
İLKOKUL I., II~ ve III.. SINIF
DERS' KİTAPLARININ SÖZEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. H. Nihat BİLGEN (*)

Bu araştırma, ilkokulL., II. ve III. sınıflannda okutulan ders kitaplarında kul-
lanıIan kelime, terim, ~yim, atasözü, özdeyiş, essesli ve çok anlamlı kelime evreni-
ni tespit etmek,' ilköAretim. süresince her yıl her ögrencinin kelime evrenine
yapılacak eklemeleri belirlemek; bu yolla, egitim sisteminin sözel özelliklerine
ilişkin girdilerini, rasyonel ~ir yaklaşımladüzenlemek amacıyla yapılmıştır.

Bu amaçla ilkokulların. 1., II. ve III. sınıflannda okutul~akta olan Okumaya
Başlıyorum, Türkçe, Hayat Bilgişi, Matematik dersleriyle ilgili olarak, ilkokulun bi-
rinci sınıfına ait dört, ikinci sınıfına ait üç, üçüncü sınıfına ait üç kitabın kelime
dökümleri talim ve Terbiye Kumlu üyesi Selahattin Meydan'ın yönetiminde Milli

.

Eıgitim Bakanlıgı Bilgi -İşlem Dairesi bilgisayarları kullanılarak yapılmıştır.
Dökümü yapılan kelimeler, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanıBahir'Gürer tarafından,
mümkün o{dugu ölçüde_cümleiçinde~ kullanılışlanna göre dilbilgisi açısından bir
degerlendirmeye tabi tutularak, sayıca miktarlarıtespit edilmiştir. Ayrıca, am.geçen
kitaplar okunmak suretiyle cümle içinde geçen terim,deyim, çqk anlamlı, eşsesli ke-
limeler, atasözü, özdeyiş ve soyut kavramlarbelirlenmiş ve çok heceli kelimelerle,
çok kelimeli cümleler örneklenmiştir.

Kuşkusuz bu araştırma, geniş kapşamlı fakat, egitim ortamının sözel evreni
açısından da mutlaka yapılması gereken bir büyük çalışmanın ilk girişimi niteligini
taşımaktadJr.

Araştırmaıunbirinci satbasmdaelde edilen bulgularşunlardır:

1. ılkokul birinCi sınıfta okutulan Okumaya'Baş1ıyoı:um, Türkçe, Hayat Bilgisi
ve ,Matematik derslerine ait dört kitapta toplam 1950 tür kelime kullanılmıştır. Bu
kelimelerin 982'si cins ismi, 421'i fiil 257'si sıfat, 120'si özel isim, 97'si zarf, 27'si
zamir, 2O'si ünlem, 14'ü baglaç ve 12'si,de edattır.

Ayrıca, bu kitaplarda42 eşşesli (şesıeş) kelime, 39 çok anlamlı kelime, 38 terim
16 deyim,I de atasözü kullanılmıştır. Eşsesli kelimelerden bazıları; al, alay, bin,
düz, kaz,yüz kelimeleri; çok anlamlı kelimelerden bazıları; agız, saf, sıra kelimeleri;
Terimlerden bazıları; açı, birim, geometrik, duyu terimleri; Deyimlerden bazıları;
tatlı dil, gözünü kırpmamak.gözününbebegi olmak deyimleridir.

(*) M. E. B. Mü,aviri
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Bu sınıfta; işleyen demir IŞıldafati?Süzitverilmiştir.

2. ılkokul ikinci sınıfta okutulan Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik kitap-
larında toplam 3650 tür kelime kullanılmıştır: Bu kelimelerin 1912'si cins ismi,
749'u fiil, 499'u sıfat, 238'i zarf, 170'i özel isim, 29'u zamir, 23'ü ünlem, 23'ü
baglaç, 1,1'i de edattır.

Ayrıca, bu kitaplarda 70 çok .anlamlı kelime, 65 eşsesli kelime, 61 terim, 46
deyim, 9 atasözü, 2 özdeyiş kullanılmıştır. Eşsesli kelimel~en bazıları; ba~, çay,
kuşak kelimeleri;.Çok anlalı kelimelerden bazıları; bogaz, ehliyet, varlık kelimeleri;
Terimlerden bazılaPı;arşın,çözümleme, endaze terimleri;Deyimlerden bazıları; kanat
açmak, ipe un sermek, haydan gelip huya gi~ek deyimleridir.

Bu sınıfta, hastaya nar sorulmaz, saglam kafa saglam vücutta bulunur, işleyen
demir pas tutnıazatasözleri verilmiştir;

3. ılkokul.üçüncü swfta okutulmaktaolan Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik
kitaplarında toplam 4242 tür kelime kulWulmıştır.,Bu kelimelerin 2204'ü cins ismi,
859'u fiil, 650'si slfat,244'ü özel isim, 21O'u zarf, 30'u zamir, 25'i ünlem, 21'i
baglaç, 9'u edattır.

Ayrıca, bu kitaplarda 63 eşsesli Jc~lime,56 çok anlamlı kelime, 7l terim, 72
deyim, 9 atasözü k~llanılmıştır.Eş sesli kelimelerdenbazıları; ar"biz, daire, kurum,
yar kelimeleri; çok anlamlıkelimelerden bazıları; ana, basma,.derece, türlükelimele-
ri; terimlerden bazıları; okka, yüzlük, zatürre terimleri; .deyimlerden bazlıarı; kına
yakmak, insaf etmek, Tanrı'nİnrahmetiüstündeolmak, emanete hıyanet etmek'tir.

Atasözleri olarak da; zaman en lQymetlihazinedir. ıgneyi kendine, çuv~dızı
başkasına batır. Akıl yaşta deAilbaştadır,sözleliverilmiştir.

4. Ilkokul i., n. ve III. sınıf kitaplarındakikelimelerin kullanım sıkllAı 1 ile 649
sayıları arasında deAjşen geniş bir alana dagılmlŞtır.Bu kitaplardaen çok kullanılan
özel isimlerden '''Atatürk" 172 kez, cins isimlerden"Sayl'~ 649 kez, Sıfatlardan
"Güzel" 204 kez, zamirlerden "Biz" 244 kez, fiillerden "Yapmak" 505 kez,
baglaçlardan "Ve" 387 kez, ünlemlerden "Dikkat" 69 kez ve edatIıirdan "ıçin" 226 kez
kullanılmıştır. Bu kelimelerin bıtkadar sık kullanılması, kitap dilini sınırlı bir
çevreye sıkıştırmaktadır. Türkçe kelimelere ilişkin kullanım sıklıgının tespiti,ayrı.
bir araştırmakonusudur. p-

'

5. ılkokul birinci sınıf Türkçe~-Matematik,Hayat Bilgisi kitaplarında 44. tür 6
heceli, 15 tür 7 heceli, 2 tür de 8 heceli kelime-kullanılmıştır. Sekiz heceU kelimeler
"degeriendirilmesini"ve "guruplandırdıgımızda"kelimeleridir.

'

Ilkokul ikinci sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi kitaplarında 57 tür 6 he-
celi, 57 tür 7'heceli ve 8 türde 8 heceli kelime kullanı,Inlıştır.

Sekiz heceli kelimelerden ikisi "gOremedi)derinizin"ve "itfaiyecilerimizi" kelime-
leridir. .

.

ılkokul üçüncü sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi kitaplatmda 57 tür 6
heceli, 70 'tür 7 heceli, 20 tür 8 heceli, 1 tür de 9 heceli kelime kullanılmıştır.
Dokuz heceli kelime "degerlendirecegimizi"kelimesidir.
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ılkokul birinci sınıf ögrencileri, genelolarak. okumayı Mart veya Nisan aylarında
ögrenirler. Bu ögrenciler iki veya üç heceli kelimelerde heceleri algılayıp
birleştirirken zorlanırlar. Bu ögrencilerin kitaplarına 6, 7 ve hatta 8 heceli kelimele-
rin yazılması okumayı angaeya haline getiren birşartlama işlevi oluşturur. Sonra da
insanlarımız niye okumuyor diye yakınırız. Aslında egitim, insanların belli bir süre
taşımaları gereken bir yük olmaktan çıkarılıp, zevk ve heyecanla, mutluluk içinde
yaşayarak, gelişip büyüdükleri bir sürece dönüştürQlmedikçe bu yakınmalar devam
edecektir.

6. ılkokul birinci sınıf kitaplarında 31 tür soyut kavram kullanılmıştır. Bu kav-
ramlardan bazıları; CiHnhuriyetçilik, Milliyetçilik, ınkılipçılık, Egemenlik kavram-
larıdır.

'

ılkokul ikinci sımfta 39 tür soyut kavram kullanılmıştır. Bu kavramlardan
bazılan; evrensellik, hürriyet,devletçililt, seferberlik'tir.

ılkokul üçüncü sınıfta 48 tür soyut kavram kullanılmıştır. Bu kavramlardan
bazıları; dokunu1n)azbk,başkumandahlık,demokrasi. laik1ik'tir.

Bu kavranılara:ilişkin duyusal bilginin bu çagdaki çocuAun'zihnindekisembolik
örüntüde anlamlı devreler oluşturması olası deAildir. Engelmann'ın belirttiRi gibi
"Düşünceler, beyinde dolaşan yabanci cisimler deAüdirler"(1)Onun için, bir tane de
biz ilave edelim diyemeyiz.

7. İlkokul birinci sınıf lQtaplarında16, 18 ve hatta26 kelimeden oluşan cümleler
bulunmaktadır. "

ÖmeAin; "Parmaklacbirbirindenuzak duracakbiçimde gergin duranelde, baş par-
mak ve serçe parmaklarınuçlarıarasındakiaçıklık" (16 kelime).

"6 ile 6, 4 ile 7, 10 ile 1~5ile 7, ~ile 3, 10 ile 2'nin matematik cümlesini yan
yana ve alt alta yazıp tamamlayınız" (26 kelime)

İlkokul ikinci sınıf kitaplapnda 15 ve hatta 29 kelimedenoluşan cümleler kul-
lamlmıştır. '

Örnegin; "Yol boyunca, yeşil otlak1arı~yayılan kuzuları, telefon direklep.ıe
konup kalkan küçük k"şları, seyretmeye doyum olmuyor." (15 kelime)

, .
"Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'a ihtiyaçlarını

karşılaması için önce 15 lira daha sonra da 28 lira verdigine göre Ali Rıza Efendi,
Zübeyde Hanım'akaç lira vermiştir". (29.kelime) .

ılkokul üçüncü sınıf kitaplarında 21, 25 ve hatta 35 kelimeden oluşan cümleler
kullanılmıştır. .

ÖrneAin; "YaptıAmıız sıralamaya göre 115 sayısı '129 sayısından, 129 sayıSı 205
sayısından, 303 sayısı 433 sayısından küçüktür veya 433 sayısı 303 sayısından, 303
sayısı 205 sayısından, 205 sayısı 129 Sayısından, 129 sayı~ı da 115 sayısından
büyüktür. (35 kelime)

(1) Siegfried and"Iberese EngeJmann. Give Your qti1d A Superior Mind. New York 1966. P. 56.
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Sıoıf Temel Türetilmis Toplam
1 16,900 7,100 24,000
2 22,000 q,ooo 34,000
3 . 26,000 18,000 44,000
4 26,200 18,800 45,000
5 28,500 22,500 51,000

Bu kadar çok sayıda kelimeden olüşan cümlelerin kullanılması, egitim bilimi
açısından ne anlama gelmektediı'! Çocuk 3-5 kelimelik cümleleri bile zor algılarken
20-30 kelimelik cümleler neden verilmektedir? Denilebilir ki, algılayan algılar,
algılayamayan ezberler, ezberleyemeyen de harcanır. Ancak. "elit yetiştirme"ye dönük
egitim anlayışınıyansıtan bu yaklaşımın, çagdaş egitim ve insan görüşününçok ge- .

rilerinde kaldıA! bir geıçektir.

BULGULARıN .YORİJMU

1. Kitaplarda kullanılan dil, terimler hariç, rasgele seçilmiştir. Kitap yazarı
cümlesinj kurarkenhangi kelime aklına gelmişse onu kullanmıştır.Genelde kitaplar-
da kullanılan kelimelerin ögrt?ncinin sözel evreninde var olup olmadıgı da
düşünülmemiştir. Aslında, düşünmekmümkünde degildir. çünkü, Türkiye'deilko-
kula yeni başlayan bir ögrencinin sahip oldugusözel evrene ilişkin ortalama bir tes-
pit yapılmış degildir. Aynca, her sınıfta, bu evrene eklenmesi gereken kelime, terim
ve deyimler tespitedilerekderskitabı yazarlannaverilmişde degildir. Bu sebeple ders
kitaplarında kullanılan kelime, terim ve deyimler kitap yazarımntercihme kalmıştır.
Oysa, konuya ve çocuga gö~ öAı'enmestratejisinintespiti, tesadüfe bırakılmayacak
kadarönemlidir.

Bunun için, bir çok ülkede egitimin en öne~li degişkenIerden biri olan dil, en
azından parametrikyönleriyle bilimsel araştırmalarakonu edilmiş, kararlarve uygu-
lamalar bu araştırmalarınverilerinedayandınJmıştır.

, .
Bu araştırma1ardan birinde M.K. Smith, ilkokula yeni başlayan çocugun bildigi

kelime sayısını ve okul yılları boyunca bu'kelime1ere yapılan katkıyı tespit etmiştir
(2). Bu tespitler Tablo - 1 'de verilmiştir.

,.
'. TABLO. 1

çEşıTLı SINIFLARDA KELıME EVRENı

i

Tablo I'de görüldügü gibi, ilkokula yeni başlayan bir çocuk, 16,900 ıngilizce ke-
lime bilmekte ve bu kelimelerden 7.100 yeni kelime türetebilmektedir.5 nci yıl s0-
nunda çocugun ulaştıAı kelime sayısı, türetebildigi ile biClikıe 51.ooo'dir. Tabloda
dikkati çeken hususlardan biri de çocugun bildigi temel kelime sayısı arttıkça
türetebildigikelime sayısı da artmaktadır.

(2) Maıy K. Smith. "Measureınent of the size of General Englisb VocabuJary Through the Elemen-
taıy Grades and High School" Genetie Psyebology Monogr8P,hs Vol 24,1941, PP, 311-345.
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EAer eAitim karar ve uygulamalarımlZı bilimsel bir tabana oturünak istiyorsak,
başka bir deyişle "sınama-yanılma" yöntemiyle "olmadı, silbaştan" diyerek enerji
kaybetmek ve daha da kötüsü çocuklarımlZı acımasızca harcamak istemiyorsak, başka
pek çok 'araşırma yanında bu tür araşbrmalan da y~pmamız gerekmektedir.

Bu araştırmalar neden bu kadar önemlidir? Bunları yapmadan da 12 Rlilyon
ögrenciyi okullarımızda okutuyor, pekala sonuçlar da alıyoruz denebilir. Ancak, ne
okutuyoruz, nasıl okutuyoruz ve aldıAımız sonuçlar nedir? Bu soruların cevapları ve-

,

rilebilmiş deAildir.

Gerçek~n, Emanuel Kant: yüzyıllar önce "algısız kavram boş, bvramsız algı
kördür" demiş. EAer çocuklarımızın zihnine boş kavramları algıS1z ve gelişigüzel dol-
durmuş sonra da bu kavramlar arasında ilişki kurm~nı, yani düşünmelerini iste- ,

mişsek, onları başarısız olmaya mecbur eüoişiz demektir. Çünkü, içi boş kavrama
ilişkin duyum u yorumlama (lnterpret) işlemi biçimseldir. Kayıt anlamsız olarak
yapılır. Aynen anlamsız kelimeyi ögrenmek gibi. Oysa anlamlı ilişkiler kurma (The
making of infrences) yani anlamlı düşünme,ancak anlamlıkelimeler yoluybı
yapılabil~r. Kuşkusuz, içi. boş kavramlar da öArenilebilir. Fakat. bunların
öArenilmesi daha çok enerji harcamayı gerektirir ve ıçi boş kalırsa düşünme sürecinde
fazla bir yarar da saAlamaz. Kavramların içinin y~ni algılar yoluyla doldurulabilmesi
halinde ise, öArenilen yararlı hale gelebilir ve harcanan enerjinin önemli bir kısmı,
boşa gitmemiş olur. Ancak, bunun için eAitimin sözel evreni iyi planlanmalıdır.

KavramSıZ algı ise kördür. Eger çocugun zihnİDde çevresindeki uyarana (stimulus)
ilişkin bir kavram veya bir kelime yoksa çoc4k o uyaranı algılamaz.

,

EAitim ortamındada insanınçevresindepek çok uyaranvardır.Bu uyaranıarınbir
kısmı bireyin algılama yeterliliAinin veya alanının dışında olduAu içın algılanamaz.

Bir kısmı ise~ uyaranın ismi zihinde kaydedilmemiş oldugu için algılanması
mümkün degildir. Halbuki, eAitim uygulamasının başarısı, egitim ortamında bulu-
nan ve hedef davranışı gerçekleştirecegi varsayılan. uyaranlann, ögrenci tarafından
doAru olarak, yeter nitelik ve nicelikte algılanmasına baglıdır. Okul eAitiminin, kav-
ramları ögretme ve bunları i'simlendirme ,işlevi, bu bakımdan çok büyükönem taşır.
Çocuk okula başlerken yakın çevresinde bulunan nesnelerin isimlerini büyük ölçüde
ögrenmiştir. Egitim programlarının hazırlanmasında yakın çevreden başlamanın bir
sebebi de çevredeki nesnelerin isimlerinin ögrenciler tarafından bilinmesinin ko-
laylıAından yararlanmaktır. Okul çevresi çocuk için yenidir. Çevredeki nesneler,
kişiler, durumlar, kavramlar ve bunların isimleri yenidir. Evde "oda" denilen yere,
okulda "sınıf" denilmektedir. Evdeki insan ilişkileri, yaşam biçimi, okulda aynı
degildir. ÇocuAa göre degişen uyum sorunları vardıı'. Bu sorunlar, ögreiımeye verile-
cek enerjinin bir kısmını kullanarak ögrenmeyi zorlaştırmaktadır. Her ögrencinin
sahip olduAu sözel evrende, egitim ortamında ~ılaşt* nesnelerin, durumların ve
kavramların isimleri bulundugıı ölçüde bunlara .lişkiı:ı uyaranıarı algılama oranı arta-

cak~. Bu bakımdan yapılacak şey çocuAun sözerevreni ile egitimsürecinin sözel
'evreni arasında çakışmayı saglamaktır.
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.
Aşagıda, çok anlamlı kelime kullanımının sebep oldugu davranışlara ilişkin iki

örnek verilmiştir:

Örnek: 1

Elif Bilgen ilkokula yeni baılamııtı. Bir akıam aglam.a,klı bir sesle babasına.
"babacıgım. ögretmenim bugün bize sıra olundedi. ben sıra olamadım. Nasıl sıra
olacagımı bana gösierir misin?" dedi. ~

Elif, sadece tahtadan yapdml§ masalara sıradenildigini ögrenmiıti. (igrermeni "sıra
olun" dedigi z~. ögrencilerin arka arkaya sıralaiıması gerektigini bilmiyordu.

Örnek : 2

Necla Yamak ilkokulu k6yünde bitirmiı. kasabadaki ortaokula yazıımııtı. Her
gün ıa/ak vakti kalkıyor. yürüyerek kaSabaya. okula gidiyordu. O gün kar yagııı

ne-
deniyle yürümek zorlaımıı. okula geç kal1nııtı. Kapıyı açtı. sl1l1fa girdi. Ogretmen
Necla'ya "geç kaldın. ida,reyegit." dedi. . ;ıt

i

Necla. kapıyı kapatıp dışançıktı. Okldun her tarafmı dolcf§tı. idare'yi aradı. bula-
madı. Zil çalmış. 6gretmen dersten Çıkmlltl. Neı;la'yl koridorda üzgün bir durumda
buldu. "Niye burada bekliyorsun? sınıfa neden.gelmedin?" dedi. Necla aglayarak
ögretmenine. "Okulun her Yerini aradımfl"JlJ idareyi bulamadım." diye cevap verdi.

-
") .

Necla'nın köyünde gaz lambasiilıll bir türÜfıe idare denirdi.Müdürve müdür .

yardımcılarmm odalarında da idaredenildigini Necla nereden bÜf!cekti.

2. Ilkokui, insanoglununtüm gelecegini biçimlendirençok önemli bir dönemdir.. .,
Okumak, yazmak, ders çalışmak, ödev yapmak, ögrenmck, yaşamı programlamak
gibi tem.eldavranışlarbu dönemdekat.anıbr.

Çocukların büyük çogunlugu bu davranışıarı ögrenir. Fakat bu davranışlarla
eşleşen duygulan her zamanolumlu degildir:ÖmeAin, çocuk okuma-yazmayı sevme-
lidir. Bunun için de okuma-yazmayı ögrenmeye başladıAı ilk andan itibaren dav-
ranışları tatmin edilmelidir. Egitimin "tatmin edilen davranış tekrar edilir". kuralı
uyarınca, çocuk okumaoyumaya devam edecektir. Tatmin işlemi; ögretmen. anne-
baba, kardeşler ve arkadaşlar tarafından pekiştireçler (reinforcement) kullanılarak
yapılabilir. Tatmin işlemi; okum~parçasmınkolayokunabilir, dikkat çekici, duygu-
sal alanda etkileyici, çocugun önceki yaşantıları ile anlamlı ilişkiler kurabilen nite-
liklere sahip olması yoluyla yapılabilir. .

Tatmin işlemi, okuma-yazmanın çok degerli bir davranış oldugu konusunda
"bilişsel ögrenme" için, ögrenimyaşantı1arıdüzenleme ~oluyla yapılabilir.

Bunların aksine davranışlar çocugun, okuma..yazmaya karşı olumsuz tutumlar
geliştirmesine sebep olur. Ömegin: Çocuga evde yapması için çok tekrarlı yazı
alıştırmaları verilmesi; ödevi, zevkl~ deAil,zorla yapılan bir iş haline getinnektedir.
Alıştırma ödevleri çogu zaman, tam yapılmazsa ertesi günögretmenden azar işitme
korkusuyla~ eşleşmektedir.' . . .
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Okuma 'parçalarlnda çok heceli veya çok anlamlı kelimeler ile ögrencinin
anlamını bilmedigi terimler ve çok kelimeli.cfunleler kullanılması, ögrencinin oku-
masını zorlaştırmaktave başansım düşürmektedir.

Halbuki; "Tatmin=Başan=Beklenti" bagıntısına göre, başan beklentiden yüksek
olmalı ki ögrenci tatminolsun ve okuma-yazmadavranışımtekraretsin.

i>

Bu çagdaki çocugun beklentisi okuyabilmektir. Okuyamadıgı zaman başarısı bek.
lentisinden düşük olacak ve hayal süJcutu (Fnistration) meydana gelecektir. Bu da
okumaya karşı olumsuz tutumlar gelişmesine neden olacaktır. Psikoloji bilimine
göre,çogu tutumlar (attitudes) basit koşullanmalardan oluşur. Nahoş bir durumda bu-
lunursak, bu dprumun uyandırdıgı olumsuz duygular o duruma ilişkin uyarıcılar için
koşullu davranım haline gelir(~).

Dayak, azarlama, zayıf verme ve sınıftabırakma tehdidinin yarattıgıkorkunun,
okuma, ders çalışma, ödev yapma gibi olumlu davranışlarla eşleşerek istenmeyen tu-
tumlar oluşturması, egitim sürecinin en büyük çelişldlerinden ve tehlikelerinden biridir.

'!Bu parçayı 20 kez yazıp getireceksin" gibi cezalar, ödeve karşı nefret uyandırıcı
etkiler yapabilir.

Küçük yavruların, yari uykulu, ögretmenin verdigi alıştırmatan tamamlamak için
masa başında kıvranmalarının sagladıgı bilişsel yararın degeri de hesaplanmış
degildir. .

Gerçi, bilişsel ve psiko-motor alanlarda enerji tüketimi, ögrenme ve gelişme için
hazırbulunuşlugu (readiness) artırabilir. çünkü. organizmanın sahip oldugu genetik
donanımın belli bir olgunluga ulaşması, onun bir bütün olarak gelişmesi ile birlikte
beyindeki sembolik örüntünün (pattern) dogru davranıma yeter anlamlılıgı
gerçekleştirmesine baglıdır. Bu anlamda bireye özgü ve ölçmelere dayalı bir
yaklaşımla amaç-araç dengesi kuruldugu ölçüde alıştırmalar yararlı olabilir. Ancak
bugünkü haliyle yarardan çokzarar getirdigi söylenebilir.

ÖNERlLER

Egitim sürecinin sözel evreninin tespiti pek çok. araştırmayı içeren geniş kap-
samlı, büyük bir çalışmadır. Bu ti\iYük çalışmada yapılması gereken bazı işler
şunlardır:

ı. ılkokui birinci sınıfa yeni başlayan her çocugun bu sınıftaki ögrenimi
başarıyla yapabilmesi içın gereken kelime ve terimleresahip olup olmadıgı ~lirlen-
meli ve eksikleri özel tedbirlerletamamlanmalİdır.>

2. Ögrencinin sahip oldugu sözel evren! ilkögretim kurumJarında, (ilkokul-
ortaokul) eklenmesi gereken kelime, terim, deyim, atasözü ve özdeyişler sınıflara
göre belirlenmelidir.

(3) Oifford T. Morgan, PıikQjiye Giri" çev. Hacettepe On. Psikoİoji BL, Ötıetim Oyeleri, Anka-.
ra-1991.S. 85.
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3. Bu sözel evrene ilişkin öArenim yaşantılannın dllzenlenebilmesi için bu alanda
görev yapan ders, yardımcı ders ve kaynak kitap yazarları ile basın, .radyo ve televi-

zyon çaıişanları kuIJanacakları kelime, terim deyim, atasözü ve özdeyişler hakkında

bilgilendirilmelidir. Özellikle çizgi fılmlerde kullanılacak kelime, terim ve deyimler,
çag çocugunun sözel evrem açısından büyük önem taşımaktadır.

- -Kuşkusuz, ilkokula yeni başlayan her çocugun sahip oı~gu kelime ve terim ha-
zinesi digerinden farklıdır. Her çocugun sahip oldugu tUmkelime ve terimleri sapta-
mak çok zor ve gereksizdir. Bu açıdan ölretmenin yapması gereken şey, özellikle
hedef davranıŞı tanımlayan, kelimelerin anlamlannınbütünögrenciler tarafındanbi-
linmesini saglamaktır. Ögretmen tarafındanegitim hedeflerini gerçekleştirmek mak-
sadıyla, sınıf çevresine yerleştirilen uyaranıanögrencinindogru algılaması, yorumla-
ması, bazılarını ögrenmesi ve bazılarına dogru tepkide bulunması için sözel
yeterliklere ihtiyacı vardır. Cümlede bulunan bazı kelimelerin. anlamını bilmedigi
için, o cümle ile verilmek istenen bilgiyi kavramayan ögrenci ya cümleyi oldugu
gibi ezberleyecek veya boşverecektir. Ezber fazla enerji harcamaya neden olur ve
düşünme sw-ecindefazla katkı getirmez. Boş verme hali isebaşarısızlıgı pekiştirir.

Önemli olan çocugun çevresindeki uyaranıarı dogru algılayabilmesidir. Bunun
için egitim ortamıı~dakullanılan tüm uyaranıarın kelime karşılıklarının ögrenci
tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla~alan uzmanlarının, ilkOkul birinci
sınıftan itibaren ögrenciye lAzım olan kelime, terim ve deyimlerin sistematik bir
yaklaşımla ölretilmesi için gerekli tedbirlerialması da önem taşımaktadır.

4. İnsan, diLile vardırve diline göredir. Dil, zihinsel süreçlerin hem aracı, hem de
ürünüdür.Diger bütüninsandavranışlarıgilji, dil d.ebireyin çevresiyle etkileşimi so-
nucu ögrenilir. Genetİk donanımı bakımından inSan, herhangi birdili ögrenebilme
kabiliyeti ile dünyaya gelir. Ancak, bir dili ögrendiktenSOIl{abaşka birdili ögrenme
ve kullanmadazorluklarlakarşılaşabilir.

Okul, ögretim programının amaçları dogrultusunda bilgi, beceri, tutum ve
alışkanlıklara ilişkin hedeflerinigerçekleştirmekmaksadıylailgili kelime ve deyinile-
ri kullanarak dil öAretimide yapar. Okulun bu işlevini bilinçli bir şekilde yapması
sadece Türkçe dersinde degil, digerbütün derslerd.e dil konusunun bu anlamda
düzenlenmesinebagIıdır.

5. Egitimde başarının temel degişkenlerindenbiri de dildir. Bunun için, hangi
sınıfta, hangi kelime, terim, deyim v.eata8özününegitim ortamındakullanılması ge-
rektigi ve bunlarınkalıcı bir ögrenme için tekraredilme sayısının ne olacagı, yöresel
farkları da dikkate alan bir araştırmaylatespit edilmeli ve egitimsürecimnsözel.evre-
ni bu araştırmanınbulgularınagöre düzenlenmelidir.
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