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Özet
Türkçe ders kitaplarında yer alan edebi metinler Türkçe ö retimi için önemli bir araçtır. Bu
çalı manın amacı, ilkö retim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan edebi türleri incelemektir. Bu
amaçla Türkçe ders kitaplarıyla ilgili yapılan çalı malara kısaca temas edilmi tir. Eski ve yeni programın
kar ıla tırması yapılmı tır. 2006 Ö retim Programına göre Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin
ta ıması gereken özellikler belirtilmi ve metin türlerinin önemi üzerinde durulmu tur. 2008-2009 e itim
ö retim yılında okutulan dört farklı yayınevinden çıkan altı ders kitabındaki bütün metinlerin incelendi i bu
çalı mada kullanılan türlerin sıklı ı belirlenmi , bulgular üzerinde tartı ılmı ve konuyla ilgili önerilerde
bulunulmu tur. Ancak serbest okuma metinleri ara tırma kapsamına alınmamı tır.
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Abstract
Literary texts that take place in Turkish course books are an important means for teaching Turkish.
The aim of this study is to search 6th, 7th and 8th grade Turkish course books in terms of text types. For this
purpose, studies concerned with Turkish course books are discussed shortly. New Turkish curriculum is
compared with the previous one. According to the 2006 curriculum reading texts that have to contain special
features are discussed and the significance of types of texts is emphasized. In this study, all the texts in six
books from four different publishing houses taught in 2008-2009 teaching year are examined, frequency of
types used are defined; and finally those findings are discussed and implications are made. But free reading
texts are not covered in this study.
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GR
Bir ülkede e itimin ba arıya ula ması hazırlanan ders programlarının niteli ine ba lıdır. Ders
programları ne derece sa lıklı ise verilen e itim de o derece ba arılı olur. Aynı zamanda programı
uygulayacak ve hayata geçirecek olan ö retmenlerin de iyi olması gerekir (Co kun, 2007). Eski ve yeni
Türkçe ö retim programlarına bakıldı ında her iki programın da bireylere dört temel beceriyi
kazandırmaya çalı tı ı görülür. Bunlar: dinleme/izleme, konu ma, okuma ve yazmadır. Ayrıca bu temel
dil becerilerini destekleyen Türkçenin yapısını olu turan ve i leyi kurallarını tanımlayan dilbilgisi
ö retimi de ayrı bir öneme sahiptir. Eski programa göre tüm bu dil becerileri ayrı ayrı ve ö retmenin
etkin oldu u bir ortamda kazandırmaya çalı ılırken yeni programda durum daha farklıdır. Türkçe dersi
ö retim programında (2006) çe itli etkinlikler aracılı ıyla ö rencilere kazandırılacak bilgi ve becerilerin
daha verimli ve kalıcı olmasını sa lanmaya çalı ılmı tır. Yeni Türkçe ö retim programı yapılandırmacı
yakla ımı esas almaktadır. Bu yakla ımda ö rencinin ön bilgilerini harekete geçirme, geli im düzeyini
dikkate alma önemlidir. Bu yakla ımla temel dil becerileri bir bütün halinde ö renciler kandırılmaya
çalı ılır (Ayta , 2006). Ö renci merkezlidir. Ö renci daha önce edindi i bilgilerden hareketle yeni bilgiler
ö renir. Ö retmen çe itli etkinlikler vasıtasıyla ö rencilere ö renecek oldukları bilgileri sezdirir. Bu
yakla ım aynı zamanda ö renci merkezli yöntem ve teknikleri uygulamayı gerektirir.
Eski program ö renciyi edilgen ve daha bireysel kılarken yeni program ö rencinin grupla
çalı masını te vik etmekte, bilgiyi kendisinin yapılandırmasını sa lamakta ve ö renciyi daha etkin hale
getirmektedir. Ö retmen merkezli e itimden ö renci merkezli e itime geçildi i görülmektedir. Eski
1
2

Bu çalı ma Murat Solak tarafından seminer olarak sunulmu tur.
Pamukkale Üniversitesi Türkçe E itimi Bölümü Yüksek Lisans Ö rencisi
Pamukkale Üniversitesi Türkçe E itimi Bölümü

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 9 Fall 2009

- 445 -

programa göre hazırlanan kitaplarda ö renciye bilgiler hazır verilmekteydi. Ö retmenin ve ö rencilerin
sınıf içi yapaca ı etkinlikler kitaptaki bilgilerle sınırlı kalmaktaydı. Bu durum ö retmenin esnek ve rahat
hareket etmesini kısıtlıyordu. Ö renciye kendisine hazır sunulan bilgileri ö renmek kalıyordu. Bu durum
ö renciyi ezbercili e sevk etmekte ve ara tırmacı kimli ini köreltmekteydi. Öz (2006), Türkçe dersinin
ya amımız esnasında kullanabilece imiz becerileri içerdi i için ilkö retim programında özel bir yere
sahip oldu unu, Türkçe dersinin amaçlarının gerçekle ebilmesi için ö retilecek olan bilgilerin günlük
hayatla birle tirilmesi ve kullanılabilir bir yöntemle ö retilmesi gerekti ini söylüyor. Bu açıdan
bakıldı ında yeni programla ö renci çe itli etkinlikler yoluyla ö renmesi gereken bilgiye kendisi
ula makta yaparak ya ayarak ö renmektedir. Etkinlikler ö renciyi ara tırmaya, sorgulamaya ve ele tirel
dü ünmeye sevk etmektedir. Böylece ö rencinin özgüveni artmakta duyu sal açıdan hayata daha olumlu
bakabilmektedir. Ayrıca yeni program demokratik anlayı ın yaygınla masına hizmet etmekte ve
böylelikçe ça a uygun bireyler yeti mesini sa lamaktadır.
Önceki programlarda temel dil becerileri ayrı ayrı ele alınırken yeni programda böyle bir ayrıma
gidilmemi tir. Örne in 1981 programına göre haftada bir ders saatinin yazma çalı malarına ayrılması
uygun görülmü tür. Yeni programda ise böyle bir ayrım yapılmamı tır. Önceki programda hedef-davranı
ifadesine yer verilirken yeni programda ö renci merkezli olarak kazanım ifadesi yer almaktadır. Yine
1981 programında ö rencilere kazandırılacak davranı ların yeterince iyi düzenlenmedi i ve sınıflara göre
farlıla manın sa lıklı bir ekilde gerçekle tirilemedi i görülmektedir. Yeni program hazırlanırken 1981
programından farklı olarak birinci ve ikinci kademe için farklı ö retim programları hazırlanmı tır
(Co kun, 2007). Yeni Türkçe ö retim programında tema merkezli e itim anlayı ı söz konusudur. Bu
sayede ö renciler aynı tema içerisinde farklı metinlerle ve konularla kar ıla makta, önceki edindi i
bilgilerle sonrakileri ili kilendirme olana ı bulmaktadır (Co kun, 2007).
Programın getirdi i en önemli yeniliklerden biri de ders kitapları konusundadır. Yeni program
her sınıf için üç farklı kitabın hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunlar; metinlerin yer aldı ı ö renci
ders kitabı, etkinliklerin yer aldı ı ö renci çalı ma kitabı ve bunların her ikisini de içine almakla birlikte
dersin nasıl i lenece i konusunda ö retmene rehberlik eden ö retmen kılavuz kitabıdır (Co kun, 2007).
Ders kitapları, 1739 sayılı Milli E itim Temel Kanunu’nda yer alan Türk Milli E itiminin genel
amaçlarının ve her dersin kendine özgü olan özel amaçlarının bireylere kazandırılmasında önemli bir
araçtır (Demirel, 1998; O uzkan, 1993). Türkiye artlarında görev yapan ö retmenlerin büyük bir
kısmının ders kitaplarına ba lı kalarak e itim ve ö retimi sürdürdü ü göz önünde bulundurulursa (Sever,
2006) kitapların önemi daha iyi anla ılır. Çeçen ve Çiftçi’ye (2007) göre ders kitapları “hem e itim hem
de ö retim amacıyla kullanılan temel kaynaklardır. Ö rencinin ya ve bilgi seviyesine uygun bili sel ve
duyu sal becerilerle donatılmı zengin metinlerden olu an, ö retim programlarının esas aldı ı ilkeler
do rultusunda hazırlanan, ihtiva etti i bilgileri ö renciye aktaran basılı e itim ve ö retim
materyalleridir.” (s. 39) Yani ders kitapları sadece ekil yönünden de il içerik yönünden de amaçlarımıza
hizmet etmelidir.
Geleneksel ö retim uygulamalarında ö retmen merkezli yakla ımın olması ö rencileri
ezbercili e yöneltmi ve ders kitapları ana kaynak olma özelli ini sürdürmü tür. Basılı e itim ve ö retim
araçları önemini korumakla birlikte bilgisayar, radyo, teyp ve internet gibi yeni ders araç gereçleri ortaya
çıkmı tır. Bu durum yeni yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sa lamakla birlikte ö retmen ve ö renci
çalı malarına yeni bir yön vermi tir (Kavcar, O uzkan ve Sever, 2005). Sever (2006), Türkçe
ö retiminde yalnızca ders kitaplarına ba lı kalınmasını do ru bulmamaktadır. Türkçe dersinin okuma
kültürü edinmi bireyler yeti tirme fonksiyonu dü ünüldü ünde ö rencilerin dilin anlatım gücünü
yansıtan farklı türde metinlerle kar ıla ması gerekir. Sever’e (2006) göre bu da Türkçe ö retiminde tek
kaynaklı uygulamalar yerine, çok uyaranlı e itim ortamlarının yaratılmasıyla mümkündür.
Tüm derslerde oldu u gibi Türkçe dersinin de temel kayna ı ders kitaplarıdır. Türkçe dersinin
temel amacı ö rencilere anadili bilinci kazandırmak ve sahip oldu u anadilini en etkili ekilde
kullanmasına olanak sa lamaktır. Bu amacı gerçekle tirmek için kullanılan ders kitapları ise birer araçtır.
Bazen tek bir araç ki ileri amaca ula tırırken bazen de bu yeterli olmaz. Türkçe ders kitaplarında yer
verilen metinler Türkçe dersinin amaçlarına ula masında önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan
dü ünüldü ünde metinlerin amaç de il araç oldu u görülür (Ayta , 2006). Bireylere gerçek anlamda dil
bilinci kazandırmak dilimize ait yazınsal türlerin iyi seçilmesiyle mümkündür. Bunları yaparken Türkçe
dersinin sadece metin i lenen ve dil bilgisi etkinliklerinin oldu u bir ders olarak algılanmasının önüne
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geçilmelidir. Bu açıdan Sever (2006) Türkçe dersinin bir bilgi dersi gibi algılanmasının ve metinden
kopuk kuramsal ve soyut dil alı tırmaları yapılmasının ö rencileri ezbere yöneltece i görü ündedir.
Türkçe derslerinde i lenen metinler ö rencilere ana dilini sevdirmesi, kültürel ve tarihi de erlere
kar ı ilgi uyandırması, bili sel ve duyu sal bakımdan birçok beceri kazandırması, ö rencide estetik zevk
uyandırması ve çe itli mesajlar vererek onları e itmesi açısından büyük öneme sahiptir (TÜDÖP, 2006).
Bu bakımdan metinler Türkçe dersi için bir iskelet görevi görmektedir. Yani dersin ayakta kalabilmesi
için nitelikli metinlere gereksinim vardır.
Akyol’a (2008) göre metin kelimesi “Bir kitabın içindeki kısımları, ba lı ba ına tek bir konuyu,
makaleyi veya birkaç paragraftan olu an ve bir ana fikre sahip olan yazıları anlatmak için
kullanılmaktadır.” (s. 211) Metin kavramına farklı bir bakı olan semiotik bakı metin kavramının
sınırlarını geni letmi tir. Önceleri dilsel metinler dü ünülürken semiotik bakı açısıyla metin kavramı
içerisine resimler, foto raflar, filimler, haritalar, grafikler, beden dili vb. i aret ve çizimler dâhil
edilmi tir. Akyol’a (2008) göre kapsamlı bir anlam kurma dilsel ve semiotik metinlerin bir arada
yorumlanmasıyla mümkündür. lkö retim okullarımız bu beceri bakımından yetersiz kalmaktadır.
Yapılandırmacı yakla ım dilsel ve semiotik metinlerin bir arada yorumlanmasına olanak sa lamaktadır.
Ayta ’a (2006) göre yazınsal yapıtlar biçim, konu ve teknik özellikler bakımından iir, hikâye, deneme,
masal gibi türlere ayrılır. Yazınsal türler Türkçe ö retiminde önemli bir yere sahiptir. Türler ö rencilere
ö retilirken temel dil becerilerinin birbirleriyle olan ba lantıları dikkate alınmalıdır. Metin türleri Türkçe
ö retimi için birer araçtır. Bu bakımdan türlerin nitelik ve içerik özelliklerinin dil becerilerinin
kazandırılmasında önemli bir yeri vardır. Türler vasıtasıyla bir yandan ö rencinin dil becerileri
geli tirilirken sosyal alanlarda da geli imi sürdürülmekte, ö renciye birey olma bilinci
kazandırılmaktadır.
Sever’e (2006) göre ö retimin temel gereçleri olan yazınsal ve ö retici nitelikli metinler
ö rencinin seviyesine uygun olmalı, ana dilinin özelliklerini, anlatım gücünü ve güzelli ini yansıtmalıdır.
Ö rencilere ana dili ile ilgili kuramsal bilgileri ö retmek yerine metinler vasıtasıyla ana dili
sevdirilmelidir. Türkçe dersi ö rencilere bilgi yükleme dersi de ildir. Türkçe dersi ö rencinin
özelliklerini tüm yönleriyle sergileyebilece i, uygulamaya dayalı bir derstir. Çeçen ve Çiftçi’ye (2007)
göre ö renciler metin türlerinin özelliklerini kavramakla kalmaz bu metinler sayesinde ana dili ile ilgili
kuralları ö renir. Örne in iir sayesinde mecazlı söyleyi leri ve söz sanatlarını kavrar. Sever (2006)
Türkçe dersinin duygu ve dü ünce e itimi süreci oldu unu belirtir. nsanı di er canlılardan ayıran
dü ünme ve dü ündüklerini ifade edebilme özelli i kazandırmak Türkçe dersinin temel amaçlarındandır.
Bu özellikleri kazanan bireyler çevrelerine kar ı duyarlı hale gelecek ve kar ıla tıkları sorunlara çözümler
bulabileceklerdir. Bütün bu özellikleri kazandırmak insani ve evrensel nitelikler ta ıyan metinler
aracılı ıyla olur.
Türkçe Dersi Ö retim Programı’nda (2006, s.56) metinlerin içeri i, dil ve anlatımı ve sahip
olması gereken özelliklerinden bazıları öyle sıralanmı tır:
a) Metinler, Türk Milli E itiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır.
b) Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine, insani de erlere aykırı ö eler yer almamalıdır.
c) Metinler dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekle tirecek nitelikte olmalıdır.
d) Metinler ö rencilerin ilgi alanlarına ve seviyelerine uygun olmalıdır.
e) Metinler i lenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır.
f) Metinler, Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtan eserlerden seçilmelidir.
g) Metinler; dil, anlatım ve içerik açısından türünün güzel örneklerinden seçilmelidir.
h) Metinler ö rencilerin dil zevkini ve bilincini geli tirecek, hayal dünyalarını zenginle tirecek
nitelikte olmalıdır.
I) Metinler ö renciye ele tirel bakı açısı kazandıracak özellikler ta ımalıdır.
i) Metinler, ö rencinin ki isel geli imine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık
kazandıracak nitelikte olmalıdır.
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j) Metinler ö renciye okuma sevgisi ve alı kanlı ı kazandıracak nitelikte olmalıdır.
k) Yıl boyunca i lenecek okuma metinlerinin 2/3’ ü bütün halinde alınmalıdır. Bütün halinde
alınan metinlerde e itsel yönden uygun olmayan ifadeler varsa çıkarılmalıdır.
l) Her metin ö rencinin söz varlı ını zenginle tirecek yeni ö renilecek söz ve söz gruplarına yer
vermeli; ancak bu oran metni olu turan kelimelerin yüzde be inin geçmemelidir.
m) Ders kitabındaki metinler, içeri e uygun çe itli görsel materyaller (foto raf, resim, afi ,
grafik, karikatür, çizgi film kahramanları vb.)in yanı sıra atasözü, özdeyi , duvar yazısı veya sloganlarla
desteklenebilir.
n) Ders kitabında temaları destekleyen serbest okuma metinlerine yer verilebilir.
Ayrıca Türkçe Ö retimi Programında (2006) 6.,7. ve 8. sınıflarda yer verilmesi gereken türler
öyle yer almaktadır:
6. Sınıfta; iir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup; 7. Sınıfta; iir, hikâye,
anı, deneme, tiyatro, sohbet (söyle i), gezi yazısı, biyografi ve 8. Sınıfta; iir, hikâye,
anı, makale, roman, deneme, sohbet (söyle i), ele tiri, destan türlerinde metinlere
mutlaka yer verilecektir. Bu türler dı ındaki türlerde de metinlere yer verilerek
ö rencilerin farklı türden metinlerle kar ıla ması sa lanmalıdır. (s. 57)
Yeni programın ürünü olan Türkçe ders kitaplarıyla ilgili yapılan çalı maların büyük ço unlu u
birinci kademede okutulan Türkçe ders kitapları hakkındadır. Türkçe ö retimi için geçi dönemi
diyebilece imiz ikinci kademe için yapılan çalı malar ise daha çok dilbilgisi ve sözcük çalı malarını,
bazı metin türlerini ve belli bir sınıfı hedef alan tür, tema ve de er çalı malarını kapsamaktadır. en
(2008) çalı masında ilkö retim Türkçe dersi ö retim programında de erler konusu üzerinde durmu tur.
Çalı ma sonucunda altıncı sınıf Türkçe dersi kitaplarının iletti i de erler açısından yetersiz oldu u
görülmü tür. Özbay ve Melanlıo lu (2008) Türkçe e itiminde kelime hazinesinin önemi ile ilgili bir
çalı ma yapmı tır. Bu çalı mada kelime hazinesinin önemi vurgulanmı , ö renciye yeni kelimelerin
kazandırılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve kelime ö retim yöntemleri üzerinde
durulmu tur. Karatay (2007) kelime ö renmenin önemi üzerinde ve ana dili ders kitaplarında bu güne
kadar kullanılan ve olması gereken kelime ö retme etkinlikleri üzerinde durmu tur. Çiftçi, Çeçen ve
Melanlıo lu’nun (2007) çalı masında ders kitaplarında yer alan metinlerin okunabilirli i ölçülmü tür.
Zorbaz (2007) ise ilkö retim Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime ve cümle uzunluklarının
sınıflara göre de i imini ve metinlerin okunabilirlik düzeylerini incelemi tir. Esengül’ün (2006) yaptı ı
çalı manın amacı ilkö retim düzeyindeki ö rencilere do ru Türkçeyi ö retmek ve ana dilini sevdirip
onun en güzel ekilde yazılıp okunmasını sa lamak amacıyla yazılan Türkçe ders kitaplarının ana dili
bilinci, duyarlılı ı ve sevgisi kazandırmakta ne kadar yeterli oldu u ya da olmadı ını dili do ru
kullanmak bakımından belirlemektir. Çeçen ve Çiftçi (2007) çalı malarında ders kitaplarında kullanılan
tür ve temaların sıklı ını belirlemi ve metin türlerinin önemi üzerinde durmu lardır. Kolaç’ın (2009)
çalı masında ilkö retim Türkçe ders kitaplarında(1-5; 6-8) yer alan metinlerin niteli i ve türlere göre
da ılımına bakılmı tır. ncelenen metinlerden do rudan alıntı yapılarak yorumlanmı tır. Ya mur (2009)
tarafından yapılan genel incelemede metin türlerinin çe itlili indeki yetersizlik vurgulanmı ve geçmi e
göre geli mi olan ders kitaplarının üst düzey dü ünce süreçlerini ortaya çıkaracak metinleri içerme
açısından sorunlu oldu u saptanmı tır.
Çeçen ve Çiftçi’nin (2007) çalı ması sadece 6. sınıf kitaplarını kapsamaktadır. Bu açıdan ikinci
kademenin di er sınıfları olan 7. ve 8. sınıf kitaplarının da çalı ılması gerekmektedir. Kolaç (2009) hem
birinci hem de ikinci kademe Türkçe ders kitaplarını inceledi i çalı masında MEB tarafından hazırlanan
kitaplara yer vermi tir. Konunun daha ayrıntılı incelenmesi için di er yayınevleri tarafından yayımlanmı
kitapların da türler açısından çalı ılmasına gereksinim oldu u kanısındayız. Ayrıca dinleme metinlerinin
de dikkate alınması ikinci kademe için daha zengin bulgular sunacaktır. Tüm bu gereksinimler göz önüne
alındı ında, bu çalı manın ara tırma soruları öyle olu mu tur:
1.

lkö retim ikinci kademe Türkçe kitaplarında yer alan metin türleri ve sıklıkları
nelerdir?
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2. Yeni Türkçe ö retim programına göre kitaplarda yer verilmesi gereken türlere yer
verilmi midir?
3. Her kitapta kaç farklı tür ve metin vardır?
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu betimsel çalı ma ilkö retim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinleri tür
yönüyle incelemeyi amaçlamaktadır. Ara tırmanın evrenini Milli E itim Bakanlı ı Talim ve Terbiye
Kurulunun 2006–2007 yılından ba layarak ilkö retim okullarının 6, 7 ve 8. sınıfları için 5 yıl süreyle ders
kitabı olarak kabul edilen ve “MEB, Koza, Pasifik ve Batu” yayınevlerince hazırlanan Türkçe ders
kitaplarında bulunan toplam 155 metin olu turmaktadır. Ara tırmanın evreni yazılı belgelerle
sınırlandırılmı tır. Dinleme metinleri de çalı ma kapsamına alınırken serbest okuma metinleri kapsam dı ı
bırakılmı tır.
Veri Toplama
Ara tırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmı tır (Bogdan ve Biklen, 2003; Karasar, 2006;
Yıldırım ve im ek, 2005). Belgesel tarama belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not
alma ve de erlendirme i lemlerini kapsar. Ara tırmada veri toplama aracı olarak MEB, Koza, Pasifik ve
Batu yayınevlerince hazırlanan Türkçe ders kitapları kullanılmı tır. Bu kitaplardaki metinlerin türleri aynı
kitaplar için hazırlanan ö retmen kılavuz kitaplarındaki açıklamalar do rultusunda tespit edilmi tir.
Veri Analizi
Bu betimsel çalı mada toplanan veriler çalı manın amacı do rultusunda frekans hesaplamaları
kullanılarak sınıflandırılmı tır. Bu sınıflandırmada metin türlerinin kitaplardaki da ılımı esas alınmı tır.
Kitaplardan elde edilen bulgular tablolarda sunulmu ve bulgular yorumlanmı tır.
BULGULAR VE YORUM
Metin Türleri, Sıklıkları ve Kitaplarda Yer Alması Gereken Metinler
Çalı manın ilk bölümünde Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma ve dinleme metinlerinin
türleri ve sıklıkları ara tırılmı tır. Elde edilen sayısal bilgiler tablo 1, 2 ve 3’te sunulmu ve tartı ılmı tır.
Ayrıca Türkçe ders kitaplarında yer alması gereken türlerin yer alıp almadı ı da tartı ılmı tır.
Tablo 1: MEB ve Koza Yayınevlerince Hazırlanan 6. Sınıf Kitaplarındaki Metin Türlerinin Kullanım Sıklıkları
Türler
MEB
Koza
Toplam
iir*
4
4
8
Hikâye*
5
5
10
Deneme*
6
3
9
Tiyatro*
2
2
4
Biyografi
1
2
3
Anı*
1
1
2
Fabl*
1
1
2
Masal*
1
2
3
Mektup*
1
1
2
Gezi Yazısı
2
1
3
Efsane
1
1
Haber
1
1
Makale
2
2
* 2006 Türkçe Dersi Ö retim Programına göre 6. Sınıf kitaplarında mutlaka yer alacak metin türleri (Kolaç, 2009)

Tablo 1’de görüldü ü gibi mutlaka yer verilmesi gereken türlere her iki kitapta da yer verilmi tir.
Deneme türü hariç, iki kitap arasındaki türlerin kullanım sıklı ında büyük farklar görülmemektedir. Çok
olmasa da bu iki kitabın türleri kullanması açısından bazı farklar vardır. Bu yüzden, bu kitapları tercih
eden ö renciler arasında türleri tanıma açısından küçük bir farklılık oldu u görülür. Sene boyunca bazı
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ö rencilerin bazı türlerle bir defa kar ıla ması türleri kavrama açısından sorun olu turabilir. Bu durum
aynı zamanda ö rencilere metin türleri açısından kar ıla tırma yapmasına fırsat vermemektedir. Çeçen ve
Çiftçi (2007) MEB’in 6. Sınıf Türkçe kitabında iki biyografi türü saptamı tır. Ancak bu çalı mada sadece
bir biyografi türü yer almaktadır. Yine mektup ve efsane türüne rastlanmazken (Çeçen ve Çiftçi, 2007)
her ikisinden de birer tane oldu u görülmektedir.
Tablo 2: MEB ve Pasifik Yayınevlerince Hazırlanan 7. Sınıf Kitaplarındaki Metin Türlerinin Kullanım Sıklıkları
Tür
MEB
Pasifik
Toplam
iir*
4
3
7
Hikâye*
5
2
7
Deneme*
4
2
6
Tiyatro*
2
2
Biyografi*
1
2
3
Anı*
1
2
3
Fabl
1
2
2
Masal
1
Sohbet(söyle i)*
4
2
6
Gezi Yazısı*
1
2
3
Konferans
1
1
Didaktik Metin
1
1
Makale
2
1
3
Kö e Yazısı
1
1
Dü ünce Yazısı
1
1
Bildirme Yazısı
1
1
Fıkra
1
1
* 2006 Türkçe Dersi Ö retim Programına göre 7. Sınıf kitaplarında mutlaka yer alacak metin türleri(Kolaç, 2009)

Tablo 2’de görüldü ü üzere MEB yayınevi mutlaka yer verilmesi gereken türlere yer verirken,
Pasifik yayınevi di er türler hariç mutlaka yer verilmesi gereken tiyatro türüne yer vermemi tir. Bu
durum Türkçe Dersi Ö retim Programıyla örtü memektedir. Tiyatro çocu un konu ma kabiliyetini
geli tirmesi, e lenceli bir tür olması, sınıfta canlandırma imkânı sa layarak göze hitap etmesi, grup
çalı masını gerektirmesi açılarından kitaplarda yer alması gereken bir türdür. Aynı zamanda her iki
kitapta fabl yer alırken masal türüne rastlanmamı tır. O ya taki çocukların hayal dünyalarına hitap etmesi
ve ö retici olması dolayısıyla bu iki türün kitaplarda birlikte yer alması uygun görülebilir. Ö renci fabl ve
masal türünü kar ıla tırarak konuyu daha iyi kavrayabilir (Yalçın ve Ayta , 2005).
Pasifik yayınevinin hazırladı ı kitapta “didaktik metin, dü ünce yazıları” gibi ayrı türlerden
bahsedilmesi aklımıza soru i aretlerini de beraberinde getirmektedir. Çünkü hemen hemen her metnin
ö retici bir yönü vardır. Aynı zamanda deneme, söyle i, makale, fıkra, kö e yazısı da dü ünce yazıları
içerisinde yer alır. Metni bu türlerden birine dâhil etmek yerine ayrı bir türmü gibi dü ünce yazısı
denmesi ö renciyi çeli ki içerisinde bırakabilir.
Tablo 3: MEB ve Batu Yayınevlerince Hazırlanan 8. Sınıf Kitaplarındaki Metin Türlerinin Kullanım Sıklıkları
Tür
iir*
Hikâye*
Deneme*
Tiyatro
Biyografi
Anı*
Fabl
Masal
Sohbet(söyle i)*
Gezi Yazısı
Konferans
Ele tiri*
Makale*
Destan*
Roman*

MEB
2
4
3
1
1
2
1
2
2
1
1

Batu
7
2
6
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
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Röportaj
1
1
Fıkra
1
1
Söylev
2
2
Efsane
1
1
Haber
1
1
Mektup
1
* 2006 Türkçe Dersi Ö retim Programına göre 8. Sınıf kitaplarında mutlaka yer alacak metin türleri(Kolaç, 2009)

Tablo 3’te görüldü ü gibi Batu yayınevinin hazırlamı oldu u kitapta mutlaka yer alması
gereken türler bulunurken, MEB yayınevinin hazırlamı oldu u kitapta ele tiri türüne yer verilmemi tir.
Bu durum Türkçe Dersi Ö retim Programıyla örtü memektedir. Aynı zamanda programda metinlerde
bulunması gereken özellikler belirtilirken metinlerin ö renciye ele tirel bakı açısı kazandıracak nitelikler
ta ıması gerekti i ifadesine yer verilmi tir. Bu durumda ele tiri türünün kitapta yer almaması bir eksiklik
olarak görülebilir. Ö renciyi farklı dü ündürmek, yorum yapmasını sa lamak, farklı bakı açıları
geli tirmek Türkçe dersinin amaçları arasındadır.
Kitaplarda Yer Alan Farklı Türler ve Metin Sayıları
Her kitapta kaç farklı tür oldu u sorusunun yanıtı Tablo 4’de görülmektedir. Ö renciler bazı
kitaplarda 15 farklı türle kar ıla ırken di erlerinde 10, 12, 13 farklı türle kar ıla abilmektedir. Sınıf
seviyesinde dü ündü ümüzde 7. sınıf kitapları dı ındaki di er kitaplarda tür çe itlili i açısından çok
büyük farklılık görülmemektedir. Ancak aradaki 5 farklı tür bile kitaplar hazırlanırken kaç farklı türün yer
alaca ı konusunun dikkate alınması gerekli ini hatırlatmaktadır.
Tablo 4: MEB, Koza, Pasifik ve Batu Yayınevlerince Hazırlanan Kitaplarda Yer Alan Farklı Türlerin Sayısı
YAYINEV
MEB 6. Sınıf
MEB 7. Sınıf
MEB 8. Sınıf
Koza 6. Sınıf
Pasifik 7. Sınıf
Batu 8. Sınıf

Yer Alan Farklı Türlerin Sayısı
12
10
15
13
15
15

Tablo 5’te görüldü ü gibi Batu yayınevine ait olan kitap haricinde di er kitaplardaki metin
sayılarının birbirine yakın oldu unu görmekteyiz. Her ne kadar bu rakamsal ifadeler bize metin türlerinin
çe idi hakkında bilgi vermese de zamanı kullanma konusunda bizi aydınlatabilir. Ayrıca zaman
konusunda dikkat edilecek di er husus da metinlerin uzunlu udur. Bazı metinlerin çok uzun olması
ö rencilerin düzeylerine göre bir yeniden düzenlemeyi gerektirebilir..
Tablo 5: Kitaplarda Yer Alan Metin Sayısı
Kitaplar
MEB 6. Sınıf
MEB 7. Sınıf
MEB 8. Sınıf
Koza 6. Sınıf
Pasifik 7. Sınıf
Batu 8. Sınıf

Metin Sayıları
26
25
25
24
24
31

SONUÇ VE ÖNER LER
Çalı mada elde dilen bulgular yayınevlerinin metin türlerinin da ılımı açısından yeterince titiz
davranmadıklarını göstermektedir. Ancak bu de erlendirme sadece sayısal veriler anlamında
de erlendirilmelidir. Metinlerin içeri i hakkında böyle bir yargıya varmak ayrı bir çalı ma yapmayı
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gerektirir. Bu çalı ma farklı yayınevleri tarafından hazırlanmı olan ilkö retim ikinci kademe Türkçe
kitaplarını türler açısından incelemeyi amaçlamı tır. Çalı madan elde edilen bulgular alanyazında yer alan
önceki çalı maları (örne in, Çeçen ve Çiftçi, 2007; Kolaç, 2009) tamamlar niteliktedir. Bu yüzden,
bulgular benzer ara tırmalardan elde edilen sonuçlarla birlikte de erlendirildi inde daha anlamlı bir hale
gelmektedir.
Ara tırmadan elde edilen bulgular Türkçe ders kitaplarının hazırlanmasında gerekli özenin
gösterilmedi ine dair i aretler ta ımaktadır. Türlerin dengeli da ıtılmaması, önemli türlere kitaplarda yer
verilmemesi, ö renci seviyesinin göz ardı edilmesi, gerçek hayatın kitaplara aktarılamaması, metinlerin
çok uzun olu u ve metinler arası okumaya önem verilmemesi ba lıca sorunlardır. Bu sorunların ço u
Ya mur (2009) tarafından i aret edilen sorunlarla örtü mektedir.
Türlerin da ılımının kitaplarda farklılık olu turması kitapları okuyan ö renciler arasında farklı
türlerle kar ıla maları açısından dengesizlik olu turmaktadır. Amaç kitaplara çok farklı sayıda tür
koymak de il belli bir türü ö rencilere en iyi ekilde ö retmek olmalıdır. Bu konuda Ayta (2006)
yazınsal türlerin ö retilmesindeki asıl amacın, ö renciye o türle ilgili yazılı ve sözlü uygulama yapabilme
yeterlili i kazandırmak olması gerekti ini söylüyor.
Kitaplara alınan bazı metinlerde ö renci seviyesine uygunluk göz ardı edilmektedir. Çünkü MEB
yayınlarının 7. Sınıf Türkçe kitabındaki “Son Ku lar” ve “Kom usuzluk” adlı iki metnin Batu yayınları 8.
Sınıf Türkçe kitabında da yer aldı ı görülmektedir. Yine MEB yayınlarının 6. Sınıf Türkçe kitabında yer
alan “Mavisini Yitirmi Ya amak” adlı metne Batu yayınları 8. Sınıf Türkçe kitabında da rastlanmaktadır.
Bu dengesizli in giderilmesi ö renci ve ö retmenler açısından kafa karı ıklı ını da giderecektir.
Metinler kitap içerisine yerle tirilirken zamanlama gerçek hayat ko ullarına uydurulmalıdır.
Örne in Pasifik yayınlarının 7. Sınıf Türkçe kitabını ele aldı ımızda bunu görmekteyiz. 5. tema olan
Alı kanlıklar’da yer alan “Kendimizi Nasıl Geli tirebiliriz?” adlı metnin içeri ine bakıldı ında okulların
açıldı ı ilk hafta i lenmesi uygun olacaktır. Çünkü metin okulların açılmasından bahsetmektedir. Fakat bu
metin ö retmen kılavuz kitabındaki yıllık planda belirtildi i üzere 1-11 Nisan tarihleri arasında
i lenmektedir.
Türkçe kitaplarında çok uzun metinler yer almaktadır. Bu açıdan ö rencilerin seviyesi dikkate
alınmalıdır. Ayta ve Yalçın (2005) “13-15 ya grubu çocuklarına hitap eden eserlerdeki cümleler 7-10
kelimeden olu malıdır ve metinler anlamını bildikleri 700 kelimeyi a mamalıdır.” (s. 42) demektedir.
Türkçe kitaplarındaki metinlerden gere i gibi yararlanmak için metinlerin uzunlu unun ö rencilerin
seviyelerine uygunlu u ile ilgili bir çalı ma yapılabilir.
Yalçın ve Ayta (2005) masal, destan, efsane, fabl, hikâye, roman, biyografi, gezi yazısı,
deneme, fıkra, sohbet, iir ve tiyatro gibi türlerin çocukların e itimdeki önemine vurgu yapmaktadır.
Bütün türlerden e itime katkıları yönüyle yararlanmak gerekir. Ayrıca metinlerin seçiminde türünün en
güzel örnekleri olmasına dikkat edilirse ö rencide anadili bilinci olu masına ve onun okuma alı kanlı ı
kazanmasına yardımcı olur.
Programda metinler arası okumadan bahsedilmesine kar ılık bu konuyla ilgili yeterli sayıda
etkinlik görülmemektedir. Ö rencinin kar ıla tırma yapmasına ve ele tirel dü ünmesine yardım eden bu
etkinliklerin göz ardı edilmemesi gerekir.
Yukarıdaki saptamalar ı ı ında, Türkçe ö retmenleri kendi derslerinde metinlerin sıralamasında
küçük de i iklikler yaparak sorunların bir kısmını çözebilirler. Okul yönetimleri de onlara bu süreçte
yardımcı olmalı ve bu de i iklikler okuldaki tüm ö retmenler tarafından uygulanmalıdır.
Yayınevleri bu çalı manın ve di er çalı maların bulgularını dikkate alarak gerek kitapların yeni
baskılarında gerekse yayınlayacakları yeni kitaplarda benzer sorunların tekrarından kaçınmalıdırlar. Bu
konuda ö retmenler ve okul yönetimlerinin dönütleri de oldukça önemlidir.
Ayrıca bu sorunlar Milli E itim Bakanlı ı Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanlı ının denetiminde
en aza indirgenmeye çalı ılmalıdır. Gerek bakanlık gerekse akademisyenler tarafından yapılacak yeni
çalı malarla Türkçe ders kitaplarının daha kaliteli boyutlara getirilmesi önemlidir. Böylece anadili
e itimimizin niteli i hızla arzu edilen düzeye ula acaktır.
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