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K�TAPLARININ TÜRKÇE PROGRAMININ OKUMA HEDEF/KAZANIMLARINA GÖRE 

DE�ERLEND�R�LMES�* 

“AN EVALUAT�ON OF SEVENTH CLASS TURK�SH LESSON STUDENT WORKBOOKS AND 
TEACHER GU�DE BOOKS ACCORD�NG TO READ�NG TARGETS OF TURK�SH 

CURR�CULUM”  

 

Erhan DURUKAN•••• 

 

Özet 

Bu çalı�manın amacı, 7. sınıf Türkçe dersi ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz 
kitaplarını 2005 Türkçe dersi ö�retim programındaki okuma alanı hedef/kazanımlarına 
göre de�erlendirmektir. Bu amaçla 2007-2008 ö�retim yılında kullanılan üç yayınevine ait 
ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz kitaplarındaki uygulamalar incelenmi�tir. 
Kitaplardaki bütün uygulamalar ele alınarak, okuma alanındaki hangi kazanıma yönelik 
oldu�u tespit edilmi�tir. Çalı�ma sonunda kitaplardaki uygulamaların bazı hedef ve 
kazanımlarda yo�unla�tı�ı, dengeli bir da�ılım izlenmedi�i; uygulamaların ö�rencilerin 
anlama/çözümleme sürecini kolayla�tıracak nitelikte olmadı�ı sonuçlarına ula�ılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: Ö�renci Çalı�ma Kitapları, Ö�retmen Kılavuz Kitapları, 
Okuma Hedef ve Kazanımları. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the seventh class Turkish lesson student 
workbooks and teacher guide books according to reading targets of 2005 Turkish 
curriculum. For this purpose three publishing house’s books, which are used in 2007-2008 
education term, are observed. All applications in books are examined and matched with 
the reading targets of Turkish curriculum. The findings of this study can be summarized 
as follow; applications in books are accumulate at some targets of the curriculum, there 
aren’t any stability at application distribution and applications can’t facilitate the students’ 
understanding process.  

Key Words: Student Workbooks, Teacher Guide Books, Reading Targets of 
Turkish Curriculum. 

 

Giri� 

Bireyin çevresiyle ileti�imini sa�layan en etkili ve güçlü araç ana dilidir. Aksan (1998: 
81)’ın, ana dili “ ba�langıçta aileden ve yakın aile çevresinden daha sonra da ili�kili bulunan çevreden 
ö�renilen, insanın bilinçaltına inen ve bireylerin toplumla en güçlü ba�larını olu�turan dil” olarak 

                                                 
* Bu çalı�ma, Yrd. Doç. Dr. Bilal KIRIMLI danı�manlı�ında yapılan “7. Sınıf Türkçe Dersi Ö�renci Çalı�ma ve Ö�retmen 
Kılavuz Kitaplarının Türkçe Programının Hedef/Kazanımları Do�rultusunda De�erlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezinden 
yararlanılarak hazırlanmı�tır. 
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tanımlaması, ana dilin bireyin toplumla ili�kilerindeki etkilili�ini ve gücünü vurgulamak 
açısından anlamlıdır. 

Ana dilinin bireyin hayatında hem bili�sel hem duyu�sal hem de sosyal açıdan etkili 
olması, ana dili e�itimine verilmesi gereken önemi artırmaktadır. Kavcar da ana dili 
ö�retiminin önemini �u �ekilde ifade etmektedir (Kavcar ve di�erleri, 2005: IX): 

“Bireylerin ba�kalarıyla sa�lıklı ileti�im kurabilmeleri, e�itimleri sırasındaki her türlü 
ö�renmeyi gerçekle�tirebilmeleri, büyük ölçüde ana dilini etkili kullanmalarına 
ba�lıdır. Ana dilini etkili kullanma da ancak iyi bir ana dili e�itiminden geçmekle 
mümkün olur.” 

Ana dili e�itimi sadece e�itim kurumlarıyla sınırlandırılamayacak kadar önemli olsa da 
bu e�itimin etkili bir bölümü okullarda Türkçe derslerinde gerçekle�tirilmektedir. Ana dili dersi 
olarak tanımlayabilece�imiz Türkçe derslerinin temel ilkesini Yıldız (2003: 4), “ö�rencilere bugün 
ve gelecekte dil kullanımı açısından her türlü beklentiye kar�ılık verebilecek becerileri kazandırmak” 
olarak ifade etmektedir. Bu becerileri okuma, yazma, konu�ma ve dinleme ba�lıklarında 
toplayabiliriz. Anlama-anlatma etkinliklerinin temelini olu�turan bu becerilerin Türkçe dersinin 
hedefleri arasında yer alması, Türkçe derslerinin önemini artırmaktadır. 

Türkçe derslerinin esasını olu�turan temel dil becerilerinden biri olan okuma 
becerisinin, ö�renme ve bilgi edinme sürecinde çok önemli bir yeri vardır. Günümüzde hızla 
ilerleyen bir bilgi birikimi vardır ve insanların bu ilerlemeye ayak uydurabilmesinde bilgi 
edinimi önemli bir yere sahiptir. Ki�inin bireysel olarak bilgi edinmesinde etkili yollardan birisi 
de okumadır. Yılmaz (2007: 66), yapılan ara�tırmalar neticesinde göze ve kula�a hitap eden 
okumanın ö�renmede %94 gibi önemli bir paya sahip oldu�unu söylemektedir. Güne� ve 
Burgul (2006: 315) da okumanın insanlık tarihinin en eski ve etkin bilgi edinme aracı olarak hâlâ 
önemini korudu�unu, ö�rendiklerimizin büyük bir bölümünün okuma yoluyla gerçekle�ti�i 
dü�ünülürse bunun haksız yere olmadı�ını vurgulamaktadır. Tosuno�lu (2002: 547)’na göre de 
e�itimcilerin gelecek için öngördü�ü e�itim modeli kendi kendine e�itimdir. Böyle bir modelde 
okuldaki e�itim yetersiz kalmakta; ki�i bilim, teknoloji ve sosyolojideki geli�melere uyum 
sa�layabilmek için sürekli kendini geli�tirmek zorunda kalmakta; bunun için de kitaplara 
dolayısıyla da okumaya ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, okumanın birey hayatındaki önemini 
artırmaktadır. Okuma eyleminin do�u�tan getirilen bir beceri olmaması ve bu derece önemli bir 
etkinlik olması, ö�renme-ö�retme sürecinde okuma ö�retimini önemli hâle getirmektedir. 
Okuma ö�retiminin en etkili yürütüldü�ü dersler de Türkçe dersleridir. 

2005 Türkçe dersi ö�retim programında okuma becerisiyle, ö�rencilerin günlük 
hayatlarında kar�ıla�tıkları yazılı metinleri do�ru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri 
kullanarak okuyabilmeleri, okuduklarını de�erlendirip ele�tirel bir bakı� açıcısıyla 
yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alı�kanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmı�tır (MEB, 2006: 
6). Bu amaçla programda okuma ile ilgili be� hedef ve bu be� hedefe ba�lı elli iki kazanım ile 
çe�itli etkinlik örnekleri yer almaktadır. 

Ö�retme-ö�renme sürecinde ö�retmen, ö�renci ve yöntem kadar etkili olan bir unsur 
da ö�retim araç gereçleridir. Daha etkili bir ö�retim sa�lamak amacıyla ve ö�retimsel amaçlara 
daha kolay ula�abilmek için kullanılan ileti�im araçlarına ö�retim araçları denmektedir 
(Do�anay, 2007: 334). Hemen hemen bütün derslerde oldu�u gibi Türkçe derslerinde de e�itim 
araç gereçleri içinde önemli yere sahip kaynaklardan birisi “bir e�itim programında yer alan hedef, 
içerik, ö�retme-ö�renme süreci ile ölçme de�erlendirme boyutlarına uygun olarak hazırlanmı� ve ö�renme 
amaçlı kullanılan basılı bir ö�retim materyali” (Demirel ve Kıro�lu, 2005: 2) olarak tanımlanabilen 
ders kitaplarıdır. Özbay (2003)’ın Ankara genelinde ö�retmenlere yönelik yürüttü�ü 
ara�tırmanın sonucuna göre ö�retmenlerin %94,44’ünün ders kitaplarını temel kaynak olarak 
kullanmaktadır. Bu ara�tırma da ders kitaplarının yaygın bir kaynak oldu�unu 
desteklemektedir. 
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2005 yılında yapılandırmacı yakla�ıma uygun olarak yeniden düzenlenen Türkçe dersi 
ö�retim programıyla birlikte ders kitapları büyük bir de�i�ime u�ramı�tır. Programla birlikte 
kullanımına ba�lanan ve bütün derslerde görülen üç kitaplı model Türkçe derslerinde de 
ö�rencilere ve ö�retmenlere yönelik olarak �u �ekilde sunulmu�tur: 1) Ders kitabı, 2) Ö�renci 
Çalı�ma Kitabı ve 3) Ö�retmen Kılavuz Kitabı. 

Türkçe dersi ele alındı�ında bu üç kitaplı model içerisindeki ders kitaplarında sadece 
metinler ve bu metinleri destekleyen görsel unsurlara yer verilmi�; ö�renci çalı�ma kitaplarında 
programın amaçları do�rultusunda dersin ö�renilmesini kolayla�tıracak, ö�rencinin temel dil 
becerilerini geli�tirebilecek örnek, alı�tırma ve çe�itli etkinliklere yer verilmi�; ö�retmen kılavuz 
kitaplarında ise ö�renci ders ve çalı�ma kitaplarının daha etkili kullanımını sa�layacak 
yönlendirme, ek etkinlikler ve sorulara yer verilmi�tir. 

Davranı�çı yakla�ımda bilginin aktarılmasına yönelik ö�retim faaliyetlerinin, 
yapılandırmacı yakla�ımın uygulamaya konulması ile birlikte yerini ö�rencinin bizzat kendisi 
yaptı�ı etkinliklere bırakması, uygulamaların yer aldı�ı ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz 
kitaplarını önemli hâle getirmi�tir. Çalı�mamızın eksenini de Türkçe derslerinde ö�rencilerin 
anlama (okuma ve dinleme) ve anlatma (konu�ma ve yazma) ile dil bilgisi etkinliklerini 
yürüterek, temel dil becerilerini geli�tirmelerine yardımcı olması beklenen ö�renci çalı�ma 
kitapları ve kitapların etkili kullanımını sa�layan ö�retmen kılavuz kitapları olu�turmaktadır. 
Eren (1994), TÖMER (1996), Güler (2001), Topgül (2004) ve Özkara (2006) gibi ara�tırmacıların 
yaptı�ı çalı�malar göstermektedir ki, bütün metin ve uygulamaları içinde barındıran ve eski 
programa uygun hazırlanan ilkö�retim Türkçe ders kitapları ö�rencilerin anlama-anlatma 
becerilerini ve dil bilgisi kazanımlarını yeterince artıramamaktadır. Bu ba�lamda, ders 
kitaplarında olması gereken niteliklerin ba�ında gelen programın amaçlarına uygunluk ilkesi 
kapsamında (Bulut, 1999), yeni programa göre hazırlanan ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz 
kitaplarında yer alan uygulamaların yeni (2005) Türkçe dersi ö�retim programının okuma 
hedeflerini ne derece kar�ılayabildi�i ele alınmı�tır. 

Problem Cümlesi 

Yeni (2005) Türkçe dersi ö�retim programına uygun olarak hazırlanan Türkçe dersi 
ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz kitapları, 2005-2006 ö�retim yılında uygulamaya konulan 
yeni Türkçe dersi ö�retim programının okuma hedef/kazanımlarını kar�ılayabilmekte midir? 

Yöntem 

Ara�tırma Modeli 

Çalı�mamız, tarama modeliyle yapılmı� bir ara�tırmadır. “Tarama modelleri, geçmi�te 
ya da hâlen var olan bir durumu var oldu�u �ekliyle betimlemeyi amaçlayan ara�tırma 
yakla�ımıdır. Ara�tırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi ko�ulları içinde ve oldu�u 
gibi tanımlanmaya çalı�ılır. Onları herhangi bir �ekilde de�i�tirme, etkileme çabası gösterilmez. 
Bilinmek istenen �ey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir biçimde gözleyip 
belirleyebilmektir” (Karasar, 2006: 77). 

Evren ve Örneklem 

Çalı�mamızın evrenini; yeni programa uygun olarak hazırlanan ve ilkö�retim 7. 
sınıflarda 2007-2008 ö�retim yılında da�ıtılan üç yayınevine ait Türkçe dersi ö�renci çalı�ma 
kitapları olu�turmaktadır. Çalı�mada örneklem seçimine gidilmemi� ve evrenin tamamına 
ula�ılarak, her üç yayınevine ait kitaplar incelenmi�tir. �ncelenen kitaplar ve bunların künyeleri 
�u �ekildedir: 

1) Komisyon: �lkö�retim 7 Türkçe Ö�renci Çalı�ma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, 
2007. 

2) Komisyon: �lkö�retim 7 Türkçe Ö�retmen Kılavuz Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, 
2007. 
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3) YANGIN, Banu; ÇELEPO�LU, Ay�egül; TÜRKYILMAZ, Fatma: �lkö�retim 7 Türkçe 
Ö�renci Çalı�ma Kitabı, Pasifik Yayınları, Ankara, 2007. 

4) YANGIN, Banu; ÇELEPO�LU, Ay�egül; TÜRKYILMAZ, Fatma: �lkö�retim 7 Türkçe 
Ö�retmen Kılavuz Kitabı, Pasifik Yayınları, Ankara, 2007. 

5) AKÖZ, �enay; FINDIK, Özlem: �lkö�retim 7. Sınıf Türkçe Çalı�ma Kitabı, Harf 
Yayıncılık, Ankara, 2007. 

6) AKÖZ, �enay; FINDIK, Özlem: �lkö�retim 7. Sınıf Türkçe Ö�retmen Kılavuz Kitabı, 
Harf Yayıncılık, Ankara, 2007. 

Verilerin Toplanması ve De�erlendirilmesi Süreci 

Çalı�mada, MEB Yayınları’nın kitapları 1. kitap; Pasifik Yayınları’nın kitapları 2. kitap; 
Harf Yayınları’nın kitapları 3. kitap olarak adlandırılmı�; tablolarda ö�renci çalı�ma kitapları 
ÖÇK, ö�retmen kılavuz kitapları ÖKK olarak kısaltılmı�tır. Kitapların programdaki okuma 
hedef ve kazanımlarına uygunlu�unu belirlemek amacıyla ö�renci çalı�ma kitaplarındaki 
etkinlik ve bunlara ba�lı alt etkinlikler ile ö�retmen kılavuz kitaplarındaki ek etkinlikler, 
sorular ve yönlendirmeler tek tek ele alınmı�, bunların programın okuma alanındaki hangi 
hedef ve kazanımları kar�ıladı�ı belirlenmi�tir. Ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz kitapları 
kapsamında incelenen etkinlik, ek etkinlik, soru ve yönlendirme sayıları ile yüzdeleri tablo 1’de 
gösterilmi�tir: 

Tablo 1: Ö�renci Çalı�ma ve Ö�retmen Kılavuz Kitaplarındaki Tüm Etkinlik, Soru ve Yönlendirme 
Sayıları ile Yüzdeleri 

      1. K�TAP 2. K�TAP 3. K�TAP TOPLAM 
ÖÇK 237 (%38,28) 212 (%34,24) 170 (%27,46) 619 (%100) 
ÖKK 639 (%23,11) 1190 (%43,05) 935 (%33,82) 2764 (%100) 

Tablo 1’de görüldü�ü üzere; ö�renci çalı�ma kitaplarında incelenen toplam 619 
etkinli�in 237’si (%38,28) 1. kitapta, 212’si (%34,24) 2. kitapta, 170’i (%27,46) 3. kitapta; ö�retmen 
kılavuz kitaplarında incelenen toplam 2764 ek etkinlik, soru ve yönlendirmenin 639’u (%23,11) 
1. kitapta, 1190’ı (%43,05) 2. kitapta ve 935’i (%33,82) de 3. kitapta yer almaktadır. 

Ö�renci çalı�ma kitaplarında yer alan birçok etkinli�in birden fazla kazanıma yönelik 
hazırlandı�ı tespit edilmi�tir. Örne�in bir etkinlik hem okuma alanındaki ikinci hedef üçüncü 
kazanımı hem de ikinci hedef dördüncü kazanımı kar�ılayabilmektedir. Bu etkinliklerde 
kar�ılanan her kazanım ayrı sayılmı�; bu nedenle de etkinlik sayıları ile bu etkinliklerin 
kar�ıladı�ı kazanım sayılarında farklılıklar görülmü�tür. 

Bulgular ve Yorumlar 

Her üç yayınevine ait ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz kitaplarında okuma alanıyla 
ilgili belirlenen tüm uygulamaların okuma hedeflerine sayısal da�ılımı tabloda gösterilmi�tir. 

Tablo 2: Ö�renci Çalı�ma ve Ö�retmen Kılavuz Kitaplarındaki Uygulamaların Okuma Hedeflerine Sayısal 
Da�ılımı 

1. K�TAP 2. K�TAP 3. K�TAP TOPLAM HEDEF VE 
KAZANIMLAR ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK 

1. HEDEF --- 38 --- 68 --- 40 --- 146 
2. HEDEF 90 110 92 180 49 139 231 429 
3. HEDEF 3 1 12 6 9 6 24 13 
4. HEDEF 17 11 17 36 42 22 76 69 
5. HEDEF 2 10 --- 10 --- 26 2 46 

T  O  P  L  A  M 112 170 121 300 100 233 333 703 

Tablo 2’de görüldü�ü üzere üç yayınevine ait ö�renci çalı�ma kitaplarında okumayla 
ilgili hedeflerin tamamına yer verilmemi�tir. 333 etkinli�in 112’si birinci kitapta, 121’i ikinci 
kitapta, 100’ü üçüncü kitapta yer almı�tır. Kitaplardaki toplam okuma etkinlik sayılarında 
büyük farklılıkların olmadı�ı görülmektedir. Okuma etkinlik sayılarının miktar olarak fazla 
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olmasında, her temada üç olmak üzere bir kitapta on sekiz ve üç kitapta toplam elli dört okuma 
metninin yer almasının etkili oldu�u söylenebilir. 

       Toplam 333 etkinli�in 231’i ikinci hedefe (okudu�u metni anlama ve çözümleme), 24’ü 
üçüncü hedefe (okudu�u metni de�erlendirme), 76’sı dördüncü hedefe (söz varlı�ını 
zenginle�tirme) ve 2’si be�inci hedefe (okuma alı�kanlı�ı kazanma) yönelikken, kitaplarda 
birinci hedefe (okuma kurallarını uygulama) yönelik hiçbir etkinli�e yer verilmemi�tir. 

 Tablo 2’de görüldü�ü üzere ö�retmen kılavuz kitaplarında okuma ile ilgili saptanan 
703 adet ek etkinlik, soru ve yönlendirmenin 170’i birinci kitaba, 300’ü ikinci kitaba ve 233’ü 
üçüncü kitaba aittir. Kitaplar arasında uygulama sayısı bakımından 2. kitap lehine bir farklılı�ın 
oldu�u görülmektedir. Uygulama sayısının fazla olmasında kitaplarda yer alan okuma 
metinlerinin sayısının çoklu�unun etkili oldu�u söylenebilir. 

       Toplam 703 uygulamanın (ek etkinlik, soru ve yönlendirme) 146’sı birinci hedefe 
(okuma kurallarını uygulama), 429’u ikinci hedefe (okudu�u metni anlama ve çözümleme), 
13’ü üçüncü hedefe (okudu�u metni de�erlendirme), 69’u dördüncü hedefe (söz varlı�ını 
zenginle�tirme) ve 46’sı be�inci hedefe (okuma alı�kanlı�ı kazanma) yöneliktir. Ö�retmen 
kılavuz kitaplarının bütün hedeflere yer verdi�i görülse de tüm kazanımları kar�ılayamadı�ı 
belirlenmi�tir. 

 Gerek ö�renci çalı�ma gerekse ö�retmen kılavuz kitapları açısından hedefler bazında 
elde edilen niceliksel bulgular �u �ekilde belirtilebilir: 

 Birinci hedef (okuma kurallarını uygulama) (5 adet kazanım): 

 Ö�renci çalı�ma kitaplarında okuma alanında birinci hedefteki kazanımlara yönelik 
hiçbir etkinli�e yer verilmedi�i görülmektedir. Bunun nedeni olarak birinci hedef 
kazanımlarının kitap üzerinde etkinli�e dönü�türülebilirli�inin zor olmasının etkili oldu�u 
söylenebilir. 

      Ö�retmen kılavuz kitaplarında okuma alanında birinci hedefte uygulama sayısı 
bakımından 2. kitap lehine farklılı�ın oldu�u; uygulamaların sesli, sessiz, not alarak, 
i�aretleyerek, söz korosu, soru sorarak okuma gibi okuma yöntem ve tekniklerinin 
kullanılmasına yönelik dördüncü kazanımda yo�unla�tı�ı, kitapların di�er kazanımlarda 
dengeli bir da�ılım izledi�i görülmektedir. Kılavuz kitaplarda okuma kurallarına yönelik 
uygulamaların tamamına yakınının yönlendirici ifadelere dayanmasının bu hedefteki 
kazanımların ö�rencilere kazandırılmasında ö�retmen etkilili�ini artırdı�ı söylenebilir. 

 �kinci hedef (okudu�u metni anlama ve çözümleme) (32 adet kazanım): 

 Ö�renci çalı�ma kitaplarında metnin türünün kavranmasına, empati yoluyla duygu ve 
dü�üncelerin yorumlanmasına, metinle ilgili kurgular yapılmasına önem verilmedi�i; 
metindeki sebep-sonuç ve amaç-sonuç ili�kilerinin belirlenmesine, sorunlara farklı çözümler 
üretilmesine, metinle ilgili tahminler yürütülmesine, metnin yazarı veya �airi hakkında bilgi 
edinilmesine yeterince önem verilmedi�i; metinden hareketle kelime ve kelime grupların 
kazandı�ı anlamların, metnin konusunun, ana fikrinin, unsurlarının (olay, yer, zaman, �ahıs 
vb.), örtülü anlamların belirlenmesine, metindeki öznel ve nesnel yargıların ayırt edilmesine, 
metinle ilgili görsellerin yorumlanmasına ve metindeki dü�ünceyi geli�tirme yollarının fark 
edilmesine önem verildi�i anla�ılmaktadır. �kinci hedefe yönelik etkinliklerde kurgulama 
yapma, tahminlerde bulunma, sorunlara çözüm üretme, sebep-sonuç ve amaç-sonuç ili�kilerini 
belirleme gibi üst düzey zihinsel becerilere yönelik kazanımlara yeterince yer verilmemesinin 
çalı�ma kitapları açısından olumsuz bir durum oldu�u; bunun yanı sıra metnin içeri�i ve 
vermek istedi�i mesajın çözümlenmesine, görsel materyallerin metinle ili�kilendirilerek 
yorumlanmasına yönelik kazanımlara niceliksel bakımdan yeterince yer verilerek ö�rencilerin 
anlama ve görsel okuma becerilerinin geli�tirilmeye çalı�ılmasının olumlu bir durum oldu�u 
söylenebilir. 
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 Ö�retmen kılavuz kitaplarında metnin ana fikrinin, metindeki kelime ve kelime 
gruplarının anlamlarının, örtülü anlamların, sebep-sonuç ili�kilerinin, söz sanatlarının 
bulunmasına; metnin türüyle ilgili özelliklerin kavranmasına, empati yoluyla duygu ve 
dü�üncelerin yorumlanmasına, görsel ögelerin yorumlanmasına ve metnin yazarı veya �airi 
hakkında bilgi edinilmesine önem verildi�i; ö�renci çalı�ma kitaplarında da görüldü�ü gibi 
ö�rencinin kurgulamalar yapmasına, okuduklarını kendi ifadeleriyle özetlemesine ve metni 
kendi hayatıyla ili�kilendirmesine, �iir dilinin farklılı�ını anlama gibi estetik zevklere yönelik 
kazanımlara ise yeterince önem verilmedi�i anla�ılmaktadır. Buradan yola çıkarak ö�retmen 
kılavuz kitaplarının da çalı�ma kitapları gibi metnin anla�ılıp çözümlenmesine niceliksel 
bakımdan yeterince yer verdi�i; fakat özetleme, kurgulama gibi üst düzey zihinsel becerilerin 
tam anlamıyla geli�tirilemedi�i, ö�rencilerin okuduklarını kendi ya�amlarıyla 
ili�kilendirilmesine yeterli fırsat verilmeyerek okunanlardan çıkarılan mesajın pratikte 
faydalılı�ının artırılamadı�ı söylenebilir. 

 Üçüncü hedef (okudu�u metni de�erlendirme) (2 adet kazanım): 

 Ö�renci çalı�ma kitaplarında üçüncü hedefte etkinlik sayısı bakımından 2. ve 3. kitaplar 
lehine farklılı�ın oldu�u, kitap bazında etkinliklerin kazanımlara da�ılımının dengeli oldu�u 
görülmekte; çalı�ma kitaplarında verilen tablolarla ö�rencilerin, okudukları metinleri içerik, dil 
ve anlatım yönünden belirli ölçütlere göre de�erlendirmesine önem verildi�i anla�ılmaktadır. 
Bu tür etkinliklerin ö�retmen rehberli�inde bilinçli bir �ekilde yapılmasının ö�rencilerin; 
metinler arası kar�ıla�tırmaları daha iyi yapabilece�i, kendi yazma faaliyetlerinde içeri�in nasıl 
olu�turulup dil ve anlatımın nasıl etkili hâle getirilece�ini belirlemelerine yardımcı olabilece�i 
söylenebilir. 

      Ö�retmen kılavuz kitaplarında üçüncü hedefte uygulama sayısı bakımından 2. ve 3. 
kitaplar lehine farklılı�ın oldu�u, toplamda uygulama sayısının kazanımlara dengeli bir 
da�ılım izledi�i görülmektedir. Kılavuz kitaplarda bu hedefe yönelik uygulamaların tamamına 
yakınının tablolarla, bir kısmının da yönlendirmelerle yapıldı�ı belirlenmi�tir. Çalı�ma 
kitaplarında oldu�u gibi metnin de�erlendirilmesine yönelik uygulamalarda ö�retmen 
rehberli�inin, ö�rencilerin metni tam anlamıyla kavrayabilmeleri ve metnin planının 
kavranarak kendi planlı yazma faaliyetlerine yardımcı olması yönünde önemli oldu�u 
söylenebilir. 

 Dördüncü hedef (Söz varlı�ını zenginle�tirme) (4 adet kazanım): 

 Ö�renci çalı�ma kitaplarında dördüncü hedefte etkinlik sayısı bakımından 3. kitap 
lehine farklılı�ın oldu�u, kitaplarda dördüncü kazanıma yönelik hiçbir etkinli�e yer 
verilmedi�i, etkinliklerin birinci ve üçüncü kazanımlarda yo�unla�tı�ı görülmekte; ö�rencilerin 
e�, yakın, zıt anlamlılıktan yararlanarak kelime hazinelerini geli�tirmelerine ve yeni ö�rendi�i 
kelime ile kelime gruplarını anlam bütünlü�ü içinde kavramalarını sa�lamak amacıyla cümle 
içinde kullanmalarına önem verildi�i anla�ılmaktadır. Söz varlı�ını zenginle�tirmeye yönelik 
etkinliklerin uygulanı� biçimleri ele alındı�ında çe�itli bulmaca örnekleri, e�le�tirme çalı�maları 
gibi ö�rencilerin zevkle yapabilecekleri uygulamalara yer verildi�i görülmü�tür. 

      Ö�retmen kılavuz kitaplarında dördüncü hedefte uygulama sayısı bakımından 2. kitap 
lehine farklılı�ın oldu�u, uygulamaların kazanımlara da�ılımının orantısız oldu�u, üç kitaba 
da�ılım açısından bakıldı�ında uygulamaların birinci kazanımda yo�unla�tı�ı görülmekte; 
yönlendirme ve ek etkinliklerle ö�rencilerin e�, yakın, zıt anlamlılık yoluyla kelime 
hazinelerinin geli�tirilmesine önem verildi�i anla�ılmaktadır. 

 Be�inci hedef (okuma alı�kanlı�ı kazanma) (9 adet kazanım): 

 Ö�renci çalı�ma kitaplarında be�inci hedefte sadece 1. kitabın bir etkinlik vasıtasıyla iki 
kazanıma (“farklı türlerde metin okur” ve “Okudukları ile ilgili duygu ve dü�üncelerini 
arkada�larıyla payla�ır”) yer verdi�i; bu etkinlikte ö�rencilerin, ders kitabında yer alan 
metinden farklı türde bir metni (�iiri) okumalarına ve bu metinle ilgili duygu, dü�ünce, 
hayallerin sınıf ortamında payla�ılmasına yönelik bir çalı�ma yapıldı�ı görülmü�tür. Çalı�ma 
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kitaplarında okuma alı�kanlı�ının kazandırılmasına yönelik yeterli etkinli�e yer 
verilmemesinde, bu hedefe yönelik kazanımların kitap üzerinde etkinli�e 
dönü�türülebilirli�inin zor olmasının etkili oldu�u söylenebilir. 

      Ö�retmen kılavuz kitaplarında be�inci hedefte uygulama sayısı bakımından 3. kitap 
lehine farklılı�ın oldu�u, uygulamaların kazanımlara dengeli bir da�ılım izledi�i 
görülmektedir. Bu hedefe yönelik uygulamaların tamamının yönlendirici ifadelerle 
yürütüldü�ü gözlenmi�tir ve bunun nedeni olarak da kazanımların ka�ıt üzerinde 
uygulanabilir etkinlikten ziyade, ö�rencilerin yaparak ya�ayarak uygulayaca�ı çalı�malara 
dayanması söylenebilir. 

 Ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz kitaplarının okuma alanının hangi hedeflerinde 
yo�unluk kazandı�ı ise tabloda �u �ekilde yüzdesel verilerle gösterilebilir: 

Tablo 3: Tüm Etkinliklerin, Soruların ve Yönlendirmelerin Okuma Hedeflerine Göre Yüzdesel Da�ılımı 

1. K�TAP 2. K�TAP 3. K�TAP  
ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK 

HEDEF 1 %0 %22,35 %0 %22,66 %0 %17,16 

HEDEF 2 %80,35 %64,70 %76,03 %60 %49 %59,65 

HEDEF 3 %2,67 %0,58 %9,91 %2 %9 %2,57 

HEDEF 4 %15,17 %6,47 %14,04 %12 %42 %9,44 

HEDEF 5 %1,78 %5,88 %0 %3,33 %0 %11,15 

 
Tablo 3’te görüldü�ü üzere ö�renci çalı�ma kitaplarında birinci hedefe (okuma 

kurallarını uygulama) hiç yer verilmezken, be�inci hedefe (okuma alı�kanlı�ı kazanma) de 
yetersiz miktarda (sadece 1. kitapta bir etkinlik) de�inilmi�tir. Bu durum birinci hedefte 
ö�retmen kılavuzlarıyla giderilmeye çalı�ılsa da, be�inci hedefte kılavuz kitaplar bakımından 
da bir yetersizlik görülmektedir. Gerek ö�renci çalı�ma gerekse ö�retmen kılavuz kitaplarının; 
kazanım sayıları da göz önünde bulunduruldu�unda dengeli bir da�ılım izlemedi�i, ikinci 
hedefte (okudu�u metni anlama ve çözümleme) yo�unla�tı�ı görülmektedir. Bu yo�unla�mada 
hedefin içerdi�i kazanım sayısının fazla olması (32 kazanım) ve okuma becerisinin dilin anlama 
boyutunda olup bu hedefin de anlama ve çözümlemeye dayanmasının etkili oldu�u 
dü�ünülebilir. 

Genel olarak bakıldı�ında; okumaya yönelik uygulamaların hedeflere ve kitaplara 
da�ılımında belirli bir dengenin olmadı�ı, ö�renci çalı�ma kitaplarında etkinliklerle 
kazandırılamayan kazanımların ö�retmen kılavuz kitaplarındaki sorular ve yönlendirmelerle 
kazandırılmaya çalı�ıldı�ı; ikinci, üçüncü ve dördüncü hedeflerde ö�renci çalı�ma kitaplarının 
ö�rencileri etkin kılabildi�i fakat birinci ve be�inci hedeflerde ö�retmen yönlendirmelerinin 
önem kazandı�ı anla�ılmaktadır. Okuma becerisinin esasını olu�turan okudu�unu anlamaya 
yönelik kazanımların nicelik bakımından büyük ölçüde çalı�ma kitaplarıyla kar�ılanabilmesinin 
olumlu, her iki kitap türünde okuma alı�kanlı�ı kazandırmaya yönelik uygulamalara yeterince 
yer verilmemesinin olumsuz bir durum oldu�u söylenebilir. 

Gerek ö�renci çalı�ma gerekse ö�retmen kılavuz kitapları açısından elde edilen 
niteliksel bulgular �u �ekilde belirtilebilir: 

Ö�renci çalı�ma kitaplarındaki okuma etkinlikleri niteliksel olarak ele alındı�ında ise 
kitaplar arasında okuduklarını de�erlendirmeye yönelik etkinliklerin içerik ve uygulama 
biçimleri bakımından büyük farklılıklar göstermeyip tablolar �eklinde hazırlandı�ı; fakat metni 
anlamlandırma ve çözümleme hedefine yönelik etkinliklerde gerek görsellerden yararlanma 
gerekse etkinliklerin içeri�i ve uygulanma süreci açısından 1. ve 3. kitaplar lehine farklılıkların 
oldu�u, özellikle 3. kitaptaki etkinliklerin görsellerle iyi bir �ekilde desteklendi�i, 2. kitaptaki 
metni anlamaya yönelik etkinliklerin genellikle soru-cevap �eklinde (ö�rencilerin, kitapta 
sorulan sorulara verilen bo�luklarda cevap yazmaları) düzenlendi�i ve bu nedenle ö�rencileri 
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te�vik edici nitelikte olmadı�ı; ayrıca metnin anla�ılabilmesi ve vermek istedi�i mesajların 
çözümlenmesi yönündeki her üç kitaptaki etkinliklerin ö�rencilerin metni anlayıp 
çözümleyebilme sürecine etki etmekten çok, anla�ılanların kitap üzerinde yazıya dökülmesi 
�eklinde oldu�u ve bu nedenle ikinci hedefe yönelik etkinliklerin anlama/çözümleme 
sürecinde nitelik bakımından yeterli olamadı�ı belirlenmi�tir. 

Söz varlı�ını zenginle�tirmeye yönelik etkinliklerde 2. kitabın eski programa uygun 
hazırlanan kitaplardaki “sözcük ö�renme” bölümlerinin devamı niteli�inde hazırlandı�ı ve 
genellikle bo�luk doldurma �eklindeki çalı�malara dayandı�ı, 3. kitapta görsellerden daha sık 
yararlanıldı�ı ve bulmaca gibi ö�rencilere zevk verecek nitelikte etkinliklere daha fazla yer 
verildi�i; her üç kitapta da genel olarak metin ba�lamından yola çıkarak kelimenin anlamını 
tahmin etme-kelimenin anlamını sözlükten bulma-kelimeyi cümle içinde kullanma sırasının 
kullanıldı�ı; 1. kitabın nitelik, 3. kitabın gerek nicelik gerekse nitelik bakımından dördüncü 
hedefte (söz varlı�ını zenginle�tirme) yeterli olabildi�i gözlenmi�tir. 

Ö�retmen kılavuz kitaplarındaki okuma alanıyla ilgili uygulamalar niteliksel olarak ele 
alındı�ında ise; üç kitapta da yönlendirici ifadelerin benzer biçimlerde yer aldı�ı  ve 
yönlendirmelere 2. kitapta daha fazla yer verildi�i, birinci ve be�inci hedefe yönelik olanların 
tamamına yakınının yönlendirmelerle yapıldı�ı, üçüncü ve dördüncü hedefe yönelik olanlarda 
ek etkinliklerin ve yönlendirmelerin kullanıldı�ı, ikinci hedefe yönelik olanlarda da metni 
anlama sorularının ve ek etkinliklerin a�ırlıkta oldu�u, 3. kitabın ek etkinliklere daha fazla yer 
verdi�i (hedeflerde uygulamaların farklılıklar göstermesinde, hedeflerin içerdikleri 
kazanımların yöneldi�i davranı�ların uygunlu�unun önemli oldu�u söylenebilir); kılavuz 
kitaplarda ders kitaplarındakinden farklı olarak konuyla ilgili çe�itli resimlere yer verildi�i, bu 
nedenle ö�rencilerin görselleri yorumlama becerilerinin geli�tirilmeye çalı�ıldı�ı gözlenmi�tir. 
�kinci hedefe yönelik ö�renci çalı�ma kitaplarındaki etkinliklerin nitelik bakımından 
ö�rencilerin metni ve vermek istedi�i mesajları kavratmada yetersiz olmasından kaynaklanan 
olumsuzlu�un, kılavuz kitaplardaki metni anlama ve çözümleme sorularıyla belli bir ölçüde 
giderilebildi�i söylenebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan ara�tırmalar ortaya koymaktadır ki; bilgi ediniminde okuma becerisinin önemli 
bir yeri vardır ve okuma e�itiminin en etkili yürütüldü�ü ders olan Türkçe derslerinde en sık 
kullanılan ö�retim materyali ders kitaplarıdır. Bu iki sonuç, okuma becerisinde ders 
kitaplarının ne ölçüde etkili olabilece�i sorusunu ortaya çıkarmaktadır. 2005 Türkçe dersi 
ö�retim programıyla birlikte ders kitaplarının yanında ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz 
kitapları da kullanıma sunulmu�tur. Yeni (2005) programın esas aldı�ı yapılandırmacı 
yakla�ımın temelinde olan ö�renci merkezli etkinliklere dönük uygulamalar da ö�renci çalı�ma 
ve ö�retmen kılavuz kitaplarında yer almaktadır. Bu nedenle okuma becerisine yönelik 
uygulamaları de�erlendirmek amacıyla ö�renci çalı�ma ve ö�retmen kılavuz kitapları üzerinde 
yapılan çalı�manın sonuçları �u �ekilde sıralanabilir: 

• Ö�renci çalı�ma kitaplarında; okunanlardan hareketle kurgulama yapma, tahminlerde 
bulunma, sebep-sonuç ve amaç-sonuç ili�kisi kurma gibi üst düzey zihinsel becerilere 
yönelik etkinliklere yeterince yer verilmemi�tir. Bu nedenle 2005 Türkçe dersi ö�retim 
programının giri� bölümünde ve genel amaçlarında özellikle vurgulanan ‘üst düzey 
zihinsel becerilerin geli�tirilmesi’, çalı�ma kitaplarınca sa�lanamamı�tır. 

• Programdaki okuma becerisine ait hedeflerin temelindeki unsurlardan biri olan okuma 
alı�kanlı�ı kazanma bakımından kitaplar ele alındı�ında; okuma alı�kanlı�ının 
kazanılması yönünde gerek çalı�ma kitaplarında gerekse kılavuz kitaplarda yeterli 
uygulama yer almamı�tır. Bu hedefe yönelik etkinliklerin çalı�ma kitaplarında yer 
almama nedeni olarak kazanımların kitap üzerinde etkinli�e dönü�türülebilirli�inin 
zorlu�u etkili olmu�tur. Kılavuz kitaplarda var olan uygulamaların da yönlendirici 
ifadelere dayanması, ö�rencilere okuma alı�kanlı�ının kazandırılmasında ö�retmen 
etkilili�ini artırmaktadır. 
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• Okuma becerisinin esasını olu�turan, programdaki okudu�unu anlama 
hedef/kazanımları bakımından kitaplar ele alındı�ında; bütün okuma metinlerinde yer 
verilmesi nedeniyle ö�renci çalı�ma kitaplarındaki etkinlikler ile ö�retmen kılavuz 
kitaplarındaki uygulamalar niceliksel olarak yeterli düzeydedir. Ö�renci çalı�ma 
kitaplarındaki okunan metinleri anlama/çözümleme etkinlikleri ö�rencilerin 
okuduklarını anlayabilmesine etki etmekten ziyade, anla�ılanların ifade edilmesine 
yöneliktir. Bu nedenle çalı�ma kitaplarındaki etkinlikler ö�rencilerin etkili anlama 
becerisini geli�tirebilecek veya okuduklarını anlamalarını/çözümlemelerini 
kolayla�tıracak nitelikte de�ildir. Okunanların anla�ılmasına yönelik kılavuz 
kitaplardaki metni anlamlandırma soruları ve yönlendirici ifadeler, çalı�ma 
kitaplarındaki bu alana yönelik eksiklikleri azaltıcı niteliktedir. Bundan dolayı 
okunanları anlama/çözümleme sürecinde ö�retmenlerin, çalı�ma kitaplarındaki 
etkinliklerden farklı olarak kılavuz kitaplardaki soruları ve yönlendirmeleri kullanması 
önem kazanmaktadır. 

• Gerek ö�renci çalı�ma gerekse ö�retmen kılavuz kitaplarında okuma alanında 
ö�rencilerin söz varlıklarının geli�tirilmesine yönelik, ö�rencilerin seviyelerine uygun, 
dikkatlerini çekebilecek yeterli sayıda uygulamaya yer verilmi�tir. Bu açıdan 
bakıldı�ında eski programa uygun kitaplarda da önem verilen sözcük çalı�maları, yeni 
kitaplarda daha e�lenceli ve dikkat çekici hâle getirilerek devam ettirilmi�tir. 

Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak sunulabilecek öneriler ise �u �ekilde belirtilebilir: 

• Ö�renci çalı�ma kitaplarında okuma ile ilgili üst düzey zihinsel becerilere yönelik 
analiz, sentez, de�erlendirme basama�ındaki etkinlikler artırılmalı; böylece ö�rencilere 
okuduklarından anlam çıkarma, bunları çözümleme ve sorgulama alı�kanlı�ı 
kazandırılabilmelidir. 

• Ö�renci çalı�ma kitaplarındaki etkinlikler; çözümlenip anla�ılanların aktarılmasından 
ziyade, okunanların anla�ılması sürecine etki edecek, ö�rencilerin anlama/çözümleme 
sürecini etkileyebilecek �ekilde düzenlenerek iyile�tirilmelidir. 
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