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"Okuma ve yazma etkinligi her zaman birlikte yüıiitülmeli; ögrencilere okumasım
ögrendilderi cümle ve kelimeler ayın zam3nda yazdınlmaIıdJr."

"1Jkokuma kitabı kendisine başvurulan bir alıştırma aracı olacakmbr."

Görüldügü gibi bu ifadelerde iJkokuma-yazrria ögretiminde açıkça bir metot lehine

tarafgirIik yapılmış olmaktadır. Bu metot da çözümleme metodudur. Metotlar arasında
tarafgirlik ilmi görüşe terstir. Aynca ögrenciler arasında ferdi farkları yok saymak de-

mektir. Her yıl iki milyondan fazla çocuk iJkokullarımıza kayıt yaptırmakta ve iJkoku-

ma-yazma problemiyle yüz yüze gelmektedir. Bu kadar çocuga tek tip ayın elbiseyi giy-

dirmek gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.

Yine dünyadaki Türk Cumhuriyetleri ile kurulacak ilişkilerde iJkokuma-yazma
ögretimi önemli bir problem olarak karşımızdadır. Bu cumhuriyetlerde ~uma-yazmayı

ögretirken bir tek m~tot1aögretmeye kalkışmak pek d~gru olmasa gerektir. MeselA bu

konudaAlmanya'nınbazı eyaletlerindekimetotanlayışınabakalım: .

BadenLWürttenberg (1977) eyaletinde, müfredat programında okuma ögretimi için
şu ifadeye yer verilmiştir: "Okuma öAretiminin harfler, kelimeler veya cümlelerle

başlayıp başIaınamasI Ikinci derecede önemli bir meseledir." .

Bayem eyaleti (1976) müfredat progratnında okuma ölretiminde çeşitli metotlar

vardır. Cümle, kelime veya ses metot1arındanhareket edilebilir.

Nordrlıein-Westfalen eyaleti (1973) müfredat pI'Ogr3mında, ses, kelime ve cümleden
haıdret eden okunia metotları kullamlabilir.

Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaleti (1971) müfredat programında, cümle, kelime ve

ses metot1arından hareket edilebilir.

Hamburg eyaleti (1973) programındaise, okumaögretimi, çözümleme (kelime ve
cümlelerden '!&'eket eden), bireşim (harf ve seslerden hareket eden) veya çözümleme- .

bireşim, yani karma (kelimeve harflerden hareket ~denrögretim metodarıyla
yapılabilir. Okuma ögretimi konusundanihaikararıögretmen.verir (Gümbel, 1989, s.
223).

Görüldügü gibi "iJkokuma-yazma ögretiminde, konusunda bir tek metodun tercihi

söz konusu degildir, bir metot çogulculugu söz konuSudur ve Hamburg eyaletinde

metot konusundaki tçrcih ögretmene bırakılmışbr.

Ülkemizde tek metodun geçerli kabul emmıesi, ilkokuma-yazma ögretimi konUSUn-
daki araşbrmaları olumsuz yönde etkiledigi kadar, bu alanda en iyi iJkokuma-yazma .
kitabı yazma konusundaki çalışmaları da aksatmlŞbr. Mesel!. halen Almanya'da 24 al-

fabe kitabı vardır. Alfabe kitaplarımn yazım, basım ve kalite bakımından çoklugu, bir
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rekabet ortamı da ortaya çıkaracak ve bu da dilimizin daha yaygın bir <ınolmasına hiz-

met edecektir.
.

tıkokuma-yazmaalaiunda,tek ınetoduntercihiyüzündenaraşbnnacılar,bu alanda
genellikle dislekSi, legasteni vb. ilkokuma-yazma alanında öArenme bozukluklarını
araştırmaya çalışm~şlar, kısaca bütün . yerine parçaya. aAırlık vermek zorunda

kalmışIardır. Dolayısıyla ilkokuma-yazma öAretiminin amaç-içerik-metot ve program

meseleleri görmezlikten gelinmiştir.

tlkokuma-yazma öAretiminde geliştirilecek programlar, bu alanda ilkokuma-

yazma öAretimind~ metot çoAulquluAu ve bütünleştirilme~i" amaçlar, öArenci

özellikleri ve metot ilişkileri, okuma-yazma içerikleri ve alfabe meseleleri, öArenme
grupları oluşturma" okuma-yazma bozuklukları, yabancılara ilkokuma yazmayı

öAretme, öArenme çevresi ve ilkokuma-yazma oyun araçları vb. ~onulan kapsayacak
şekilde hazırlanmalıdır. .

.

Okuma psikolojisi ve yazma psikolojisi alanındaki son ilmı gelişmelerle
geçmişteki tecrübeler ışıAında bazı önyargı ve kanaatlerin deAişebileceAi de bir
gerçektir. tlkokuma-yazmaalanmda yapılacak program geliştirme çalışmaları saye-
sinde halen uygulanmakta olan metotların faydalı ve zararlı yönleri de ortaya
çıkarılarak dilimize en uygun öAı"etimmetotlarıuygulamaya aktarılmışolacaktır.

Bu bildiride ilkokuma-yazmaöAretimiile ilgili aşaAtdakisorular cevap-
landınlmaya çalışılacaktır:

- Ne zaman?

- Nasıl?

- Niçin?

-Ne?

- Neıede?
- Neile?
Ne zaman sorusu ile ilkokuma-yazma öAı"etiminde zaman problemi, nasıl sorusu

ile metot meseleleri, niçin sorusu. ile amaç, ne, sorusu ile içerik, nerede sorusu ile

öArenme ortamı ve öArenme grupları meselesi, ne ile sorusu ile de araçlar meselesi

i
ele alınmış olacaktır.

Ayrıca, ilkokuma-yazma öAretimi programımn araçları, bu amaçlara ulaşmak için

gerekli öArenme tecrübeleri, öAı"enmeteclÜbelerinin planlanması ve organizasyonu ve
programın deAerlendirilmesi konulaf da tartışmaya açılacaktır. Zira, ülkemizde

okuma-yazma öAı"etimi konusunda genellikle önyargıya dayalı bir metot tarafgirliAi

sözkonusudur. Bu tarafgirlik yüzünden bu kqnuda il~ı araştırmaların yapılması da
güçleşrnektedir..

..,'
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İlkokuma-yazma öAretimitarihiaynı zamandaokuma-yazma öAretimimetotları
tarihidir. 1963 yılında ABD'de, 1966'da Federal Almanya'da, 1975-80'li yıllarda
Türkiye'de erken okuma-yazma modası yayılma egilimi göstermiştir. Okumak,
görmek demek degildir. Yazının. sembololma özelligini de kavramayı gerektirir.
Milletler arasındageri kalmamakiçin egitim yarışınıkazanma gayreti venıali harca-
m~daki artışla egitimin teşviki konulan okuma-yazmaöAretimiiçin de geçerlidir.

ILK OKUMA-YAZMA ÖGRETIMINDE ARAŞTIRMA IHTIYACı
. . /

.

İlkokul birinci sinıfta bütün çocuklarda tam başarıyı saglayacak yeni metot
arayışlarından vazgeçilemez. Bu durum, Qkuma-yazma öArenme için gereklidir.

Ögrencilerin okuma-yazma ögrenirken yaptıkları hatalar, bu hataların sebepleri ve

düzeltilme yollan mevcut metot talimatlarında yeterince analiz edilmemiştir. Çok

genel bir şekilde bu hatalar sadece örnekler şeklinde verilmiştir. Bu yüzden okuma-

yazma ögrenmedeki problemleri ele alan. çocukların bu kom$ niçin başarısız olduk-

larına dikkat çeken ve onların gelişimini de dikkate alan bir metot.gÖlÜşüne ~e ih-

tiyaç vardır. Çocuklarda zihni gelişmedekidegişmeıere uygun okuma-yaZma ögı'etimi

metotlanmn bilinmesinde fayda vardır.

İlkokuma-yazmaögretimi metodu, ne kadar çocukların tecİiıbelerinedayamrsa, O

kadar başarılı ve etkili olacaktır. Mesela, çocuklaı;ın okU,!Da-yaznia becerileri; ilkokul

birinci sınıf ve ikinci sınıfın başlarında gözlendiginde; onların bukonuda kendilerine
güvenemedikleri, korkarak i>kuduklart gayet açık bir şekilde görülebilir. Okuyuşları

da kendine hasbr. Bazıları aynı tonda hiç durmadan, bazıları ses aralıkların~ uzatarak,
bazıları da noktalama işaretlerine ve vurgulara hiç dikkat etmeden nefes almaksızın

okumaya çalışır. İkinci sınıf ögrencilerinin okurken yaptıkları hat3ıarın sebebi; birin-

ci sınıfta kazanamadıkları beceri yetersizligi yanında, okuma-yazma alanındaki kUral-
ları tam olarak ögrenememiş olmalarıdır. Bu ruzden, bu hataları asgariye indirecek

bir okuma-yazma öAretimi metoduna ihtiyaç vardır. Halen uygulanan metodun güçlü

v~ zayıf yönl~, ilkokuma-yazriıa öAretimi konusunda yapılacak araştırmalarla ortaya

konuımalı ve degerlendirmesi yapılmalıdır. Yoks~ deneme-yanılma metodu ile

başarıya ulaşmak hem çok zaman alır, hem de pahalıya mal o~ur. .

ILK OKUMA-YAZMA ÖGRENMEDE KARŞıLAŞıLAN
GÜÇLÜKLER

.

Bu bölümde genelolarak çocukların ilkokuma-yazmayı ögı'enirlcen karşılaştıkları
güçlükler üzerinde duru1acaktır. Ancak legasteni ve diger okuma-yazma ögrenme bo-

zukluklar1 üzerinde durulmayacaktır. Bu konu ayrı bir araştirma konusudur.
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İlkokul birinci sınıf öArenilerinin okuma-yazma öArenirken yaptıkları hataların
araşbnlması, ilkokuma-yazma öAretiminde inetot meselesinin bir yüzüne ışık tutabi-

lir. Bu amaçla İstanbul'un Kadıköy lIçesindeki ilkokullarda Marmara Üniversitesi

Atatürk Egitim Fakültesi EAitim Yüksek Okulu öArenelıerinin "ilkokuma-yazma

öAretimi" adlı dersleri için, 1989-1990 EAitim-öAretiffi yılının birinci dönemi ve staj

uygulamalarıiçin ikinciyan yılda; uygulamaokulu müdürlerive birinei sınıf
öAretmenleriile işbirliAiyapılarak,bu okullarda1?birincisınıf ögrencilerininokul
açılışından beri tuttuktarı (yazdıkları) defterler araştırma amacıyla toplanmıştır. Bu su-

retle 170'den fazla ögrenci defteri toplanmış, bazı defterler (ekseriyeti) fotokopileri

çekildikten sonra tekrar ögrencilere iadt: edilmiştir. Toplanan defterlerin özellikle aynı

ögrencilere aitolmasına çalışılmıştır. çünkü öArencinin okuma-yazma öArenirken
i

. .

karşılaştlAı güçlükleri bu yolla daha kolaylılda takipetmek mümkün olabilir. Topla-

nan defterlerin dikkatle incelenmesinin bu ölrencilerde okuma-yazma. öArenirken
karşılaştıkları güçlüklerin bir kısmını olsun gösterebileceAi varsayımından hareket

edilmiştir. Aynca Artvin ili Borçka ilçesinden bit ilkokulun 15 birinci sınıf
ögrencisinin defterleri de aynı amaç ve aynı tarzda araştırmakapsamına dahil edilmiştir.

Genelolarak Artvin'libirinci sınıf ögrencilerinin hataları. ile İstanbul- .

Kadıköy'deki ilkokullardaki ögreneilerin. yaptıkları hataların aynı türden hatalar

old~gu görülmüştür. Burada bazı öArencilerin YaZmadadahaiyi oldugu, bazılarının

yazİDada pek başarılı olamadıkları tesbit edilmiş; hatta örneklerde de gÖI"Ülebilecegi,
gibi çok dikkat çekici bazı örneklerle de karşılaşılmıştır.

OKUMA- YAZMA MÜNASEBETt

Okuma-yazma ile sözlü ifadenin mekanizmalarıaynıdır. Sözlü ifadenin iki yüzü;
dinleme ve konuşmadır. Bunlar birbirlerinden ayn iki faaliyet degildir. Okuma-
yazmada başarı için, çocuk okula gelir gelmez, ögretmen sözlü ifadenin gelişmesine
önem vermelidir. Bunun için çocukların kelime haznelerini zenginleştirmek, onlara
serbe~t konuşmaimkAn ve fırsatları vermek, kelim~leri dogru

.

telMfuz etinelerini ve

sesleri de açık, seçik duymalarınagayret edilmelidir.Böylelikle sözlü ifade mekaniz-
masındaki ses-konuşma çagnşımlan dogro olarak klinllabilir. Yaşayan canlı günlük
dil, ,analitik-sentetik ç'alışmaların mihveri yapılmalıdır. Özellikle ögretmen
çocuklann okuma-yazma maharetlerini.kolayca ögrenebilmeleri için, yapacakları ilk
gramer genelleştirmelerineve bu genelleştiı;melerdekibaşanlanna çok dikkat etmeli-
dir. Zira ,yapılanyanlış genellemeleriortadankaldırmakdaha zordur.

Okumak, içten konuşm,adançok farklı birolaydır. Kendi kendine konuşm~,
okuma'degildir. Okumak, görülen.yazılı~mbollere maiıAvermektir. Bu sembolleri
manMandırmak,onlara manAyüklemek demektir. Bu dakolay bir iş degildir. Hele
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otomatikleşmiş bir şekilde okumadan önce, acemi okuyucuların karşılaştıAı
güçlükler basit bir gözleml~ kolayca görtllebilir.

Halen uygulanmakta o~ cümle (analitik) metoduna göre; çocuklann fışleri, keli-

meleri, hece ve harfleri balqnadan ezbere yazabilmesi için, bunları doAJudan doAroya

idrak etmesi gerekir. Algıda duyumdan farklı.QIarak anlam verme ve bir yorum da
vardır. Çocuklar kendileri için yeni, hoş, anlamlı, haz veren, önemli, sürekli olan
uyarıcıları daha kQlay algılar, Bu algılar (idrak) çoeuAun hafızasından bilince tekrar

çıkabilecek kadar derinliline ve açık-seçik o~ depolanmış olmalıdır. Bilinçli, bir-

biriyle baAlantılı ve işlek yazma becerileri; bilinçli, sürekli, akıcı ve anlamlı 9kuma

becerilerinden biraz dahageç ortaya çıkmaktadır. Yani çocuk okumayı daha önce

sökmekte, yazma daha sonra ortaya çıkmaktadır.

. Hareket olarak yazma becerileri balımslZ gelişir: Bu beceriler şartlı refleks hare-
ketlerindeki incelik ve farklılaşması konusundaki motor maharetlerin
ögrenilmesindeki genelkadunlara tabidir. Bu bakımdan güzel yazı yazanlarda bu hare-

ketler, ögrenilmiş hareketlerdir.

Çocukların yanlış yazmalarında sadece grafık bakımdan delil, aynı zanıanda met-

nin ses deAişimleri, işitme ve görme hataları da görülür. Özellikleçocuklar aşaAıdaki

sesleri birbirine karıştırmalcta bu sesleri çıkarmalcta l.oı1uk çekmektedirler. Bu sesler
şunlardır:P - T =perde-terbe; yani rd, rb. yer deAiştitir. Ayrıca n-z=n--g= Tenzile-

Tengile, g,.c= Çalgı= çalcı; k-s=; makas=makak, I-s: Davul=d!ivus; s-t= sabah-tabah,

aspirin=atpirin, sepet=tepet, Sedat=tedat; t~k= bulut-buluk; I-b: balık-babılC; g-c:

güzel-cüzel; ş-k= şen-ken, baş-bak, başak-oopk.
-

.

Çocuk harfleri, hatfÔlarak ayrıntılı bir anaıize tabi tuttuAunda sesle münasebetini

kurabilir. Bundan sonra bütün olarak harfın algılanması ve bütun özellikleri ile sen-

tezi mümkün olabilir. Bu yüzden okuma..yazmaya hazırıık döneminde anne-baba ve
öAretmenin.bu noktaya. çok dikkat etmesi gerekir. Göz-el k.oordinasy~nu yanında

görme algısını farklılaştırma alıştırmalarına d8ha çok yer verilmelidir.

Harfleri kopya ederken sesli haıfleri unutma tUründen hata1ar;çocuAun dilin hece
i

yapısına ait tasavvurlarının açık-seçik olmamasından kaynaklanır. Kelimelerin
bitiştirilmesi de aynı sebeptendir, Çocukta hem hece, hem de kelime ve cümle
hakkındaki tasavvurlar bu dönemdehenüz belirsizliAinikorumaktadır. Çocuk, bun-
ların birbirlerindenfarldarıi1ıve fonksiyonlarınıhenüzayYdedemez. Bu hatal;ir.yalnız
yazılı olarak defterler ve diAeruygulaınalardadelil, aynı:zarnandasözlü uygulamalar-

da derslerde de'görülür. ÇocuklaröAretmenin verdiAi fışlerdeki cümleleri şiir okur
gibi ritimli veya uzatarak okurlar.Bu durumu gözlemekkolaydır.. Herhangi bir
sınıfta öArencilerefışleri okutmakyeter.
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Sesleri analiz etme ahştırmalanyla çocuklar. bunları analiz etmeyi öArenir. fakat

birbirine benzer harfleri ayınnak çocukların kendilerine bırakılır. Böyle bir öAretim

metodundan sakınılmalıdır. Benzer lıarfIerin birbirlerinden niçin farklı oldukları. onla-

ra öAretilmelidir. Benzer harfleri birbirleriyle kıyaslayıcı alıştırmalar. harfdizileri
şeklinde yapılır v~ bu arada açık1am~ar da verilirse çok faydalıolur. B. P'ninalt
kısmına bir yarım yuvarlak ekleme ile. ç. clnin alt kısmına bir nokta veya çok küçük

bir çizgi ilAvesiyk yapılır v.b. Çünkü birinci sımf çocuklarının temel yazma faaliye-

ti kendi kendine gelişen ve olgunlaşan bir süreçtir.
.

Harf çocuk için. en basit uyancı bir eleman. deAildir. Okuma döneminde çocuk.

harfleri de bölecekve belli elemanları ayıracaktır. DeRişik harflerdeki benzer eleman-
ların oluşu. okurken harflerin karşılıklı ilişkilerinin de dikkate alınmasını gerektirir.

Farklı. elemanlardaki benzedikler. benzer elemanlardaki farklardan daha kolay
algılanır. ÇocuklardeRişik harflerdeki mak elemanları daha ç~buk kavrar. fakat ben:

zer harflerdeki farkları bulmakta zorluk çekerler. Ayrıca bu
ayırımı yapabilme, bey-

nin belli bir bölgesinin uyarılmasını da gerektirir. Bu uyarılma olJlladıAı zaman.
çocuk başarısız oıur.

Ö(;RENct DEFTERLERtNDEKt HATALAR

Araştırma için topladıAlmız defterlerde çocukların yazma eAitimi ve becerisindeki

gelişim seyrini g(Jtmek' gerçekten çok ilginçtir. Mesel!; kelimedeki bir harfi daha

önce doAro yazan bir çocuk. daha sonıa doAru yazdıAı harfleri tahrif etmektedir. Yeri-

ne göre bu harfi diAer harflerle 4eRiştirmekte veya harfleri birbiriiıe karıştırmalctadır.

Bunun sebebi. öArenmede ketvurma olaylarıdır. Bazen önce öArenilen harfler.

sonrakilerin ~~enilmesini zorlaştırmakta. bazen de sonr3dan öArenilenler önce

öArenilen1eri unutturmaktadır~Belirli bir harfi yazınada kazanılan becerinin başka bir

benzer beceriyi öırenmeyi engellemesi. hatta unutturması söz konusudur.. Yazılması

bilinenharf.anidenfarklıyazılmayabaş~.
, .

Ancak burada bel,irtmek istediAımiz bir nokta. da şudur: tlkokuma-yazma

öArenirken yazma hataları yanında çocukların hangi türden hatalar yaptıAmı da dolaylı

olarak gözlemeye çalıştık. Çocukların okurken yaptıkları hataları şu şekilde grup-
landııabiliriz:

.\1

. 1. Harfleri okuma hataları (çocuklar bazı harfleri okurken bunları birbirine

karıştırmaktadır. En çok karıştırılan hıufler şunlardır: z-s. r-l. a-e.ç-ş. g-y. b-A. z-ş. f-

t-v).

2. Sert sessizli heceleri okurken yapılan hatalar (bo-po, do-to v.s.).
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3.Yumuşak sessizli heceleri okuma (ba=da, -dbe=dba)

4. Kelimeleri okuma hataları Qaizantem, kiıizantem, arabesk =~beks v;b.)

5. Cümleleri okuma hata1an.

6. Başta, ortada ve sondald aynı sesli kelimeleri birbirine çatarak okuma
(özellikle ortadaki sesleri unutma).

7. Kelimedeki sessiz harfleri okuma hataları (z, s.)

8. Sesli harfleri ayırma, kelime içinde sesli harfleri sayma ve yerlerini göstenne
(a-e, e-i, ı-i; ekspres=ekisperes). .

9. Cümleleri kelimelere ayırarnama (Bayrakas. Sunaipat la):

10. Kelimeyi hece ve harflerine (ses) ayırma (m yerine me, z yerine ıze okuma.
Sessiz harfleri yardımcı sesleri ile okuma.

Birinci sınıf ö~rencilerinin ço~u ses analiz ve sentezinde başarısızdır. Bu konuda
alıştırınalara ö~tmenlerin daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.

Ö~tmenler yazınakta güçlük çeken ö~renciler için aşagıdaki türden alıştırmalar
yapabilirler. Bu alıştırınalar çocukların yazma faaliyetinin gelişmesine yardımcıdır.

1. Tahtaya yazılan harfleri s,esleriyle okuma (P=F, A=U, g=g, y_g).

2. Bir sesle ilgili harfi bulup okuma (u-m-n).

3. Kitap harflerindeki sesleri yazma ve okuma

4. Harfleri dikte etme ve okuma (Y=M=N,P=B=D v.b.)

.5. Kitap tiarfl~riyle kelimeler yazma (gaye=gye=geya).

6. Bilinen kelimeleri dikte etme

7. Kitap harfleriyle yazılmış cümleleri okuma ve yazma (Sna ip alta).

8. Cümleler dikte etme (Yusuf= Y, usuf v.b.)

Genelolarak defterleri inceledilimizde iIkokuma-yazma ögretiminde ögrencperin'
yaptıkları.hataları aşagıdaki alt başlıklarda toplayabiliriz.

1. S.es degişmeleri (Dejişik harl1~n.seslerİni ~nzetme hataları. Can yerine cam)

2. MekAn hataları (satırlarayerleştinne hataları. Ters yazma, baş aşagı yazma). .
(Hasan yerine Hazan) Ali yerine ilA.

3. Nicelik hataları (Harf eıemanl~~ eksik yazma veya harfe yeni elemanlar ekle-

me (uyku =uykkıı, Bayram =Bayraim).
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4. Sessiz hatfleri unutma (tahta yerine tata yazma).

5. Sesli harfleri unutma (Baba=Bab, AYşe=Ayş).,

6. Kelimeleri birbınne kanştınna (masa yerine musa).

7, Heceleri yanlış ayırma. Su~ patla).

8. Çizim hataları

9. Noktalamaişaretlerindeki hatalar, imlA hataları

10. Yanlış ayırmalar ,

11. Kelimeleri eksik yazma (Dilek yerine Dilk).

12. Hatalı öArenmeler (transfer).

Bu hatalar daha da çogaltılabilir. Ancak bununbir faydası olmaz. Bu yüzden bu
hatalara örnekler vermek daha faydalı olacaktır.

Genellikle inceledigimiz defterlerde ögretmenlerin bu defterleri kontrol ettikleri
görülmüştür. Fakat ögre!\Cilerin fişleri yazarken yaptıkları hataların dÜZeltildigi def-
terlerin' sayısı ise, birden bire azalmaktadır. Yine bu defterlerde öAretmenler tarafından
çocukların anne-babalarına yazılan notlara da rastlanmıştır. Defterlerin ögretmenler
tarafından yapılan kontrollarda bazen bir paraf, bazen imza, bazen deftere baştan aşagı
bir çarpı işareti, bazen defterin ortasına, bazen sonUAa, bazen de baş tarafına bu

.

işaretlerin konu1du~u görülmüştür. Fakat ev ödevleri için aileye not yazan
ögretmenlere rastlanmamıştır. .' .

Şimdi defterlerde bulabildigimiz bu hataIarı aynntılı olarak ele almak istiyoruz.

1. Ses' delişmeleri. Çocuklar, degişik seslerdeki x harflerinin seslerini birbi-
rine benzetir ve aynı şekilde, yazarlar. Ses metoduyla desteklenmeden bakarak
cümleleri yazma, çocugu hiç bir zaman cümlelerin anlamını kavramaya götürmez.
Aynı durum harflerin yazılması için de ŞÖZkonusudur. Şekil ve anlam karşılıklı ola-

rak birlikte ortaya çıkmalıdır. Bu da ancak ses metotlarıyla yapılabilir. Çocuklara
ses-harf ilişkisinin kavratılması bir çok problemi de ortadan kaldırır. ~ir harfın tasav-
vum, şekil ve anlamdan oluşan bir bütünlüktür. Algısım bölebilmekte, çocugun ye-
tersizligi ve mekan ilişkilerindeki güvensizlik, ilkokuma-yazma~retiminde
ögretmenin üstesinden gelmek zOrunda oldugu bir meseledir.

Bu hataların sebebi, çOCukların dil seslerini dogru olarak tefrik edememeleridir.
Çocugun dil egitimi yetersizdir. Telaffuz bozuklukları da bu hususta önemli rol
oynar. Çocuklar sert ve yumuşak sessizlerin seslerini ayıramaz. Bu yüzden bunları
ayırmay~ önem veren bir ögretim yapılması gerekir.

2. Nicelik Hı\taları
.

Bu hata1a,aynı harfteki elemanların sayısındaki azlık veya çoklukla ilgili olan
hatalardır. Bunlar, kelimelerde eksik veya fazla harf yazma He ilgili olan hatalaia ben-
zer. Çocugun harfteki benzer elemanlar arasındaki nicelik ilişkilerini ayırmadaki
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güvensizliAininbelirtisidir. Aynca harflerarasındaki mekan ilişkilerini kavrama zor-
luldan, harfin elemanları ve harflerin mekanda deAişik yerleştirilmesindeki hatalar
ise, daha çoktur. Bunların sebebi, görme ve motorik ilişkiler arasındaki çaAnşım
baAlarının yeterince kurularn.amışolmasıdır. DoAlular ve oval çizgiler birbirine
karıştınlır. Çocuklar, kendi el hareketlerininmiktan ve sayısını ayarlaya.mazve ya-
zaıXen el hareketlerinibilinçli bir şekilde durduramazlar.Çocuk aynı hatalarıtekrarla-
maya devameder. .

Bu hatalara incelediAimizbütündefterlerderastlanmıştır.Yani bütün ilkokul bi-
rinci sımf ögrencilerinin yapbgı birhata türüdür.Nicelik hatalarını şu alt başlıklar
albnda toplayabiliriz: ,

.
a. Aynı eleman IIlİlWJrında fazlalık,

b. Aynı eleman miktanndaki eksiklik
.

c. Bir elemanın sayı ve büyüklüAündeki eksiklik sebebiyle eksik ve bozuk ele-

manlar

d. Kelimede benzer ve bitişik harf elemanlannınunutulması.

Bu durumu çocukların yazdıkları örneklerde açık-seçik görebiliriz (Bayraim,
Atatük v.s.). Bu yanlışlıklar görme-hareket çaAnşımlarındaki aynnblı analiz etme
yetersizliAinden kaynaklanır. Bu hatalara daha çok ,astladıAımızı daha önce
söylemiştik(Bayrmgedi). '

, .

Hece sayısındaki azlık-çokluk hatalarına da rastladık. Bunun sebebi, çocukların
sesleri analiz etme iktidarlannın yetersizliAidir. Aynca sayı yeteneAinin de bu husus-
ta önemli olduAu düşünülebilir. Zihindebirimlerle akıcı bir şekilde işlem yapabilme
yetenegi az olan çocuklarda daha çok rastlanan bir hata,türü olarak da kabul edilebilir.
Bu çocukların aritmetik başanlarının araştınlması da faydalı olacaktır.

/ ,

Genellikle hecelerdeki fazlalık son hecedeki hareketin aynı şekilde devam ettiril.
mesinen kaynaklanır. Çocuk, kendini durduramaz. ÇocuAun iradiolarak kendini ayar-.
layamarnası söz konusudur. Okuma-yazmayı yavaş öArenen çocukla~ın çoAunda tek
harfi deAiştirıne (eksik bırakma) hatalanna daha fazla rastlandıAı ileri sürülnıektedir.
Bu hataların diger sebepleri ise, şunlar olabilir: Nicelik ilişkilerinin analiz v~ sente-
zinde çocuAun yetersizliAi, konuşulan ve söylenen şeylerdeki ses analiz ve sentezinin
fazlayapılmamış olması (sosyo-ekonomik faktör) ve temel yazma kaidelerini

çocuAun bilmemesi v.s.'dir.

3. MekAnı Farklılaştırma Hataları

Harf dediAimizuyarıcılardagenellikJemekin özelliklerideyince; şekil, büyüklükve
istikametakla gelir. Okula yeni başlayançocuk, SaAelle yazmayı, her satın soldan saga
takibetmeyi, harfleri soldan saga hesabetmeyi öAlenmek zorundadır. Kısaca dik bir. '..
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düzlemdenyatay bir düzleme harfleri aktarma iktidannı kazanış olmalıdır. Bunu
başaramadıAı.zaman,aynadakiyazı gibi yazar.Defterlerdebunadairörneklererast1adık.
Çocuk defteı;inbir yüzüne do~myazdıAıcümleyi, diAertaraftatersindenyazmaktadır.
Nesnelerin şekil, büyüklük ve mekAndakidurumlarınıgözüyle kestirip tahmini bir
şekilde yazmak_zomnda olduAundan,buradakibaşatısl~Aı ortaya koyduAuyazıya da
yansımaktadır.

Çocuklar şekil bakımındanbirbirine benzeyen bazı harfleriayıramazlar. Meseıa,
n-m-u, g-b, g-d, g-p, b-d, b-p, t-f, s-i, u-o, v-s. gibi.

.

Aynca harflerin ters veya baş aşaAı yazılması da söz konusu olabilir. Bunu
örneklerimizdegörebiliriz.HadlerinsaAdansola veya soldansaga döiidürüldüAit mekAn
hata1an yanında, harfin istikametini belirleme hata1annı da çocuklarda görmek
mümkün4ür. Buna dair örnekler de çoktur. Ancak çocuklar mekanda yanlış

. yerleştirdikleri harfleri,kelimelerive cümleleridoAmolarak okuyabilirler. Bu hatalar
ögretim metodununyetersizliAindende ortaya çıkabilir. Bu açıdan harflerin semantik
açıdan da ögretilmesineönemvermeli ve şekil bakımındanda har{lerinkavratılmasına
çalışılmalıdır.

.

Şekil, büyüklük ve or3nlan gösterebilme yeteneRiçocuklardaçok az farklılaşmış
ve gelişmiş bir yetenektir. Bu sebeple öA~tmen, harflerdeki mekAnilişkileri, x harf
algısının doAruve ince farklılıkIanm geliştirecek bir öAretimmetoduuygulamalıdır.

Yukarı ve aşaAı ilişkilerini bilen çocuklar, yeni olan harfleri yazmada, bu
ilişkileri hemen ayınp keşfedemezler. Şekilolarak birbirinebenzeyen harflerde, har-
fın saA ve solunu ayıramama durumuortaya çikaı;. Çocuklar bu yüzden ayna yazısı
gibi yazarlar (E= 3). ÇocuAun harfi doAruolarak yazabilmesi, harfi x, y koordinat-
larında, yani mekan koordiatlannda yerleştirebilmesi, yukarı-aşagı ve sag-sol

,ilişkilerini aynı aQdakurabilmesi ile mümkündür.

Özellikle çocukların mekanı ayırma yetenekleri geliştirilmeli ve mekAndumm-
lanm belirten edat ve zarflar tanıtılarak, bunları isimlerden nasıl ayıracakları
ögretilmelidir. Ancak bu yolla mekAnhata1annıönlemek mümkünolur.

4. Cümleleri Yazarken Kelimeleri Birleştirme

Bu tür hata1ardaçocukların henüz diİbilgisi kurallannı bilmemeleri yanında,
mekAnilişkilerini de tanımamalan,hal ve yer zarflarınıöArenmemişolmalan söz ko-
nusudur. Bu bakımdan ögretmenlerin bu konuya agırlık veren bir ögretim metodu
takip etmeleri çok faydalıdır.

S. Sesli Harfleri Unutma
En çok karşı1aştıAımızhatalardanbiridir..ÖArencilerinsessiz harfleri.dahaaz unut-

tuklan görülmüştür. Yazmanın ilk başlanndasessiz harflerin de çok unutulduAunu
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örneklerimizde görebiliriz. Yine daha sonralan da sessiz harflerin unutuldu~u çoktUr.
Bunun sebebi, çocuklarda hece kavrammın gelişmemiş olması; sesli ve sessiz harfler

,

arasmdaki ilişkileri kavrayamamışolmasıdır.Sesli harfler daha çok ikinci ve üçüncü
hecelerde unutulmaktadır. Bunu örneklerimizde. yine görebiliriz. çünkü sesli harfler

, vurgusuzdur. Çocu~undikkatini ise, vurgularyönlendirdi~iiçin bu tür hatalarortaya
çıkmaktadır. Sesli harfler çocu~un dikkatini daha az çekmektedir. Bu yüzden bunların
fonksiyonlarını çocuklara ö~retınek gereklidir.,

Sesli harflerin unutulmaları, sadece ilkokuma"yazma ö~retiminin başlangıcında
de~il, ortalarda ve sonlarda da görülür. MeselA; Cmil veya CemI; bab- Işık yerine Isk
vb. Çocuklar eksik yazdıkları şeyleri okurlcen, do~ olarak okurlar. Hatta yazdıkları
eksik kelimelerde (snt) sesli harf hiç olmadı~ı halde, sesli harfler varmış gibi oku.
maktadırlar. Eksik olan sesli barfleri otomatik olarak tamamlayıp eksik kelimeyi
do~şekliyle okurlar. Mesel~; rrk=rürkv.b.

6. Noktala,ma tş,retlerini ÖArenme Zorlukları

Bu hataların sebebinin uygulama yetersizliAinden kaynaklandıgmı söylemek ge-
reksizdir. Çünkü bu işaretler, ö~rencilerinsoyutlama yapmasını gerektirir. Buna
önem verilmedigi zaman hatalar sürüp gider. Çocukİaem aritmetik işaretlerini de
karıştırdıgını ögretınenler çok iyi bilir. Özellikle + ve - işaretleri çok karıştırılır.

Çocuk işaretleri yanlış yerde kullanır, fakat yaptıg. işlemler sonuç olarak dogmdur.
Bir başka sebep ise şudur: Çocuk, nicelik, mekM ve :tAman ilişkilerini kavramakta
zorluk çekti~inden bu hataları yapmaktadır; Bu yüzden dersler arasında bir bütünlük
ve süreklilik sallayan öAretimeönem verlımesi gerekir.

'

Bu hususta son 'olarak şurlU söyleyebiliriz. Ülkemizde ilkokuma-yazma
ö~retiminde, bir tek .metoda a~ırlık vererek: ögretim yapma yerine, çocukların
karşılaştıgı güçlükleri hangi metotgiderecekse, <>metodagöre öAretpnyapılmalıdır.

.
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