
FARKLI YÖNTEMLER AÇısıNDAN
İLKOKUMA VE YAZMA ÖGRETİMİ VE

BİR YÖNTEM DENEMESİ.

Süleyman ÇELENK (*)

Giriş

Bu bildiride, ilkokuma ve yazma becerisinin kaza,nılmasında kullan~lan
yöntemlerle, deneysel bir araştırmadakullanılmakta olan ve bu bildirinin\unucusu
tu'afından geliştirilen "aşamalıbireşim tekniAi"tanıtılacaktır. ..

ANADİLİ E<';İTtMİNİN ÖNEMİ

. Bireyin anadilinde kazandıAı davranışlar ve başarı derecesi ile okul.boaşansıve
çevreye uyum gücü arasında yakın bir ilişki kurulabilir. Temeli ilkokul yıllarında
ablan dil yeteneAi ve özellikle de okuduAunu,anlama gücünü genei nitelikte bilişsel
giriş davranışları olarak niteleyen Bloo~ (1976) göre; okuduAunuanlama gücü ile
okumaya en çok dayalı edebiyat gibi derslerde .70, matematikte .54, fen bilimlerinde
.56, ortakkorelasyonunise .56 olarak gerçekleştigigörülmektedir.

Carrol (1963) ise; okulda ögretiminbüyük bir bölümününsözlü etkileşime
dayandıAtnı, sözel düşünme yeteneAindeki faİ'khlıklann, ögrenmede farklı sonuÇların
alınmasında önemli rolü bulunduAunu belirtmektedir (Fidan, 1986).

ıLKOKUMA VE YAZMA Ö<';RETİMİNİN ÖNEMİ. .
Ilkokuma ve yaz.qıa öAretimini, tek boyutlu, sadece okuma tekniAinin ögretileceAi

bir etkinlik olarak ele almamak gerekir. Böyle bir tutum ilkokuma ve yazma etkin-
ligini, diAer dil etkinliklerinden kopanr. Okuma yazılı ya da basılı dilin anlamının kav-
ranması eylemidir. Bu özelliAi ile okuma öAretimi, dil öAretiminin bir bölümünü
oluşturur. Okuma ögretiminde çocuk aym z8manda dil yeteneAini de geliştirir. Bu ne-
denle, genel ail ÖAretimiile okuma öAretimibirbirinidestekleyecek biçimde

(*) SelÇuk Üniversitesi Elitim Yüksekokulu Öjretim Görevlisi.

369

-- --



Y önternin Eleştirisi

1. Ünsüzlerin tek başlanna ses1endirilememesi okumada sorun1ann dogmasma
neden olmaktadır.

2. AnlamSıZ uzun süreli hece tekran çocugu bıkbrmakta okuma zevkinden uzak-
laştumaktadır.

3. Okuma, aynı zamandaanJama-kavrama işlemidir. Bu yöntem çocugu okumanm
anlamından uzaklaştınnaktadır.

4. Anlamlı söz grupları yerine sesler üzerinde ~ma okumada görme açısının
daralmasına ve okuma hızının düşmesine vurgulama ve tonlama sorunlarınm

dOAmaSmaJ1Cdenolmaktadır.

B. ÇÖZÜMLEME YÖNTEMI
,

'Bu yöntemiiı, metin. cümle. kelimeden başlayan'tekpilderi vardır. En yaygm kul-
lanılan şekil okumaya çocuk için anlam içeren cÜmlelerden başlanmasıdır. Cümleler
zaman içerisin~kelimelere. kelimeler hecelere ve heceler de harflere ayrılarak. harfle-
rin sesleri sezdirilmeye çalışılır.

CIImle
okuma geliıtione

i

Biıqim süreci

Elde edilen seslerle yeni lıeceler. hecelerle sözcükler, sözcüklerden de cümle ve me-
tinler oluştUruIur.

.

Y önternin Eleştirisi:
ı. Zaman alıcı ve okumayı geciktirici bir özelligi vardır.

2. Cümleden kelimeye. kelimeden heceye ve heceden de sese geçiş aşamalarmda
karar ögretmene bırakılmıştır. Bu durum sıkınblara nede? olmaktadır.

3. Verilen cümlede çocuk pekçok uyarıcıinn etkisinde oldugundan seslerin
çözümlenmesi o kadar rahat olmamaktadır. Bu durum şoför olmaya aday bir
sürücünün davranışlarıyla şöyle açıklanabilir. Şoför a~yı ilk anda hem direk-
siyonu. hem gaz hem 'debriyaj~ hem de fren pedallarmı birlikte kullanmakta
sıkmb çeker. Direksiyonu kullanırken frene'basmayı. vitesi aterken debriyajı

,kullanmayı unutur. Halbuki şoför aday! iyi incelenirse bu baglantıyı aşama
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aşama gerçekleştirebilir. Aday, gazla debriyaj, debı1:yajlavites ve otomobilin
wAer akması arasında baglantıyı aş~aşama küçük ~ gerçekleştirir.
Peki çocuk nasıl cümlede gördüAü bir sürü ses .arasındaki ballantıyı
gerçekleştirsin? Bir sürüsesler toplulul~na bakançocuk sesler arasındaki
ilişkiyi çözümlemede içine dUştügükarmaşanın, direksiyonailk defa geçen
şoför adayınınarabanınaksamıarasındaki kannapdan ne farla var.

ÖNERILEN YÖNTEM:

BütUn bu eleştirilerin ışıgmda bu bildirinin sunucusu tarafından yukarıdaki eleştiri
boyutundan yola çıkarak, yürümekte olduAu deneysel bir çalışmada da kullanılmak
üzere aşamalı ses bireşimlerinden oluşan bir okuma-yazma yöntemi önermektedir.

ÖNERtLEN YÖNTEMIN PSIKOLOJIK TEKNİK VE
TAKTIK DAYANAKLARı:

1. Önerilen YÖıitem Sesle Anlam Içerili Arasınd.. Bal Kurmaya
Yöneliktir

Dil insan iletişimini saAlayan bir dizgedir. Dizge terimi dilin kurallı bir olgu
olduAunubelirtir. Dilsel dizge iki düzeylibir özellik taşır. Bu iki özellik dilioluştQran
anlamlaralt'dizgesindenilerigelir.

., .

anlamlar'i ~

ı
sesler

i
~

ansal

fIZiksel

Bu alt dizgelerin ilki anSal, digeri fizilcseldir. GözlemItmebilen sadece sesler alt diz-
gesidir. Bu nedenle sesler alt dizgesiyle daha çok ilgilenilmiş, daha aYnnWı incelen-
miştir. Dilin bu iki ana bileşenini sözdizimsel dönüşüm kuralları birbirine baııar.

anlam birimIeri

dönüşümkuralları

sesbiriml~

Bu bileşenlerin üçüyle de baglantılı olaqlk,dilin işlevlerini, bu.işlevlere ilişkin ku-
ralları ve konuşm~ kurallarım inc~leyen edimsel bUeşero de eklersek dilin karmaşık
yapısını daha açık belirtmiş 01UJ.'1lZ(Tura S. Sansa. 1983). Bu,bakun~ "aşamalı

.. .-
,

'

,- i. -.
'.'bireşim ~kniAi" seslerle anlam birimleri arasında hızla baL kunnayı amaçlamaktadır.
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2. Önerilen Yöntem, Türk DiIi'nin Yapısal Özelliklerine Uygun
Dikşeeeli Varsayımıyla Ortaya Konmuştur.

Hiç şüphesiz bu durumönerilen yöntemin uygulamada kendisini kaOltlamasıyla
gerçekleşecektir.Bu dlDlJlDgerçekleşinceyekadarbu iddiaodavarSayımdüzeyindekala-
caktır.

.

Okuma ve yazma ögretimindebir dilin yapısal özelliklerininde önemli rolü olabi-
leceli gözden uzak tutulmamalıdır.Tütk dili okundulu gibi yazılan, yazıldılı gibi
okunan fonetik bir yapıda olup, dünya dille" ailesinde farklı ses, hece, keli~e ve
cümle yapısına sahiptir. (Banguollu, 1959). Türk Dili'nin bu yapısal özellikleri,
farklı bir yöntem ya da teknili de gereiciirebilir.Bu durumudestekleyen bilimsel bir
çalışmayada ı-tlanamamaktadır.

3. Önerilen Yöntem, Dilin Kazanılması Süreci ve' Ses Bilgisin'in
Verilerine Dayalı, Basitten Karm.ştAa ,Bir Aşama Izler. Bu Ha-
liyle de Elitim.e Küçük Adımlar ilikesine Uygun Düşer.

Anadilinin kaıanı1ması çoculun ~eka gelişinıine baglı olarak basitten karmaşıla
doAnı bir sıra izler (Adalı, 1983). önceleri anlamsız hecelerle başlayan dil g~lişimi ke-
lime-cümle diyebilecelimiz birinci yaş civarında tek sözcüklü anlatımla devam eder.
üretilen ilk sözcükler oldukça kısa ya da tek heceli kelimelerdir. Bonu iki yaşa dolru
iki sözcüklü cümlelerin üretilmesiizler..Daha sonra ~, dört sözcüklü cümle
yppılarıyla gelişim devam eder. (Erkan, 1988). Bu nedenle, ilk olarak tek heceli an-
lamlı yapılara ulaşılmıştır (al, el" bul, bil, bal gi)}i) bunusıras~yla iki heceli, iki, üç,

CUX1 sözcüklü anlamlı yapıramulaşmaizlemiştir. '

.

Öte yandan bir araştırmayla ıttgiliz çocuklannın ünsüz. seslerihangi. sırayla
öArendiklerini ortaya koymak mümkün ,olmuştur (~inirezen 1990). ıngiliz çocuklan
3,5 (p, b, m, w, h) seslerini, 4,5 yaşında (d, t, g, k, n, y, 1) seslerini, 5.5 yaşlannda{t)
sesini, 6.5 yaşında (s, z, o, r) ~slerini başarıyla çıkardıklannı saptamıştır (M. P. Berry
ve J.. Eisson, 1956).

Bu bakımdan önerilen yöntem ses analizine dayalıdır. ıncelendilindeçocuklar önce
dudak ünsüzl.erini {b; p, m, gibi), sonra diş (d, t, s gibi), sonradarnakünsözlerin (g, k)
gibi, sonra da (h gibi) ögrenmektedirler. önerilen yöntem'bu verilere ballı olarak, ses-
lerle aşamalı bireşimler kurarak anlamlı bütünlere ulaşmayı amaçlamaktadır.

4 .Önerilen, Yöntem, Sesbirimin .\nlamı DeliştirenÔzellilini
Dikkate Alır.

,

'

Morgan (1984)'a göre hece en küçük algi ve davranış birimidir.Her ne kadar bir dili
anlamak için

°
dilin fonemlerini (seslerini) tanımak esas ise de fonemler algı birimleri

deliIdir. Belki de bu onların tek başlarına seslendirilemeyişlerindendir. Duyulabilen bir
hece iki Y~ da üç tonemin birleşmesinin sonucudur. Ancak bu durum becenin
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algılamanın bir birimi oldulu ~lamınagelmez. Hecelerkelimeler içinde, kelimeler

cümlecikler içinde cümlecikler isecümleler içinde birleşirler. Birden fazla cümlecikten
oluşan bir cümle verildilinde çocukların cünıle içinde cümlecilderi Mlerek ayn ayrı
algıladıldarı görülmüştür.

'

Sesler tek başlarına algı birimi olmamakla birlikte, anlamı deliştiren bir birimdir.
Örnelin "ba" hecesini "I" sesiyle birleştirdiAimizde "bal" anlamlı sözcüAü, "k" sesiyle

, birleştirdiAimizde"b8k" anlamlı sözcütü, "ş" ~si ile birleştirdiAimizde"baş" anlamlı
sözcü!ü elde edilir. "Aşamalı bireşim teknili" sesin bu yapısal özelHIini dildcate
alırken sesbireşimleri yoluyla. kısa sürede anlamlı bilgi birimlerine ulaşmayı sesle'
anlamarasındabal kurmayıamaçlamaktadır.

S. Önerilen Yöntem, Okurken Görme Alanının Daralmamasını
Amaçlamaktadır:

, ,

Göz hareketleri ile okuma arasında doArudan bir ilişki vardır~Göz okWl13,sırasında
satırlar üzerinde seri sıçramalar yaparak ilerler. Göz Satırın bir parçasını saptamak için
durur. Sonra daha ileri atIar. DiAer bir parçayı saptamak için yeDiden durur. Bu duruş
anında ne kadar sözcük görebilirse o kadar hızlı Okuyacakdemektir (Akçamete, 1990).'

Burada önerilmekte olan "aşamalı bireşim teknjli" seslenWn kısasürede anlamlı
bütünlere ulaşmayı hedefledili için bu tür bir görme genişlili daralmasına ~n oİ.

~~. '
'

6. Önerilen Yöntem, Ölrencileri AnlamsızSes. ve Hece Yılı_.
ıçinde Botmaz

Önerilenyöntem,bireşimyöntemininbiraltteknilidir.'Ancak,tümönCeliiiheee-
.

- leme aImamıştır.Ingilizcekonuşmak için ingilizcenintümsözcüklerinibilmek gerek..
mediAi gibi, okumak için de dildeki tüm sesleri (harfleri) çoculuntanıması gerekmez.
Örnelin sekiz ünlüyü ve sadece "t" ünsözünü tanıyan bit çocuk "at", "ot", "tut", an-
lamlı sözcüklerini o~uyabileceli gibi it Ata ot at" cümlesini de okuyabilir. Bu nedenle
ölrenci okuyabilmek için anlamsız hecelerle günlerce boluşmaz. Bütün seslerin,
bütün seslerin bireşimlerinden oluşan heceleri ölrendikten sqnmanlarplı bütünlere
ulaşmak klAsikbireşim yönteminingereLidir. ",

'

AŞAMALı BıREşıM TEKNıöıN.N UYGULAMA
YÖNERGESıNDEN BıR KEsıT

ı. Ünlülerin ÖlretUloesi:
. -
Önce dilimizd~ ünlüler ses ve semboleŞıeştjrilmesi yoluyl3 tanıtılmıştır.

Çoculdarla tanıtılan ünlü sesin içinde yer aldılı $ÖzcüklerUretilmiştir. ÖrneAin "o"
ünlüsü tanıtılırken çoc1.1klardanbu sesin içinde yer aldıAı sözcükler üretmeleri isten-
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miştir. Çocukların "okul"; "oya", "Orhan" gibi içinde "o" sesi bulıınan sözcükleri
ürettiklerigözlenmiştir. Ancak bu sözcükleryazılmamış, yazdınlmamıştır.

. ,
2. Ünsüzlerin Verilmesi.

Aşamalı bireşim tekniginin geregine uygun.olarak çocugun okul yaşına kadar
çıkarmakta zorlandıgı her sesten, anlamlı bireşimJer yapabilmek kaydıyla okuma
ögrenmeye başlaiıabilir. Burada çocugun çıkardıgı ilk sesler arasınç1a yeraldıgı için "b"

ünsüzünden başlanmıştır.

1.Aşama

"b" ünsüzü ses ve sembol eşleştirilmesiyle tanıtılmıştır.

"b" ünsüzünün içinde bulundugu sözcükler üretmesi çocuklardan istenmiştir.
Ögrencilerin "baba", "bebek". "boru"ı-ibisözcükleri ürettiklerigözlenmiştir. Böylece
çocuklarla, "ses", "anlambagı" kurulmayaçalışılmıştır.

2. Aşama

Bu aşamooa"b" ünsüzühecelenmiştir.

ba bo bu bı be bö bü bi. ve ab eb öb üb ib ıb obub gibi

3. Aşama

Ögrencilede yukanda oluşturulanhecelerdenanlamlıyapılar oluşturulmasıyoluna
gidilmiştir.

bu aba oba ebe bebe baba

Bu sözcüklerin anlamı tartışılmıştır. .
Aba nediı1

om nediı1

Ebe nediı1 gibi

4. Aşama

Aşagıdaki ilk metinüretilerekögrencilereverilmiştir.

Bu baba.

Bu bebe.

Bu ebe.

"I" ünsüzünün verilmesi

Yukanda ı. ve 2. ~ burada da aynen yer almıştır.

.

- -- ---

. ..
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3. Aşama

"I".ünsüzlerininünlülerlebirleşi~indeoluşananlamlıyapılar üzerindedurul-
muştur.

,
al ol el il öl gibianlamlıhecelerüzerindedahaçokdurulmuştur.

Ali Lale

.
4. Aşamada

''b'' ve "I" ünsüzünün ~ireşiminden oluşan anlamlıya~ar ku1uıdu.

bal bul bil bel böl anlamlı yapılarıoluşturuldu.

abIa bal bu sözcüklerinanlamlarıüzerindeduruldu.
.

balı

S.Aşama

"b" ve "I" ünsüzünden oluşan aşaIıdaki metin verildi.

Baba bu bal

Baba bu balı al.

Lale bal al. .

Al Ali bal al.

Al abIa. bal al.
.' .

Metin üzerinde asia heceleme YaPtınlmadı. Ögrencilere konuşma vurgusu ve nt-
miyle ok~tuldu. GMldülü gibi metin heceleme aŞamasında ögrendilimiz ses, hece,

. sözcük ve yapılardanoluşturuldu.

"m" üosüzünün verilmesi

bk dört aşama burada da aynen işletildi.

S.Aşama
. i'b", "I", "m" ünsüzlerinin bireşiminen oluşan anlamlı yapılar. kwiıldu. Elma,

Ablam, ablama, Belma vb. gibi. ıçinde üç Unsüzün bulundulu aşalıdaki. metin
çalışıldı.

Abla elma al.

Bal alma, elma al.
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Al elma aL.

Bal elma al.

Baba elma al.

Çalışma Teknikleri

I. Heceaşamasındavurgu lıeceye verilmiştir.

2. Kelime aşamasında vurgu ,kelimededir. Ke.1iıneüzerinde asla heceleme
yaptınlmamıştır.

3. Cümle aşltl11asında vurgu cümleye verilmiştir. Asla cüml~ üzerinde heceleme
yaptınlmamıştır.

4.Metinaşamasın~ vurgu 91etnin anlamına verilmiş. Metin konuşma vurgu ve
topuyla ?kutulmuş. Asla metnin hecelenmesine izin veJilm:iştjr.

Sonuç

Bu teknikbireşimve çö~ yOntemı-indtney«:lolarak karşdaştınldılı bir
araştırm. denen~ktedir:Bu ~ verilerin, top_aşı.ve ~ (fevametmekte-
dir. Ancak 1. yanyıl sonundaelde edilenbulgularagöre;

I. Okuma becerisinikazanmasüresi,

2. Okuma hızı,
. .

3. Okumada doAroluk derecesi doAroltusunda başanlı veriler elde edilmiştir.

Burada önerilen "AşamalıBireşim Teknigi"nin.ögretmen 1.\Ç1SlJ1dfında uygulan-
masının son derece kolayoldugu gözlenmiştir. '

Bu teknikle ögrenmede bireysel hızın ön pJına çıktılı gözlenmiştir.
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