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İLKOKULLARDA
TÜRKÇE ÖGRETİMİ VE SORUNLARI

. Prof. Dr. ()zcan DEMİREL (*)

..

Bu bildiride, ilkokullarda okutulan Türkçe dersinin öAretimi ve karşılaşılan
başlıca sorunlar üzerinde. durulmuş ve çözüm yolları önerilmiştir. .

Öncelikle. ilkokullardati Türkçe öAretim programıçaAdaş program geliştirme
anlayışına göre deAerlendirilmiş ve chd1asonra dil ögı'etiminde temel dil becerileri ola-

rak kabul edilen dinleme, konuşma, o~uma ve yazma beceril~in öAretimi ve bu be-

cerilerin geliştirilmesinde kaı'şılaşdan sorunlar üzerinde durulmuştur. Bu amaçla ilko-

kul öAretıpenlerine temel diı becerilerinin öAretimi konusundaki görüşlerini almak

üzere bir anket uygulanmışbr. Elde edilen bulgular doArultusunda ortaya çıkan sonuılar
irdelenmiş ve dil öAretimindekiçaAdaş gelişmeler ışıAı altında çö1;ümler önerilmiştir.

Sorunların çözümüne ilişkin önerilerin uygulanıada işlerlik kazanmasıylailk-

okullardaki Türkçe öAretiminin daha etkili olması beklenmektedir.

GıRış

Osmanlı 1mparatorluAudönemindekieAitimkurumlarında.Türkçe öAretimi.tanzi-
mat dönemiyle başlamıştır. Bu dönemde açılan Rüştiyelerin eAitim programlarında
anadil olarak Türkçenin öAretiminebüyük ölçüde yer verildiAi görülmektedir. 1874
yılında Selim Sabit Efendi tarafından çıkarılan ve ilkokullarda okutulan derslerin

öAretim yöntemlerini açıklayan Rehnüma-yı Mua1limin (Öıretmenlerin Klavuzu)
adlı kitapta Türkçe okuma ve yazma, öAretimine önemli yer ayrılmıştır (GöAüş,
1983: 47).

.1

Cumhuriyet döneminde 430 sayılı ve 3 Mart 1925 tarihli Tevhid-i Tedrlsat
(ÖAretimin Birleştirilmesi) kanunu ile bütün eAitim kurumlarıpda Arapça ve'
Farsçanın öAretimine 8011verilmiş; eAitim ve bilim dili olarak Türkçe kabul edil-
miştir.Türkçe öAretimio yıllarda ülke ~enelindebaşlatılanokuma-yazma seferberliAi
ile sadece örgün.eAitim kurumlarındadeAiI yaygın eAitim kurumlaı:ındada büyük

(*) Hacettepe Ünive~sitesi Elitim Fakültesi ÖlretimÜyesi
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i
önem kazanr~l1şv~ 1928 yılında Türk harflerinin kabulü ile bugünkü Türkçe
ögretiminin temeli atılmıştır.

1929 yılında hazırlanıp yayınlanan Türkçe ögretim programı dil ve edebiyat
ögretimini bütüncüyaklaşımla ele afmış ve Türkçe derslerindeizlenecek yöntem ko-
nusunda açıklaQlalar getirmiştir. 1945 yilında yapılan program ve ders kitabı
çalışmalarıyla Türkçe ögretiminde ilk ve ortaokul düzeylerinin birbirini
bütünlemesine önem verilmiş, buna karşın lise düzeyindeki edebiyat dersleri farklı
düşünülmüştür. 1957 yılında hazırlananTürkçe programlan bugünkOuygulamaların
temelini oluşturmuştur.Ancak hazırlıklarına 1962'de başlanıp 1968'de bitirilen ilko-
kul programı ilkokullarda okutulan Türkçe ders programı olarak 1981 yılına kadar
uygulamada kalmıştır. 14.6.1973 gün've 1739 sayılı Milli Egitim Temel Egitim
Kanunuyla zorunlu egitimin 8 yıla çıkanlması kararlaştırılmışve yeni açılacak temel
egitimokullan (şimdiki ilkögretim okullan) -için yeni bir Türkçeegitimprogramı
hazırlanmıştır. ~alen oktillanmızda bu programda belirlenen esaslara göre Türkçe
ögretimi yapılmaktadır. Ancak 1991' yılında Milli Egitim Bakan1ıgı tarafından
oluşturulan Türkçe Program Geliştirme Komisyonu yeni bir taslak program
hazırlamış ve Talim Terbiye Kurulunun incelemesine sunmuştur.

.
Bugün ilkokullarda okutulan Türkçe dersinin Programı, Milli Egitim Bakanhgı

Talim ve Terbiye Kurulunun 22.9.1981 tpih ve 172 sayılı kararıyla kabul edilmiş

ve 26 Ekim 1981 gün ve 2098 sayılı Tebligler Dergisinde yayınlanmıştır.
i .

1981 programı, Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan çagdaş programgeliştirme
anlayışına görehazırlanmış öncü bir egitim programı niteligindedir. Program genel

ve özel amaçlar, ögrencilere kazandıraİacak davranışlar, yöntem, araç-gereç ve ölçme-

degerlendirme boyutlarından oluşmaktadır. .

I. Türkçe Elitim Programına ılişkin Belirlemeler

1. 1981 Türkçe programında dil ögretiınine ilişkin özel amaçlar ve davranışlar
Anlama, Anlatım, Dilbilgisi ve Yazı alt başlıklan altında ele-alınmıştır. Anlamanın
alt başlıklan dinleme ve izleme ile okuma ve anlama; anlatırnın alt başlıkları ise
sözlü ve yazılı anlatım olarak sınıtThndırılmış;dilbilgisi ve yazı için herhangi bir
sınıflamayli'gidilmemiştir.

Dil ögretiminintemelinde dört dil becerisi olarakkabul edilen dinleme, konuşma,
okuma ve yazmanın geliştirilmesi görüşü vardır. Bu nedetıle egitim programlannın
düzenlenmesi de bu becerilere ilişkin hedef ve davranışlann programda yeralmasıID
gerekli kılmaktadır. 1981 programındaki sınıflamanın bu temel görüşe
dayandırılmamışolması bir eksiklikolarak ortaya çıkmaktadır.
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2. 1981 programında yer alan özel amaçlar genel ifadelerle belirtilmiş ya de kimi

özel amaç ifadeleriyle davranıŞ ifadeleri biribirine karıştırılmıştır. Örnegin "Kendinin,
ögretmenin, aile bireylerinin adlarını, ev ve okul adreslerini söyleyip yazabilme"

amaç ifadesinde oldugtlgibi (MEB,1982: 24 Özel Amaçlar-Anlatım Bölümü). Bu,

özel amaçtan çok davranış ifadesi özelligini taşımaktadır.

3. çagdaş program geliştirme anlayışına göre yer alması gereken ögrenme
yaşanb.1an ve egitim durumları bu programda yer almamakta, onun yerine yöntem ve

kullanılacak araç-gereç konusunda ögretffienlerebilgi verilmektedir. Oysa programda
yer alan davranışların nasıl kazandırılması gerektigikonusunda bir ya da iki egitim

durumunun örnek olarak verilmesi yararlı olurdu. Diger bir açıdan bu programa

ilişkin olarak ögretmenlere kullanabilecekleri bir klavuz kaynak kitap hazırlanmamış

olması bir eksiklik olarak görülmektedir.
/

4. 1981 programında içerigin nasıl düzenlenecegi ve konuların belirlenmesinde

nelere dikkat edilecegi konusunda herlıangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu neden-

le seçilen konularla belirlenen hedefler arasında bir tutarlılıgın olup olmadıgı belli
degildir. Diger bir açıdan 'Belirtke Tablosu' programda yer almam~ta; ayrıca böyle'

bir tabloyu hazırlamanın geregi de vurgulanmamaktadır.

5. Programın süreç boyutunda kullanılan ders kitablartna <kstek verecek başvuru
kitabıan, alış~a kitabıarı, test kitabıarı, ögretmen kitabı, yazım klavuzu ile ses
bandı, video kaseti, rıim ve slaydlar gibi araç gereçler ıiSte halinde verilmekte; ancak

nasıl kullamlacagına ilişkin açıklamalar yer alqıamaktadJr. Bilindigi gibi egitimde ne
/

kadar çok duyu organı devreye girerse ögrenmeler de o kadar çok etkili olmaktadır.
. ,

6. Programda sınama durumlarına ve ölçme tekniklerineilişkin örneklere hiç yer
verilmemekte; bu~un yerine kısa kuramsal açıklamalar tercih edilmektedir. Özellikle.

dört temel dil becerilerinin nasıl test edilecegi konusunda- ögretmenlere örnekli ve
açıklamalı sınamadurumları konusunda bilgi verilmesi programın başarıya ulaşması

aç~ından önemli görülmektedir.

II. Smıf ıçi Uygulamalara lIişkin Belirlemeler

Türkçe ders programı konusundaki bu genel belirlemelerden sonra ilkokul
ögretmenlerinin Türkçe derslerindeki sınıf içi uygulamalara ilişkin görüşleri sorul-
muş ve aşagıdaki bulgular elde edilmiştir.

. ,

1. Araş~a kapsamına gireDilkokul ögretmenlerine Türkçe ders programlarında

dört temel dil becerisinin eşit miktarda programda yer alıp almadıgı sorulmuştur. De-

neklerin % 6O'ı yer aldıgını; ancak bu becerileri kazandırmak için ders saatinin yeterli
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olmadıgını ileri sürmüşlerdir.Gerçekten de ulusJararasıs~ara göre temel egitim

kademesinde anadil ögretimi için aynlan sürenin programdaki yeri.% 35 olması
öngörülmüşken bu oran egitim sistemimizde yefaıan ilkokullarda % 201erde kalmak-

tadır. .

2. Dört temel dil becerilerinin birlikte geliştirilmesi için sımf içinde yapılacak et-

kinliklere yer verilernemesinin nedenleri neler olabilir sorusuna deneklerin % 40'ı
sınıflann kalabalık olmasında. % 30'u ders süresinin yetersiz olmasında. ro 20'si de
bukonudaögretmenlereyeterlibilgiverilmemesindegörmektedir.Bunaçözümolll-
rak da hizmetiçi egitim çalışmalannda dört temel dil becerisinin birlikte
geliştirilmesi için nasıl ~ir yol izlenecegi. konusunda kurslar verilmesi
önerilmektedir.

. .
3. Dört dil becerisi ayn ayn mı yoksa bir bütün olarak mı ögretilmeli sorusuna

deneklerin % 7~'i birlikte. % 30'u ayn ayn ögretilmeli şeklinde yanıt vermişlerdir.
Bu da literatürdeyer alaı:ıgörüşlerleilkokul ögretmenlenningörüşleriarasındabir tu-
tarlılık oldı.gunu; yani anadil ögretiminin ilkokullarda bir bütün olarak ele
alınmasınıngerekli oldugunuortayaçıkarmaktadır.

4. Dinleme. konuşma.okuma ve yazma olarak sıralanandört temel dil becerileri-
nin yanı sıra dilbilgisi ögretimine sınıf içi uyguİamalardanasıl yer veriyosunuz soru-
suna deneklerin% 70'i metin incelerken gerektikçe yerverdiklerini. % 30'u ise
Türkçe ders saatlerinde sadece.dilbilgisi ögretmek için ayn bir ders saati ~yırarak
işledigini belirtmektedir.Bu durumdil,?ilgisi kurallannınayrı ders olarak mı verilsin
yoksa belli bir bütünlük içinde birlikte mi verilsin tartışmalmm da gündeme getir-
mektedir. Yaygın görüş ve uygulamalar ilkokul düzeyinde bütüncü bir yaklaşım
içinde dilbilgisi konularınınmetiniçinde yeri geldikçe verilmeSidogrultusundaodak-
laşmaktadır.Denelderin % 80'i de aynı dogroltudagörüşbelirtmişlerdir., .

5. Türkçe derslerinde ölçme tekniklerinde çoktan seçmeli sınav türlerine
yönenilmesini nasıl buluyorsunuz sorusuna verilen cevaplarda deneklerin % 30'u
ögrencilerin yazılı ve sözlü anlatımyetenekleriniaz\ıttıgını. %.20 ögrencilerin yete-
rince yazma alıştırmaları yapmadıklarını. % 30 testlerin ögr~ncilerin çalışma
alışkanlıklanm etkileöigini. % lO'da sınav kazanmalan için bir araç olması nedeniyle
yararlı oldugunubelirtmişlerdir.Buna karşındeneklerin% 6O'ı çoktan seçmeli testle-
ri. % 20'si ise kompQzisyon tipi soruları. % lO'u da kısa cevapb sorulan kul-
ıandıklarınıbeHrtmişlerdir.

..

ııkokulTürkçe dersinde ölçme-degerledirme uygulamalarının sonuçlarını daha iyi .
. ortaya çıkarmakiçin 26 Mayı.51991 tarihindeyapılanAnadoluLiselerine Giriş

Sınavı ile 17 Mayıs 1992 tarihinde yapılan kolejIere giriş sınavı kitapçıgında yer
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alan Türkçe soruları Jneelenmiştir. Soruların.tümü çoktan seçmeli ve dört
seçeneklidir. Türkçe soruları 100 maddelik test bataryası içinde % 301uk bir agırhga
sahiptir. Testıe yer alan 30 maddelik Türkçe sorularının% SO'si yani lS tanesi Dil-
bilgisi sorulandır. Buna karşın Türkçe dersleri işlenirken dilbilgisi ögretimine ayni
agırlıkta yer verilmedigi gözlenmektedir.tlkokullardayapılan Türkçe derslerindedört
temel dil becerisinin ögretimine agırlık verilmek istenirken Anadolu İiseleri giriş
sınavına hazırlık içinde olan ögrencilereözel dershanelenlesadece dilbilgisi kuralları..
ögretilmektedir. \

Bu durum dkullarla dershanelerin uygul~aları arasındaki çarpıkIıgı da ortaya
koyar nitelikte görülmektedir.

.

Bu nedenlerle progamda yer alan eAitim durumları ile sınama durumları arasında

birp3raıellikkurulmasıönemliolmaktadır. '.

. S. Ögreneilerin yazılı ve sözlü anlatım yeteneklerini geliştirmek için neler
yapıyorsunuz sorusuna denekerin % SO'si ögrencilerin okumalarını, % 30'u yazma-
larını, % 20'si de güzel Türkçekonuşmalarını teşvik ediyorum diye yanıtlamışlaroır.

Bu teşviklerin, ögreneilerin ödüllendirilmesi ve eAitieiler ~ından örnek dav-
ranışlar verilmesiyle saAlanması önerilmektedir.

6. Dil becerilerini geliştirmede başarısız olan ögrencilere nasıl yaklaşıyorsunuz,

digerbir deyişle tamamlayıcı egitim ~alışmalanna nasıl yer veriyorsunuz sorusuna

deneklerin % 4S'i ilgilenecek zaman bulamadıgını, % 40'ı sınıf ta degişik egitim et-

klnliklerini yaptırmaya çalıştıAını, % IS'i ise ders dışında ilgilendigini belirtmiştir.

Okullarımızda tamamlayıcı ögretim çalı~malan genelde okul kursları ya da özel

dersler yoluyla yapıldıgı içİn sınıf ögretmenlerinin bu konuda daha esnek düşündüAü

söylenebilir.

. III. Dört Temel Dil Becerisinin Ölretimine ılişkin
Görüş ve Öneriler

.
1. Araştırmaya katılanöAretmenlerin % 80'i dinleme-ögretiminin e~ili olabilme-

.

si için radyo, TV, teyp ve videogibi gör-işit araçlarına yer verilmesinden yana olduk-
larını belirtmişlerdir. Bu arada dikte, dinlendiAiniresimle ifade etme, not alma, özet .

çıkarma gibi tekniklere yer verilmesi önerilerinede katılmakıadırlar..

2. Konuşma ögretiminde soru-cevap, tartışma,münazara,rol yapma, telaffuz ve
diksiyon çalışmaları için okuma tiyatrosu oluşturma, doAaçlamatekniAindenyarar-
lanma, masal, öykü ve fıkra anlatma gibi tekniklere yer verilmesi fikri öAretmenler

"tarafman büyük kabul görmüştür.
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3. Okuma becerisini geliştirmek için de okumaya başlamadan .önce metnin
başlı~ından hareket ederek neyin okunaca~ını ~estirebilme, kelimelerin anlamını
metnin içeri~indentahmin edebilme ya da kestirebilme, metinle ilgili aynnblı soru-
lara cevap verebilme, yazann uslupözelliklerinedikkatedebilme, ana ve yardımcı fi-
kirleri araşbrma, önemli cümlelerin albiıı çizebilme, metnin giriş, gelişme ve sonuç
bölümlerini belirleyebilme, okunan metni kendi sözcükleriyle özetleyebilme gibi
teknikler öneri olarak kabul görmüştür.

~. Yazma becerisini geliştirirken, bir bütünlük içinde betimlerne; tarbşma ve
görüş bildirmeye a~ırlıkveren yazılann yazılması, yazım kurallan üzerinde titizlikle
durulması, özellikleyazım hataları, hece bölmeleri ve dil yanlışlıkları üzerinde
önemle durulması; ayrıca sabır ve hoşgörüile yanlışlann düzeltilmesi ve çok tekrara
yer verilmesi önerilen benimsenmiştir.

IV. Türkçe Ders ProgramınınGeliştirilmesineİlişkin
Görüş ve Öneriler:

i. ı~okulardaki Türkçe ders programının geliştirilmesi konusunda dilbilim
araştırmalarınave Türk dilbilimi ile u~raşanbilim adamlarınınuzmanlık görüşlerine
başvurulmalıdır. Program geliştirme çalışmalarında program geliştirme uz~anı,
ölçme ve de~erlendirmeuzmanı,Türkolog ve ilkokul ögretmenleriile müfettişierbu-
lunmalıdıt. Bu ba~lamdaanadil olarak Türkçeyi konuşanöArencilerindil edinimi ve
dil kazanımı konusunda dil araşbrmalarınayer verilmesi ve elde edilen bulguiann
programda yer alması sa~lanmalıdır. çünkü Türk dilinin özellikleri ve nasıl
kazanıldı~ınailişkinelde edilen bulgularnasıl öAretilmesigerekti~ikonusunada yol
gösterebilir.

2. Türkçe Ders kitaplarına seçilen konularınöArencilerinyaş ve ilgilerine g~
.olması, çaAdaşTürk yazar ve ozanlarınıneserlerinedahaçok yer verilmesi, dört temel
dil becerisiyle ilgili a1lşbrmalarınher metindensonra yer almas~,kitaptann renkli ve
1. hamur kaAıda basılması öAretmenlerin bUyük çoAunluAu tarafından
önerilmektedir. .

Ankete yanıt veren öAretmenlerin %10'i. kitapIMlaki konulann tekar
düzenlenmesi gerektigini de belirtmişlerdir. Ayrıca ders kitapları ile yardımcı ders ki-
taplarında yer alan kimi dil yanlışlıklarının düzeltilmesi ve bu konuda Bakanlık .

tarafından denetleme ve ipcelemelerin dikkatli yapılması önerilmektedir.
. .
Dil yanlışhgı için tipik bir örnek olarak "Bu sorunları çözümlemek içi,n

sınıfınızda tarbŞIDIZ"cümlesini gös~erebiliriz.Bu cümlede "çözümlemek" yerine

"çözmek" kelimesinin kullamlmasıgerekirdi.
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3. Okul-öncesi egitim olanaklarının arttırılması ile çocukların erken yaşta
Türkçeyi dolru ve güzel kullanmalarınJn saglanması ve buna paralelolarak kitle
iletişim araçlarından daha çok ve daha etkili bir şekilde yararlanılması öneriler

.
arasında yer almaktadır.

4. Türkçe programlarında ilk okuma ve yazma öAretimine ayn bir yer verilmeli,
çagdaş gelişmeler ve son yapılan araştırma bulguları ış~gı altında ilk okuma yazma

ögretimiyle ilgili hedeflerde % lOO1ük bir başarı ön görülmelidir. Okullarımızda ilk-

okuma yazma ögretiminde ortak bir uygulamadan söz etmek mümkün
göıiilmemektedir.

.

M.E.B. Cumhuriyetin kurulu~yıllarında ilkokuma yazma ögretiminde Tesmiye
Usulü (Harf yöntemi), Savti Usul (Ses Yöntemi), Kelime Usulu (Sözcük Yöntemi)
ve Muhtelit usul (Kaiışik Yöntem)lerinm kullanılması~ıönermesi nedeniyle olacak
ki yöntem kullanmada bir ortak uygulama saglanamamıştır.Uzun yıllar ilk okuma-
yazma ögI'etiminde'çözümleme yönteminin uygulanması önerilmekle beraber; bu
yönıemle yola çıkılıp ~a sonra harf yöntemine dönüldügü, sınıf ö~retmenleri
tarafından belirtilmektedir. Bu konuda Fakültemizde yürütülmekte olan bir doktora
tez çalışmasıiun bu sorunabjr çözüm getirmesibeklenmektedir.

5. Türkiye 'Türkçesinin son yıllarda dil ögretiminde yaygın olan işlevsel
yaklaşıma göre öAretilmesinisaglayabilmek için Avrupa Konseyinin Mod~rnDiller
Çalışmaları içinde yer alan Dilin işlevlerini belirlemeyi amaç edinin "Eşik düzeyi "ni
(Threshold Level) belirleme çalışmaları~auzmanlardüzeyinde yer verilmeli; giderek
önem kazanan Türlcçeninikinci dil oIarılköAretimiçalışmalarındada bu belirlemeler-
den yararlanı1malıdır.

6. ılkokulöAretme~lerinin Türkçe öAretimini daha etkili yapabilmeleri ve iyi

örnekler verebilmeleri için hizmet öncesi egitimlerinde Türkçe ögretiminde dört

temel di~ becerisinin ögrştimini .merkeze alaıı anlayışla yetişmeleri, çagdaş
gelişmeleri öArenerek ve uygulayarak yetişmeleri saAlanmalıdır.

. 7. Himıetiçi çalışmalarda da anadil olarak Türlcçenin ögretimindeki etkili yöntem ve

teknikler ile çaldaş progı:ani geliştirme anlayışına göre sınıf içi uygulamalarda hedef
davranışları kazandırmada izlenecek yaklaşım~ üzerinde durulmalıdır. Özellikle dik-

siyon çalışmalarında tonlarna ve vurgulama çalışmalarıyla, dilbilgisi kurallarının. bir
baglam içinde öAretilmesi, metin inceleme çalışmaları, güzel Türkçe konuşma ve

yazma teknikleri üzerinde durulması önerilmektedjr. Aynca ögretmenler Türkçe

öAretimindeki son gelişmeleri izleyebilmeleri için mesleki yayınlarla desteklenmelidir.

8. Son ve en önemli olarak Türkçe öAretiminde tutarlı bir dil ögretim politi-
kasının uygulanması saglanmalıdır. Bir dönemde mübalaga, bir dönemde abartı şimdi
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de ekzegrasyon demekle ya da haberleşme,iletişim ve kominbyon demekle Türkçe
ögretimi için geçerli olacak ortak dil ~luşturmahedefine ulaşılamaz. Bu durumdilin
toplum içindeki birleştiricilik ve bötünleş~cilik niteligini de zedeleyebilir. Yabancı
sözcüklerin boyunduiugu altından kimi sözcükleri kurtarmak için Türk dil
çalışmalarına ve Türk dilbilimi araştırmalarına,egitim programlarındave ders kitap-
lannda yaşayan Türkçenin yer almasına ve ders işlenirken kullanılan sözcüklerle
sınav1arda sorulan sarıılarda kullanılan sözcükler arasında tutarlıhga özen .

gösterilmelidir.
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