk var, aþýrý yorgunluk var. O yüzden bu araç
gereçler o kadar zor geliyor ki… Zaman kalmýyor yani.” (st. 913-923)
þeklindeki ifadesiyle belirtmiþtir.

Bütün öðretmenler okuma yazma öðretiminde ailelerle ilgili sorunlar ko-
nusunda çeþitli görüþler ifade etmiþlerdir. Öðretmenlerden beþi, ailelerin
okuma yazma öðretiminde çocuklarýný evde desteklemedikleri konusun-
da görüþlerini bildirmiþlerdir. Örneðin, Eray öðretmen, ailelerin çocuk-
larýn bir an önce okuma yazma öðrenmelerini istemelerine raðmen “çok
fazla destek” (st. 1745-1748) vermediklerini bildirmiþtir.

Öðretmenlerden dördü, ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin düþük ol-
masý konusuyla ilgili olarak ortak görüþlerde bulunmuþlardýr. Eray öðret-
men, ailelerin sosyoekonomik durumlarýnýn iyi olmamasýndan dolayý zi-
hin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðrenemediklerini, “...hem ekono-
mik açýdan zayýf aileler hem eðitim kültür açýsýndan, hem sosyal açýdan…
Bu etmenler onlarýn diðerleriyle ayný zamanda okuma yazmayý öðrenme-
melerine sebep olmuþ diye düþünüyorum ben.” (st. 1399-1405) þeklinde-
ki ifadesiyle vurgulamýþtýr.

Öðretmenlerin hepsi okuma yazma öðretiminde Millî Eðitim Bakanlýðý
ile ilgili sorunlara iliþkin çeþitli görüþler ifade etmiþlerdir. Üç öðretmen,
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþmanlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü-
nü iyi tanýmadýklarýný anlatmýþlardýr.

Öðretmenlerden ikisi, Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen o-
kuma yazma öðretimine yönelik seminerlerin öðretmenlere yararlý olma-
dýðýný bildirmiþtir. Örneðin, Gamze öðretmen, okuma yazma öðretimiy-
le ilgili düzenlenen seminerlerde farklý öðretmenlerin bir araya toplandý-
ðýný ve semineri veren kiþinin de alanda yetersiz olduðunu belirtmektedir
(st. 1258; 1265). 

Eray ve Gülfer öðretmenler, bakanlýk tarafýndan okuma yazma öðretimi-
ne yönelik araç gereç ve kaynaklarýn saðlanmadýðýný belirtmiþlerdir.
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Öðretmenlerden altýsý okuma yazma öðretiminde üniversite ile ilgili olan
sorunlar konusunda çeþitli görüþlerini bildirmiþlerdir. Öðretmenler bu
sorunlardan biri olarak, lisans eðitiminde verilen okuma yazma öðretimi-
nin yetersizliðini ifade etmiþlerdir. 

Öðretmenlerden beþi programla ilgili sorunlar hakkýnda görüþlerini bil-
dirmiþlerdir. Üçü, okul programýnýn zihin özürlü çocuklarýn performans-
larýna uygun olmadýðýný anlatmýþtýr. Okul programýnýn sürekli deðiþiyor
olmasý konusunda da Cemile ve Gülfer öðretmen görüþ bildirmiþlerdir.

Okuma Yazma Öðretimi ile Ýlgili Sorunlara Çözüm Önerileri
Öðretmenlerin tamamý, zor bir alanda çalýþtýklarýný belirtmiþler ve bu yüz-
den de istekleri doðrultusunda herkesin özellikle okul idaresinin kendileri-
ne her konuda destek olmasý yönünde çeþitli önerilerde bulunmuþlardýr.

Dört öðretmen, okul idaresinin öðretmenlere okuma yazma öðretimine
yönelik araç gereç ve kaynak saðlamasý konusunda görüþlerini belirtmiþ-
tir. Gülfer öðretmen, çocuklarýn özellikle zihin özürlü çocuklarýn “göre-
rek daha çabuk öðrendiklerini” (st. 1084-1088), bu yüzden de sýnýflarda
araç gerecin çok olmasý gerektiðini ifade etmiþtir.

Öðretmenlerden dördü, seviye sýnýflarý oluþturulmasýna yönelik öneriler-
de bulunmuþlardýr.

Öðretmenlerin hepsi, Millî Eðitim Bakanlýðýna yönelik çeþitli önerilerde
bulunmuþlardýr. Bu görüþler arasýnda, okuma yazma öðretimine yönelik
kaynak ve materyal saðlanmasý aðýrlýklý olarak ifade edilmiþtir. Ayrýca, öð-
retmenlerden dördü, özel eðitim okullarýnýn diðer okullar arasýndaki ye-
rinin belirlenmesini istemiþlerdir.

Altý öðretmen, okuma yazma öðretiminde ailelere yönelik çeþitli öneriler-
de bulunmuþlardýr. Bu öðretmenlerden dördü, ailelerin okulda yapýlan
çalýþmalarý evde tekrarlamalarý konusunda görüþ bildirmiþtir. Erce öðret-
men ise ailelerin zihin özürlü çocuklarýna sosyal yaþantý saðlamalarý ge-
rektiði konusunu vurgulamýþtýr.

Öðretmenlerden beþi, öðretmenlerle ilgili olarak çeþitli önerilerini ifade
etmiþlerdir. Örneðin, Gizem ve Gamze öðretmenler, öðretmenlerin oku-
ma yazma öðretimine yönelik araç gereç hazýrlama konusunda yaratýcý ol-
malarý gerektiðini anlatmýþlardýr.

Beþ öðretmen, üniversiteye yönelik çeþitli görüþlerde bulunmuþlardýr.
Öðretmenlerden üçü, üniversitenin öðretmen yetiþtirme konusunda ye-
tersiz olduðunu ifade etmiþlerdir. Öðretmenlerden ikisi, öðretmenlerin
yeni geliþmelerden ve üniversitelerde yapýlan önemli etkinliklerden ha-
berdar olmadýklarýný belirtmiþlerdir. Cemile öðretmen, ayný þehirde dü-
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zenlenen kongrelere katýlamadýklarýný, kendilerini yenileyemediklerini
ve bu yüzden de öðretmenlerin “eðitim-öðretimi aksatmayacak þekilde”
kongrelere katýlýmlarýnýn saðlanmasýný istediðini (st. 655-673) belirt-
miþtir. Ayrýca Cemile öðretmen, “...bilgi, doküman ve deneyim anla-
mýnda üniversitenin bizi desteklemesi gerekiyor diye düþünüyorum.
Benim hatalarým varsa uyarmasý da gerekiyor. Bu görevi de yapmalý.”
(st. 705-712) demiþtir. 

Dört öðretmen, var olan, zihin özürlü çocuklarýn programýna yönelik ö-
nerilerde de bulunmuþlardýr. Bu öðretmenlerden üçü, programýn zihin ö-
zürlü çocuklarýn düzeylerine göre düzenlenmesi ve güncelleþtirilmesi ko-
nusunda önerilerini ifade etmiþlerdir.

Öðretmenlerden ikisi ise programdaki okuma yazma öðretiminin uygu-
lamalý olarak verilmesi konusunda görüþ bildirmiþlerdir. Örneðin Eray
öðretmen, mezun olacak öðrencilerin, okuma yazma öðretiminin “normal
ilkokullarýn birinci sýnýfýnda” (st. 1793) nasýl yürütüldüðü konusunda
bilgilendirilmeleri gerektiðini ve üniversitede verilen okuma yazma öðre-
timinin, mezun olacak öðrencilere “uygulamalý” (st. 1815) olarak veril-
mesini önermiþtir.

Tartýþma
Görüþme yapýlan öðretmenlerin okuryazarlýk hakkýndaki görüþleri çeþit-
lilik göstermektedir. Öðretmenlerin çoðu, okuryazarlýðýn sadece gördü-
ðünü okumak deðil ayný zamanda o metni anlamak, yazabilmek ve o me-
tinle ilgili sorulara cevap verebilmek olduðunu ifade etmiþlerdir. Ayný þe-
kilde görüþülen öðretmenlerden okuryazarlýðýn kendini ifade etmek ol-
duðunu belirten öðretmen de olmuþtur. Kimi öðretmenler, okumaya ha-
zýrlýk kavramýnýn temelini aldýðý olgunlaþmacý görüþü destekleyici þekil-
de görüþlerini bildirmiþlerdir. Bu görüþ doðrultusundaki öðretmenler, o-
kuryazarlýðýn, öðrenmenin ilk aþamasý olduðunu ve akademik bilgilerin
öðrenilebilmesi için de bir ön koþul olduðunu belirtmiþlerdir.

Öðretmenlerin bazýsý ise okuryazarlýðýn, insanlarýn çevrelerindeki ihti-
yaçlarýný giderebilmeleri için gerekli olduðunu özellikle de zihin özürlü
bireylerin kendilerini geliþtirebilmeleri, bilgilerini artýrabilmeleri, günlük
yaþama uyum saðlayabilmeleri ve günlük yaþamda karþýlaþtýklarý sorunla-
rý çözebilmeleri için okuma yazmayý mutlaka öðrenmeleri gerektiðini ifa-
de etmektedirler. Öðretmenlerin bu görüþleri de erken çocukluk döne-
minde baþlayan ve zaman içinde geliþen, filizlenen okuryazarlýk kavramý-
ný destekleyici özellik göstermektedir (örn., Teale & Sulzby, 1986).

Zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðrenmeleri konusunda araþtýrma-
ya katýlan öðretmenlerin görüþlerinde farklýlýklar bulunmaktadýr. Öðret-
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menlerin çoðu, zihin özürlü çocuklarýn normal çocuklar gibi okuma yaz-
ma öðrenebildiklerini ifade etmiþlerdir. Bu görüþler Eripek’in (1996) e-
ðitilebilir zihin özürlü çocuklarýn genellikle okumayý öðrenebildikleri gö-
rüþüne paraleldir. Eripek (1989) 165 eðitilebilir zihin özürlü çocukla
yaptýðý araþtýrma sonucunda, öðrencilerin % 54’ünün birinci ya da ikinci
sýnýf düzeyinde okumayý öðrendiklerini belirlemiþtir. Fazio, Johnston ve
Brandl (1993), zekâ bölümleri 61 olan (WISC-R) 19 eðitilebilir zihin ö-
zürlü çocuða Peabody Resim-Sözcük Testi uyguladýklarýnda bu çocukla-
rýn uygulanan testte bulunan nesne isimlerini okuyabildiklerini belirle-
miþlerdir. Ayrýca Dereli’nin (1987) 51 alt özel sýnýf öðretmeniyle görüþ-
meye dayalý yaptýðý araþtýrmanýn bulgularý da zihin özürlü çocuklarýn ge-
nellikle okumayý öðrenebildikleri görüþünü desteklemektedir. Eðitim
programlarýnda okuma yazma becerilerinin öðretimine aðýrlýk verildiðin-
de ve uygun öðretim yöntemleri uygulandýðýnda eðitilebilir zihin özürlü
çocuklar kendilerinden beklenilen okuma baþarýlarýný gösterebilmekte-
dirler (Eripek, 1996).

Yukarýdaki görüþün tersi olarak, öðretmenlerden bazýsý, zihin özürlü ço-
cuklarýn okuma yazma öðrenmelerinde normal geliþim gösteren çocuk-
lardan farklýlýk gösterdiklerini belirtmiþlerdir. Ancak ilginçtir ki öðret-
menlerin çoðu, zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðrenmede normal
çocuklarýn geçtikleri aþamalardan daha yavaþ geliþim göstermelerini fark-
lýlýk olarak vurgulamýþlardýr. Burns ve arkadaþlarý (1988) ile Alperen
(1990), zihin özürlü çocuklarýn baþlýca özelliklerinden birinin okuma
yazmayý normal akranlarý kadar hýzlý öðrenememeleri olduðunu belirt-
miþlerdir. Ayný zamanda bu çocuklarýn anlama becerilerinde ve sesli oku-
mada normal geliþim gösteren çocuklardan geri olduklarýný da savun-
muþlardýr. Ayrýca öðretmenlerden bir kýsmý, zihin özürlü çocuklarýn yedi
yaþ zekâ seviyesine ulaþtýklarýnda okuma yazmayý öðrenebildiklerini be-
lirtmiþtir. Öðretmenlerin bazýlarý, normal geliþen bir çocuk altý yaþýnda o-
kuma yazmayý öðrenebiliyorsa zihin özürlü çocuklarýn okuma yazmayý
dokuz-on iki yaþlarýnda öðrenebildiklerini ifade etmiþlerdir. Bu görüþ, E-
ripek’in (1996), normal geliþim gösteren çocuklarda altý olan okumaya
hazýr olma yaþýnýn eðitilebilir zihin özürlü çocuklarda sekiz hatta bazen
on bir yaþa kadar gecikebildiðini belirten açýklamasýyla benzerdir. Ayrýca
olgunlaþmacý bakýþ açýsýný desteklemektedir. Ancak öðretmenlerin ifade-
lerinden olgunlaþmacý görüþün ortaya atýldýðý baþlangýç dönemlerinde
yaygýn olan “Çocuk hazýr oluncaya kadar bekle.” bakýþ açýsýný benimseme-
dikleri düþünülebilir. Aksine, öðretmenlerin çoðu, okuma yazma öðreti-
minden önce okuma yazma hazýrlýk çalýþmalarý yaptýklarýný ve bunun o-
kuma yazma için bir ön koþul olduðunu belirtmiþlerdir. Okumaya hazýr-
lýk çalýþmalarý olarak el kaslarýný geliþtirmeye; kalem, kitap, defter kulla-
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nýmýna yönelik çalýþmalar; kavram öðretimi, çizgi ve sýnýrlý boyama çalýþ-
malarý yaptýklarýný ifade etmiþlerdir. Oktay (1982), okuma yazmaya ha-
zýrlýk çalýþmalarýnýn bir parçasý olan tahta küplerin, yapbozlarýn, oyun ha-
murlarýnýn, kil ve resim çalýþmalarýnýn çocuðun el becerisini, renk, þekil
kavramlarýný geliþtirdiðini ayný zamanda dýþ dünya hakkýnda yeni bilgiler
kazanmasýna ve duygusal yaþamýný ifade etmesine olanak saðladýðýný be-
lirtmektedir. Görülmektedir ki öðretmenler zihin özürlü çocuklarýn daha
geç olgunlaþtýklarýný kabul ediyorlar ama durup beklemiyorlar. Bu da zi-
hin özürlü çocuklarýn eðitimi için çok önemli bir yaklaþýmdýr ve sevindi-
ricidir. Durup beklemeye zaman yoktur.

Öðretmenlerin bir kýsmý öðrencilerin, okuma yazma öðretimi için ön ko-
þul becerilere sahip olmadýklarýný ve bu yüzden de geçmiþteki okul ya-
þamlarýnda eksik ya da yanlýþ öðrenmeler sonucunda okuma yazma öðre-
timinde baþarýsýz olduklarýný ifade etmektedirler. Ayrýca öðretmenler zi-
hin özürlü çocuklarda görülen eksik ya da yanlýþ öðrenmeleri düzeltme-
nin öðretime yeni baþlamaktan çok daha zor olduðunu dile getirmiþlerdir.
Geçmiþ yaþantýlarda yanlýþ ve eksik öðrenilenlerin düzeltilmesi veya ta-
mamlanmasý zaman ve emek alýcýdýr. Bu nedenle öðretmenlere hak ver-
memek elde deðildir.

Öðretmenlerin sýnýf içinde yaptýklarý çalýþmalar konusundaki görüþlerde
benzerlikler görülmektedir. Öðretmenler çeþitli ifadelerle okuma yazma-
ya hazýrlýk çalýþmalarýnda çocuðu motive etmenin çok önemli olduðunu
ve çalýþmalarýna baþlamadan önce sýnýflarýnda bunu saðlamaya çalýþtýkla-
rýný belirtmiþlerdir. Yiyecek ya da sosyal pekiþtireçlerin öðrencilerin mo-
tivasyonunu artýrdýðýný öne sürmüþlerdir. Ancak, davranýþçý literatürde,
kullanýlan nesne ya da etkinliklerin etkili olabilmesi için pek çok ilkeye
dikkat edilmesi gerektiði belirtilmektedir. Ayrýca, kullanýlan pekiþtireçle-
rin davranýþlar üzerindeki etkileri sürekli olarak sýnanmalýdýr. Dolayýsýy-
la, öðretmenlerin bu pekiþtireçleri ilkelere uygun ve etkili þekilde kullanýp
kullanmadýklarý belirsizdir (Kýrcaali-Ýftar & Tekin, 1997).

Öðretmenlerden bazýsý sýnýflarýnda ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sýnýf
Türkçe kitaplarýndaki okuma parçalarýný anlatým becerilerini geliþtirmek
amacýyla sözlü anlatýmlarla iþlediklerini, çocuklara tekerlemeler ezberlet-
tiklerini, olay kartlarý, resimli kitaplardaki resimler ya da günlük olaylar
hakkýnda konuþmalar yaptýklarýný açýklamýþlardýr. Goodman’a (1986) gö-
re, bu çalýþmalar öðrencilerin sözel ve yazýlý dil arasýnda bir köprü oluþ-
turmalarýný olanaklý kýlmaktadýr. Sözel dildeki geliþmeler yazýlý dildeki
geliþmeleri olumlu yönde etkilemektedir. Bu anlamda öðretmenler geli-
þimsel bakýþ açýsýnýn önerdiði anlamlý okuma yazma çalýþmalarý yapmak-
tadýrlar. Ancak öðretmenlerin ifadelerinden bu çalýþmalara öðretim prog-
ramlarýnda hangi sýklýkla yer verdikleri belli deðildir.
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Öðretmenlerin çoðu çizgi çalýþmalarýný, fiþ öðretimini oyunlaþtýrdýklarýný
ya da kendilerinin oluþturduðu metinleri þarkýya dönüþtürdüklerini ve bu
þekilde çalýþtýklarýnda öðrencilerin de daha baþarýlý olduklarýný belirtmiþler-
dir. Oyun, normal geliþim gösteren çocuklarýn eðitim-öðretimlerinde ne
kadar önemliyse zihin özürlü çocuklarýn da eðitim-öðretimlerinde o kadar
önemlidir. Özellikle okulöncesi dönemde zihin özürlü çocuklara oyun ola-
naklarýnýn sunulmasý biliþsel, dil, sosyal ve motor becerilerinin geliþiminde
önemli fýrsatlar yaratmaktadýr. Oyun ortamlarýnda zihin özürlü çocuk hoþ
vakit geçirirken yaþýtlarýyla iletiþim kurmayý, toplum tarafýndan kabul edi-
len uygun davranýþlar göstermeyi ve günlük yaþamýný kolaylaþtýracak bece-
ri ve kavramlarý da öðrenebilir (Özen, 2001). Ayrýca Heilman ve diðerleri
(1990) çocuklarýn okuryazarlýk geliþimlerinde gerekli olan çevresel ve algý-
sal geliþimleri için oyunun önemli olduðunu belirtmektedirler.

Öðretmenler kullandýklarý fiþleri, normal geliþim gösteren çocuklarda na-
sýl kullanýyorlarsa (Öz, 1998), zihin özürlü çocuklarda da ayný þekilde
kullandýklarýný belirtmiþlerdir. Bu, öðretmenlerin herhangi bir þekilde
farklý bir öðretim yapmadýklarýný göstermektedir. Yukarýda belirtildiði gi-
bi öðretmenler esas olarak zihin özürlü çocuklarý farklý görmemekteler;
geriden gelmeyi ya da yavaþ öðrenmeyi farklýlýk olarak ifade etmektedir-
ler. Bu durumda normal çocuklarda Millî Eðitim Bakanlýðýnca onayla-
nan programda yer alan öðretim yöntemiyle öðrencilerine fiþleri öðrettik-
lerini ifade etmektedirler. Ancak öðretmenler zihin özürlü öðrencilerine
görsel ipuçlarý saðlayarak daha kalýcý öðrenmeyi saðlamaya çalýþmakta-
dýrlar. Onlarýn bu yaklaþýmlarýna çeþitli araþtýrma bulgularý oldukça des-
tek vermektedir (örn. Conners, 1992; Kýcaali-Ýftar & Uysal, 1999). 

Conners’ýn (1992) araþtýrmasýnda da öðretilebilir zihin özürlü çocuklara
sözcük tanýma ve sözcük analizini öðretmenin resimli öðretim teknikleri-
nin etkili olduðu ortaya çýkmýþtýr.

Kýrcaali-Ýftar ve Uysal (1999) tek denekli araþtýrma modellerinden bece-
riler arasý çoklu yoklama modeli ile yaptýklarý dört eðitilebilir zihin özür-
lü çocuðun katýldýðý araþtýrmada, Türk eðitim sisteminde kullanýlan fiþ-
leri oluþturan her bir sözcüðün üzerine, o sözcüðü temsil eden bir resmin
yapýlmasý suretiyle bir fiþ öðretimi uygulamýþlardýr. Öðrenci resimli fiþi
doðru olarak okuduktan sonra, resimli fiþi geciktirme uygulamasýna geçil-
miþtir. Öðrenci resimsiz fiþi okur hâle geldikten sonra çalýþýlan resimli fiþ
öðretimden kaldýrýlmýþ ve öðretime resimsiz fiþle devam edilmiþtir. Araþ-
týrmanýn sonunda tüm çocuklarýn, kendilerine özel eðitim danýþmanlýðý
aracýlýðýyla saðlanan resimli fiþlerden yararlanabildikleri bulunmuþtur.

Öðretmenler, sýnýf seviyelerinin farklý olmasýndan dolayý okuma yazma
öðretiminde sýnýf içinde bireyselleþtirme yaptýklarýný bildirmiþlerdir. Ancak
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öðretmenlerin çoðu bireysel çalýþmalarý daha çok stajyer öðrencilerin uy-
gulamaya geldikleri dönemde gerçekleþtirebildiklerini belirtmiþlerdir. Bu
durum ise ülkemizde özel eðitim sýnýflarýnda görevlendirilen öðretmen
sayýsýyla ilgili ciddî sorunlar olduðunu düþündürmektedir.

Özel eðitimde öðretimin bireyselleþtirilmesi, diðer bir deyiþle, öðrencinin
özelliklerinin ve eðitim gereksinimlerinin belirlenmiþ olmasý öðretimin
etkili biçimde gerçekleþtirilebilmesi için önemlidir (Vuran, 1996). Ders-
lerde öðrencilerin farklýlaþan düzeylerini belirleme ve belirlenmiþ olan
düzeylerine göre öðretimi plânlama, desenleme ve buna göre uygulama
öðretmenden beklenen bir görevdir (Blackhurst & Berdine, 1993; Heil-
man ve dið., 1990; Özyürek, 1999). Özellikle özel eðitime gereksinim
duyan öðrencilerle çalýþan öðretmenlerin, bu çocuklara yönelik öðretim
programlarýnýn plânlanmasýnda öðrencinin kendi içindeki farklýlýklarýný
göz önüne almalarý önemlidir (Özyürek, 1999). Tüm eðitimciler tarafýn-
dan uygulanmasý gereken bireyselleþtirilmiþ eðitim programlarýnýn iþlev-
sel ve etkili olmasý da öðrenciden beklenen baþarý açýsýndan son derece ö-
nemlidir (Tekin, 1996). Ayrýca birçok araþtýrmacý, doðru ve etkili bir þe-
kilde düzenlenen bireyselleþtirilmiþ öðretimin, okuma yazma öðretimin-
de engel olabilecek birçok faktörün en düþük düzeye indirebileceðini ka-
bul etmektedir (Polloway & Patton, 1993). Tüm bu araþtýrmalarýn bul-
gularýna göre araþtýrmaya katýlan öðretmelerin bireyselleþtirilmiþ eðitim
yapma gayretleri olumlu bir durumdur. 

Öðretmenlerin çoðu okuma yazma öðretimindeki sorunlara karþý bazen
kendilerinin çözüm aradýklarýný belirtmektedirler. Okuma yazma öðreti-
mindeki eksikliklerini mesleðe baþladýklarý günden itibaren çeþitli yollar-
la gidermeye çalýþtýklarýný, öðrencilerine okuma yazma öðretmeyi amaçla-
dýklarý yönde kendilerini geliþtirdiklerini, gerek derse hazýrlýk gerekse
materyal hazýrlama konusunda basit çalýþmalar yaptýklarýný dile getirmek-
tedirler. Öðretmenlerin bu þekilde kiþisel çabalarýyla çalýþmalarýnýn ve ye-
niliðe açýk olmalarýnýn okuma yazma öðretimini olumlu yönde etkilediði
düþünülmektedir. Ayrýca Blackhurst ve Berdine (1993), öðretmenlerin
diðer öðretmenlerle fikir alýþ veriþinde istekli olmalarýnýn önemli olduðu-
nu belirtmektedirler. Ancak bir kýsým öðretmenler bu konularda prob-
lemler yaþadýklarýný, örneðin okul idaresiyle olumsuz iliþkiler içinde ol-
duklarýný ifade etmektedirler. Bu durumda öðretmenlerin kiþilik özellik-
leri, deneyimleri, motivasyonlarý ve okul idaresindeki kiþilerin özellikleri
gibi faktörlerin etkili olduðu düþünülebilir.

Öðretmenlerin okuma yazma öðretiminde karþýlaþtýklarý sorunlar çok kap-
samlýdýr ve çeþitlilik göstermektedir. Kendileriyle görüþülen bütün öðret-
menlerin görüþleri, okuma yazma öðretiminde kullanýlan araç gereçler, zi-
hin özürlü çocuklarýn aileleri ve Millî Eðitim Bakanlýðý ile ilgili sorunlar ü-



zerinde yoðunlaþmaktadýr. Araç gereçlerle ilgili olarak ifade ettikleri sorun-
lar Dereli’nin (1987) araþtýrma bulgularýyla benzerlik göstermektedir.

Öðretmenler ailelere okuma yazma öðretimine yönelik çeþitli önerilerde
bulunmaktadýrlar. Öðretmenlerin ailelere yönelik önerileri, çocuklarýný o-
kuma yazma çalýþmalarýnda evde desteklemeleri, çocuklarýna sosyal ya-
þantý saðlamalarý ve öðretmenleri bu konuda motive etmeleri konusunda
yoðunlaþmaktadýr. Baþal ve Batu’nun (2002) çalýþmalarýndaki öðretmen-
ler de aile desteðinin önemini vurgulamýþlardýr. Öðretmenler ailelerin ço-
cuklarýný evlere kapatmadan toplum içine çýkarmalarýný önermekte, bir
kýsým öðretmenler ise ailelerin öðretmenlerle ve okul idaresiyle sürekli di-
yalog kurmalarýný önermektedirler. Bu öneriler Acar’ýn (2000) alt özel sý-
nýf öðretmenlerinin sýnýflarýnda karþýlaþtýklarý problem davranýþlarla ilgi-
li görüþ ve önerilerini belirlemek amacýyla gerçekleþtirdiði araþtýrma bul-
gularýyla paralellik göstermektedir. Ayný zamanda ailelerin, öðretmenle iþ
birliði içinde olup iletiþim kurmalarýnýn çocuklarýnýn geliþimlerini olum-
lu yönde etkilediði düþünülmektedir (Blackhurst & Berdine, 1993).

Öðretmenler hem Millî Eðitim Bakanlýðý hem Özel Eðitim Rehberlik ve
Danýþmanlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðünden hem de üniversiteler-
den beklentilerini ve önerilerini dile getirmiþlerdir. Okuma yazma öðreti-
mine yönelik olarak öncelikle Bakanlýðýn, okullara her konuda özellikle a-
raç gereç, kaynak konusunda destek saðlamasýný, her türlü yenilik ve ge-
liþmeleri de kendilerine iletmelerini önermektedirler. Baþal ve Batu da
(2002) araç gereç yokluðu ve kaynak eksikliðini belirtmiþlerdir. Öðret-
menler, özel eðitim ve zihin özürlü çocuklara ilk okuma ve yazma çalýþ-
malarýnýn nasýl uygulanacaðýný bilen kiþilerden bir komisyon oluþturul-
masýný, bu konuda basýlý yayýnlarýn bir an önce yapýlmasýný beklemekte-
dirler. Bu komisyonun oluþturulmasýnda üniversite ya da yabancý ülkeler-
den yardým alýnabileceðini belirtmektedirler.

Ayrýca Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþmanlýk Hizmetleri Genel Mü-
dürlüðünün öðretmenler tarafýndan yeterince tanýnmadýðý belirlenmiþtir.
Öðretmenlerin biri, müdürlüðün üst makamlarýna özel eðitimi bilen ki-
þilerin getirilmesini ve bu kiþilerin yurt dýþýndaki geliþmeleri takip ederek
Türkiye’ye örnekler getirmelerinin alanda geliþmelere yol açabileceðini i-
fade etmiþtir. Öðretmenlerin bir kýsmý, Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþ-
manlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðünün özel eðitim ile ilgili kurumlar
arasýnda iletiþimi saðlayarak sorunlarý kýsa zamanda çözmeye yönelik iþ
birliðini saðlamasýný önermektedirler.

Öðretmenlerin okuma yazma öðretiminde üniversite ile ilgili sorunlarý i-
se þunlardýr: Öðretmenler okuma yazma öðretimini mesleðe baþladýktan
sonra deneme yanýlmayla ya da yakýnlarýnda bulunan tecrübeli kiþilerden
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öðrendiklerini, mezun olduktan sonra da üniversitenin bu konuda yara-
rýný görmediklerini ifade etmiþlerdir. Öðretmenler baþarýlý bir þekilde o-
kuma yazma öðretiminin gerçekleþebilmesine yönelik üniversitelere çeþit-
li önerilerde bulunmuþlardýr. Nitelikli öðretmen yetiþtirilmesi, öðretmen-
lerin yeni geliþmelerden haberdar edilmesi, okuma yazma öðretimi konu-
sunda bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi, mezunlarýn meslek hayatý-
na kazandýrýldýktan sonra da izlenmesi ve alanda gerçekleþen geliþmele-
rin onlara iletilmesi yönünde önerilerini ifade etmiþlerdir. Okuma yazma
öðretimi konusunda yeni yayýnlanan kaynak, doküman ya da tezlerin
kendilerine ulaþtýrýlmasýný önermiþlerdir. Bazý öðretmenler, üniversitenin
okullarda okuma yazma öðretimine yönelik kurs, seminer gibi bilgilendi-
rici etkinlikler düzenlemesini ve bu konuda kendilerine uygulamalý ola-
rak çalýþmalar yapýlmasýný da istemiþlerdir.

Öðretmenlerin hem Millî Eðitim Bakanlýðý hem Özel Eðitim Rehberlik
ve Danýþmanlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðünden hem de üniversiteler-
den beklentileri ve saðladýklarý öneriler uygundur; ancak sorunlarýn çözü-
münü merkezden beklemek etkili bir öðretmen davranýþý olarak kabul e-
dilemez. Ayrýca tüm bu öneriler yukarýda öðretmelerin, kendilerini geliþ-
tirme çabalarýnda aktif rollerinin olduðunu söylemeleriyle çeliþmektedir.

Öðretmenlerin çoðu okuma yazma öðretiminde programla ilgili olarak
sorunlar yaþadýklarýný ifade etmiþlerdir ve çözümüne yönelik önerilerde
bulunmuþlardýr. Okuma yazma öðretiminde beþ yýllýk bir sürenin zihin ö-
zürlü çocuklar için yetersiz kaldýðý görüþü ortaya çýkmýþtýr. Öðretmenle-
rin bazýsý programýn, zihin özürlü çocuklarýn düzeylerine uygun ve daha
çok güncel hayatta karþýlaþýlan konularý içerecek þekilde düzenlenmesini
önermiþlerdir. Dereli’nin (1987) gerçekleþtirmiþ olduðu araþtýrmada, öð-
retmenlerin % 64’ünün Türkçe programýnýn içeriðinde yeni bir düzenle-
meye gidilmesini, % 16’sýnýn eðitilebilir zihin özürlü çocuklar için ayrýn-
týlý bir Türkçe programýnýn hazýrlanmasýný ve % 12’sinin Türkçe progra-
mýnýn içeriðinin öðrenciyi iþe ve hayata hazýrlanmasýna yönelik olmasýný
içeren görüþleri bu araþtýrmanýn bulgularýný desteklemektedir. 

Öðretmenlerin çoðu zihin özürlü çocuklarýn okuma yazmayý, geliþimsel
görüþü destekleyici þekilde normal geliþim gösteren çocuklarýn geçtiði a-
þamalardan geçerek, ancak bu aþamalarý normal geliþim gösteren çocukla-
ra göre daha geç sürede tamamlayarak öðrenebildiklerini desteklemekte-
dirler. Ayrýca öðretmenlerin okuma yazma öðretiminde zihin özürlü ço-
cuklara yönelik çeþitli yöntemler kullandýklarý görülmektedir. Öðretmen-
lerin çoðunun, zihin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðrenmelerindeki
farklýlýðý, bu çocuklarýn normal geliþim gösteren çocuklarýn geçtiði aþama-
larý daha geç geçmeleri þeklinde yorumladýklarý görülmektedir. Zihin ö-
zürlü çocuklara okuma yazma öðretiminde, çocuklarýn performanslarýna
uygun bireyselleþtirilmiþ eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý, bu progra-
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ma uygun yöntem ve araç gereçlerin kullanýlmasý, uygun eðitim ortamla-
rýnýn düzenlenmesi ve bu programý uygulayabilecek personelin olmasý ö-
nem taþýmaktadýr. Ayný þekilde okuma yazma öðretimine destek amacýyla
hazýrlanan programlar doðrultusunda, zihin özürlü çocuklarýn ailelerine
yönelik programlar hazýrlanarak uygulanmasý gerektiði de düþünülmekte-
dir. Bu doðrultuda gerçekleþtirilecek eðitsel düzenlemeler sonucunda, zi-
hin özürlü çocuklarýn okuma yazma öðretiminde daha üst düzeyde baþa-
rýlý olabilecekleri düþünülebilir. Araþtýrma sonucunda ileride yapýlacak a-
raþtýrmalara ve uygulamalara yönelik öneriler geliþtirilmiþtir.

Ýleride yapýlacak araþtýrmalara yönelik öneriler:

1. Araþtýrmadan elde edilen bulgularýn genellenebilmesi amacýyla, ayný a-
raþtýrma, farklý eðitim ortamlarýnda, farklý katýlýmcýlarla ve farklý araþ-
týrmacýlar tarafýndan yinelenebilir.

2. Farklý araþtýrma yöntemleri kullanýlarak zihin özürlü çocuklarýn oku-
ma yazma öðrenmelerini deðerlendirmeye yönelik araþtýrmalar desen-
lenebilir.

3. Farklý özür gruplarýyla çalýþan öðretmenlerle gerçekleþtirilerek elde e-
dilen bulgular, bu araþtýrmanýn bulgularýyla karþýlaþtýrýlabilir.

Uygulamada yerine getirilmesi yararlý olabilecek öneriler:

1. Araþtýrmadan elde edilen veriler deðerlendirilerek zihin özürlü çocuk-
larýn ihtiyaçlarý doðrultusunda öðretmenlere ve/veya ailelere yönelik zi-
hin özürlü çocuklara okuma yazma öðretim yöntemlerini içeren öðre-
tim programlarý geliþtirilebilir.

2. Zihin özürlü çocuklarla çalýþan öðretmenler zihin özürlü çocuklarýn o-
kuma yazma öðrenmeleri, öðretim yöntemleri ve bu yöntemlerin nasýl
uygulanacaðý konusunda bilgilendirilmelidir.

3. Özel eðitim öðretmeni yetiþtiren programlarda yer alan okuma yazma
öðretimi uygulama aðýrlýklý olarak verilmelidir.

4. Okulda verilen okuma yazma öðretiminin etkililiðini ve sürekliliðini
saðlamak amacýyla zihin özürlü çocuklarýn ailelerine yönelik ev mer-
kezli aile eðitim programlarý hazýrlanabilir.

5. Zihin özürlü çocuklara yönelik hazýrlanan okul programlarýnýn etkili ve
iþlevsel olmasý amacýyla zihin özürlü çocuklarýn ihtiyaçlarýna ve düzey-
lerine göre yeniden düzenlenmelidir.

6. Okuma yazma öðretiminde baþarýlý olan öðretmenler ve zihin özürlü
öðrenciler çalýþmalarýndan dolayý okul idaresi tarafýndan cesaretlendi-
rilmeli ve ödüllendirilmelidir.

7. Zihin özürlü çocuklara okuma yazma öðretimi konusunda basýlý öðre-
tim materyalleri hazýrlanarak bu öðrencilerle çalýþan öðretmen ve/veya
ailelerin kullanýmýna sunulmalýdýr.
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Abstract
The purpose of this study was to analyze the opinions and suggestions of special education teach-
ers about the literacy learning in children with mental retardation. Semi-structured interviews
were conducted with seven special education teachers. The data were analyzed inductively and
eight themes were formed. Most of the teachers believed that children with mental retardation
become literate in a way that is similar to normally developing children; but they are delayed.
The opinions of the teachers were based on either emergent literacy or reading readiness con-
cepts. The teachers reported many problems in terms of teaching literacy to their students. They
provided several suggestions for solving those problems. Some recommendations for future 

research and literacy instruction of children with mental retardation were provided.
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There are various theoretical concepts about literacy development in
the literature, some of which contradict with each other. Two of these
concepts dominate the others. One is the reading-readiness skills con-
cept (McMahon, Richmond, & Reeves-Kazelskis, 1998; Teale &
Sulzby, 1986) and the other is the emergent literacy concept
(Emergent Literacy Project, 1995; Uzuner, 1996). The reading readi-
ness concept was originally emphasized by the maturational viewpoint.
This concept has been gradually adapted by the direct instruction
method based on the behavioral model. The concept of reading readi-
ness initially stressed the importance of waiting until the child is ready
to learn how to read and write before providing any type of instruction.
Eventually, the meaning of being ready has become synonymous with
the learner’s having prerequisite skills. In the past two decades, the
teachers and the researchers have critically examined the assumptions
underlying the perception of early literacy. Therefore, the term emer-
gent literacy has become widely accepted as an alternative view for lit-
eracy development. According to this point of view, children become
literate through the meaningful, functional, and purposeful interac-
tions with prints. This concept emphasizes the importance of the print
environment full of a variety of literacy and language experiences pro-
vided by significant adults and more capable peers. Based on some lit-
erature, children with mental retardation become literate in a way that
is similar to their normally developing peers; however, they are delayed
(Alperen, 1990; Berdine & Blackhurst, 1981; Burns, Roe, & Ross,
1988; Eripek, 1989; Katims, 1996; Kýrcaali-Ýftar & Uysal, 1999). On
the other hand, some researchers suggest that those children are differ-
ent cognitively; therefore, they have to be taught differently (Conners,
1992; Esen, 1990). 

Teachers’ theoretical perspectives on children’s literacy are among the
crucial factors in creating a learning environment (Harste & Burke,
1977). However, there are few studies conducted on the opinions and
suggestions of special education teachers working with children who are
mild in mental retardation regarding literacy (Baþal & Batu, 2002;
Dereli, 1987; Katims, 1996). Therefore, it is important to inquire about
the features of the literacy programs of children with mental retardation.
Hence, the purpose of the present study was to analyze the opinions and
suggestions of Turkish special education teachers about literacy learning
in children with mental retardation.
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Method
Participants
The participants had teaching experiences of 11 years on average. In
addition, all have been teaching reading and writing to children with
mental retardation for about four years.

Data Collection Technique
The data were collected from seven volunteer special education teachers
working with mentally retarded children via semi structured interviews
((Berg, 1998; Bogdan & Biklen, 1998; Kvale, 1996; Patton, 1990;
Uzuner, 1997, 1999; Yýldýrým & Þimþek, 2003). The audio-taped inter-
view data were analyzed inductively and eight themes were formed: (a)
the teachers’ definitions about being literate, (b) the characteristics of the
reading and writing skills of mentally retarded children, (c) the literacy
oriented activities they implemented in their classes, (d) the literacy
instruction methods they utilized, (e) the literacy materials they used, (f)
the positive aspects of literacy instruction, (g) the problems in literacy
instruction, and (h) the solutions for the problems related to literacy
instruction (Berg, 1998; Bogdan & Biklen, 1998; Kvale, 1996; Patton,
1990; Uzuner, 1997, 1999; Yýldýrým & Þimþek, 2003). 

Results and Discussion
The results indicated that the teachers’ definitions of being literate varied.
In addition, most of them believed that mentally retarded children
become literate in a way that is similar to normally developing children;
but they are delayed (Alperen, 1990; Berdine & Blackhurst, 1981;
Burns, Roe & Ross, 1988; Eripek, 1989; Katims, 1996; Kýrcaali-Ýftar &
Uysal, 1999). The teachers seemed to be providing some practices based
on their belief systems. The data also indicated that each teacher believed
in either the emergent literacy or the reading readiness concept. In terms
of reading readiness, they believed that children should become mature
anatomically and be ready for the prerequisite skills for learning how to
read. However, they also reported that they created learning environ-
ments instead of waiting (McMahon, Richmond & Reeves-Kazelskis,
1998; Teale & Sulzby, 1986). The activities implemented in play situa-
tions related to the concept of emergent literacy included chanting
rhymes, reading or retelling stories, telling stories about sequential cards,
and making conversations about daily events (Emergent Literacy
Project, 1995; Uzuner, 1996). The teachers reported that they used the
standard sentences and their teaching strategies were similar to the ones
they followed with normally developing children (Kýrcaali-Ýftar ve Uysal
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(1999). However, they stressed that they combined standard sentences
with corresponding pictures. They also stated that they provided individ-
ualized educational programs for their students since there were children
in different levels in their classrooms (Blackhurst & Berdine, 1993;
Heilman ve dið., 1990; Özyürek, 1999). The teachers reported that they
had to battle with many problems, such as families, the Ministry of
National Education, the Guidance and the Research Center, the univer-
sities, and the school principals. They also provided several suggestions
for solving those problems. Their suggestions revealed that they were
mainly expecting others to solve their problems. However, some teachers
mentioned about their own efforts for self development and success in
instructing mentally retarded children. The last two findings were con-
flicting with each other. 

Based on the above findings, some recommendations for future research
and literacy instruction of mentally retarded children can be offered. In
terms of future research, more interviews should be conducted with more
participants in different settings for better generalization. In addition,
studies can be conducted according to other research methods and their
results can be compared with the results of the present study. Based on
the teachers’ perspectives, we can suggest that a revised literacy program
for children with mental retardation is in need in Turkey. Lastly, collabo-
ration between the Ministry of National Education, Guidance and the
Research Centers, teachers, families, school administrators, and universi-
ties should be established. 
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