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ÖNSÖZ 

            Son yıllarda ülkemizde zihin engellilerin eğitimleri giderek 

değer kazanmaktadır. Zihin engellilerin, toplumun bir parçası olduğu 

ve eğitilmeleri gerektiği birçok ülkede ve Türkiye’de yasalarla 

belirlendiği gibi toplum içerisinde de olumlu tutumların oluşmaya 

başladığı gözlenmektedir. Ancak ülkemizde zihin engellilerin normal 

akranları gibi eğitim ve öğretim hizmetlerinden beklendik düzeyde 

yararlanamamaları dikkat çekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 

müfredat programlarının ve ders içeriklerinin normal öğrencilere 

yönelik hazırlanması nedeniyle zihin engelli öğrenciler eğitim ve 

öğretimde belirgin bir başarı sağlayamadıkları da gözlenmektedir. 

Özellikle, zihin engelli öğrencilerin öğretmenlerinin sınıflarında 

okuma-yazma öğretiminde kullandıkları öğretim yöntemleri birçok 

araştırmacının ilgi gösterdiği bir problem olmuştur.  

            Çok hafif düzeyden ağır düzeye kadar zihin engelli 

öğrencilerin nicel durumlarının yüksek olması dolayısıyla İlköğretim 

okullarında özel eğitim sınıflarının da artmasına yol açmıştır. Bu 

sınıfların artmasıyla, bu sınıflarda görev yapacak personel, 

uygulanacak programlar ve programlardaki konuya uygun öğretim 

yöntemleri yönetmeliklerde belirlenmiştir (Özel Eğitim Hizmetler 

Yönetmeliği, 2006). Bununla birlikte özel eğitim sınıflarında öğrenim 

gören, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde hangi 

öğretim yönteminin etkin olarak kullanılacağı belirsizliğini 

korumaktadır. Bu araştırmayla özel eğitim sınıflarında görev yapan 

öğretmenlerle görüşülerek zihin engelli öğrencilere okuma-yazma 

öğretiminde kullandıkları öğretim yöntemleri öğretmen görüşleri 

yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır.  

            Çalışmamın her aşamasında bilgilerini ve yardımlarını 

esirgemeyerek araştırmamın tamamlanmasında ve başarıyla 

sonuçlandırılmasında büyük emek harcayan ve manevi desteğini 

hiçbir zaman esirgemeyen değerli hocam ve aynı zamanda 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI’ ya çok teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım. 
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teşekkür eder, meslek hayatlarında başarılar dilerim. 

            Zihinsel Engelli Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Konya 

Şubesi Başkanı sayın Dr. Fahrettin Şanal’a ve bütün çalışanlarına 
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ÖZET 

            Zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminin nasıl 
öğretileceği son derece önemlidir (Cohen ve Plaskon, 1980; Sarı, 
2005). Zihin engelli öğrencilerde okuma-yazma becerilerini 
kazanmada gecikme görüldüğünde ve öğrenme özellikleri 
düşünüldüğü zaman bu öğrencilere okuma-yazma öğretiminde uygun 
yöntem seçimi önem kazanmaktadır. Ülkemizde Özel eğitim 
sınıflarında öğrenim gören hafif düzeydeki zihin engelli öğrencilerin 
okuma-yazma öğretiminde öğretmenlerin farklı yöntemleri 
kullandıkları gözlenmektedir. Ancak ülkemizde bu öğretmenlerin 
öğretim yöntemlerini ne kadar kullandıklarına yönelik araştırmalar da 
sınırlıdır. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, özel eğitim sınıfına 
devam eden zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde 
öğretmenlerin hangi yöntemleri kullandıklarını ve en çok tercih 
ettikleri yöntem yada yöntemleri belirlemek ve bu alanda yapılacak 
ileri  çalışmalara ışık tutmaktır. Bu araştırmada Konya İli Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlköğretim okullarına bağlı özel eğitim sınıf 
öğretmenlerinden 27 öğretmen seçilmiştir. Veriler, nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan Görüşme yönteminden ‘Yarı Yapılandırılmış 
Görüşme Tekniği’ kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler 
‘İçerik Analizi Yöntemi’ ile analiz edilmiştir.   
            Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, özel eğitim 
sınıf öğretmenleri, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma 
öğretiminde farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Özel eğitim 
sınıflarındaki zihin engelli öğrencilerin farklı gelişimsel özelliklere 
sahip olması ve bu öğrencilere yönelik hazırlanmış okuma-yazma ve 
diğer ders kitaplarının olmaması öğretmenlerin ortak bir yöntem 
kullanmamalarına neden olmaktadır. Öğretmenlerin kullandıkları 
yöntemler ve neden tercih ettiklerine ilişkin görüşlerinde farklı 
yaklaşımları ve yöntemleri kullandıkları ortaya çıkması yanında ençok 
sırasıyla cümle yöntemi, ses temelli cümle yöntemi ve ses yöntemi ile 
karma yöntemi daha çok tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.    
 
Anahtar kelimeler: Hafif düzeyde zihin engelli öğrenciler, özel 
eğitim sınıfı, özel eğitim sınıf öğretmeni, okuma-yazma öğretimi.  
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ABSTRACT 

Teaching reading and writing to mentally handicapped 
students and the issue of how to teach are crucial important (Cohen ve 
Plaskon, 1980; Sarı, 2005). When it seems the retardation in 
acquisition of reading and writing skills for mentally handicapped 
students and their learning features are considered, choosing the 
suitable methods for these students in teaching reading and writing 
becomes much important. There are different methods which the 
teachers use in teaching reading and writing of mildly mentally 
retarded students in special classes in Turkey. There are very limited 
researches on the issue that how much the teachers use the teaching 
methods to teach reading and writing to mildly mentally handicapped 
students. Therefore, the aim of this research is to determine which 
methods the teachers use and the method they prefer mostly in 
teaching reading and writing to the mildly mentally handicapped 
students who are enrolled in special classes and to light the way for 
further studies in future. In this research, twenty seven teachers were 
selected for this study who work in special classes in Konya Local 
Education Authority. The data were obtained through semi-structured 
interviews which is one of the qualitative research methods. The data 
were analyzed with the ‘Content Analysis Method’. 

 According to the findings, special education class teachers use 
different methods in teaching reading and writing to mildly mentally 
handicapped students. Since mentally handicapped students in special 
education classes have different developmental characteristics and 
there are not ready to use  reading-writing books and textbooks and 
other materials, the teachers have different approaches and use 
different methods they use in teaching reading and writing . 

 
Key words: Mild mentally disabled students, special education class, 
special education class teacher, teaching reading and writing.  
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BÖLÜM I 

I. GİRİŞ  

Bu bölümde okuma ve yazmanın tanımları, okuma-yazma 

öğretiminde kullanılan yöntemler ve ülkemizde okuma-yazma 

öğretiminin tarihsel gelişimi açıklanmıştır. 

 

I.I. Okuma  

 Okuma, bilişsel ve psiko-motor becerilerin ortak çalışması ile 

yazılı sembollere anlam verme etkinliğidir (Demirel, 2002). 

Binbaşıoğlu da (2004) okumayı, ‘‘okuma yazılı işaretleri zihnimizde, 

anlama çevirme işlemidir’’ olarak tanımlamaktadır.  

 Ünalan’a (2001) göre, kelimeler zihnimizdeki tanıma 

merkezinde değerlendirilir. Zihin yeni karşılaştığı kelimelerle ilgili 

bilinçaltında var olan kelimeyi çağrışım yoluyla bilinç üstüne çıkarır. 

Kelime ilk defa karşılaşılan bir kelime ise zihin orada takılır. Bu 

nedenle ilk okumaya çocuğun zihin dünyasında var olduğu varsayılan 

kelimelerle başlanmalıdır. Okuma, bir yazıyı, cümleyi ya da kelime ve 

harfleri bütünüyle noktalama işaretlerine de dikkat ederek görme 

algılama ve kavramadır. Akyol’a (2001) göre ise, okuma yazılı ve 

yazısız kaynaklar ile okuyucu ve çevresel unsurların etkileşimi sonucu 

oluşan anlam kurma sürecidir.  

 Okuma, kişinin gördüğü yazıyı zihninde işlemlere tabi tutarak 

anlamlandırmasıdır (Güleryüz, 2002). Okuma, bir yazının simgelerini 

seslendirme ve okunan simgelerden anlam çıkarma işlemidir 

(Cemaloğlu, 2001).   

            Okuma, bireylerin düşüncelerini genişleten, derinlik 

kazandıran ve bilgi birikimini arttırarak ihtiyaçlarına gidermeye 

yarayan bir faaliyettir (Tural, 2003). Akyol (2007) ise, günümüzde 

okumayı yazar ve okuyucu arasındaki iletişime dayalı olarak düzenli 

ortamlarda, ön bilgilerinde kullanıldığı ve amaca uygun yöntem 

doğrultusunda gerçekleştirilen anlam kurma süreci olarak 

tanımlamıştır.  
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I.I.1. Okumanın Türleri 

            Bireylerin dünyasını genişleten, kişiliğini biçimlendiren ve 

toplumla iletişimini kuvvetlendiren okuma, yoğun ve yaygın 

olabileceği gibi, sesli okuma ve sessiz okuma olarak da çeşitlendirilir 

(Demirel, 2004). Sesli okuma, yazının doğru ve konuşma dilinin 

özelliklerini yansıtacak biçimde seslendirilmesinin sesli okumanın 

amacı olduğu söylenebilir. Sesli okuma dinleyenlere, etkili 

dinleyebilmesi ve zevk vermesi bakımından önemli olmaktadır. Aynı 

zamanda dinleme alışkanlığının kazandırılmasında da etkili 

olmaktadır. “Sesli okuma, gözle algılanıp zihinde kavranan kelime ve 

kelime gruplarının konuşma organları ile söylenmesidir” (Ünalan, 

2001: 86). Keskinkılıç’a  (2004) göre sesli okuma, gözle algılanan 

sözcük ya da cümlelerin zihinde kavranıp konuşma organları ile 

söylenmesidir. Sesli okumada amaç yazının, konuşma dilinin 

özelliklerini yansıtacak şekilde okunmasıdır. 

           Sessiz okuma ise, herhangi bir şekilde konuşma organlarının 

hareket ettirilmeden gözle ve zihinle yapılan okuma faaliyeti olarak 

tanımlanabilir. Hızları bakımından düşünüldüğünde sessiz okuma çok 

hızlıdır. Ancak sesli okuma kazanılmadan sessiz okuma kazanılmaz. 

Sessiz okumada amaç bireylere okuma alışkanlığı kazandırmaktır. 

Sessiz okuma, konuşma öğelerini kullanmadan, okumada sadece 

görsel ve zihinsel algılama söz konusudur. Bu durum hızlı okumayı 

sağlar (Köksal, 2003).  

            Bir başka anlatımla, sessiz okuma, herhangi bir ses organını 

hareket ettirmeden yalnız gözle yapılan okumadır. Sessiz okuma, 

bireylerin yaşamlarında sesli okumaya göre daha fazla yer tutar. 

Sessiz okuma, sesli okumaya göre okunan sözcük ya da cümleyi daha 

çabuk anlama olanağı sağlar (Keskinkılıç, 2004).   
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I.II. Yazma 

            Yazma, bireylerin gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü ve 

yaşadığını anlatmasıdır. Bireylere yazma öğretimi ilköğretim I. 

sınıfında bütün öğrencilere ortakça öğretilir. Yazı yazma el ve göz 

eğitimine dayanır. Yazılacak olan harflerin yazılış biçimi, yönü ve 

sınıf seviyesine uygun hızda yazabilmek önemli olmaktadır (Ünalan, 

2001). Köksal’a (2003) göre ise, yazma kişilerin duygu ve 

düşüncelerini, gördüklerini ve tecrübelerini belirli kurallar 

çerçevesinde yazıyla anlatmasıdır. Yazma, isteklerimizi ve 

düşüncelerimizi anlatabilmek için sembollerden ve işaretlerden 

motorsal olarak yararlanabilmektir (Akyol, 2007).    

            Yazma, görsel algı, görsel hafıza ve motor becerileri ile el-göz 

koordinasyonu kapsayan psikomotor süreçlerin karışımının 

entegrasyonu olduğu söylenebilir. Birçok engelli öğrenci, bu 

süreçlerden bir ya da daha fazla sayıdaki engellerinden dolayı yazma 

problemleri yaşayabilir. Yazma becerilerindeki en iyi gelişim, 

öğrencilerin yazma problemlerinin doğru olarak belirlenmesine ve 

sağaltım çalışmalarının öğrencilerin problemlerine uygun olarak 

hazırlanması gerekir (Cohen ve Plaskon, 1980). Yazma, çeşitli sembol 

ve işaretlere anlam yükleyerek anlaşma aracıdır (Cemaloğlu, 2001). 

            Yazma eylemi okuma, düşünme ve konuşma etkinlikleri ile 

birlikte yürütülür. Okuduğu ya da duyduğu sözcüklerin gücünü 

kavrayamayan birey, istenilen düzeyde düşünme gücüne erişemez. 

Çünkü düşünme sözcükler arasında ilişki kurmaktır. Yazma ise, 

düşünce üretmek ya da düşünceyi iletmektir (Köksal, 2003). 

Keskinkılıç’a (2004) göre, yazma duygu, düşünce ve isteklerin yazılı 

işaretlerle iletilmesidir. Yazma insanlar için bir ihtiyaç olduğu gibi 

algısal ve psiko-motor yönleri ile kazanılması yüksek düzeyde beceri 

gerektiren bir etkinliktir. 

            “Yazma ayrı beceriler gerektirmesine karşın, konuşma gibi bir 

anlatım yoludur. Bireyin bir konuda istenileni uygun biçimde 

yazması, konuşma ve düşünme yetisine bağlıdır” (Demirel, 1999: 71). 
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İlk okuma-yazma da bireylere yazma eğitimi; Tahtaya yazılan örneği 

yazma, kitapta yazılanı yazma, okunanı ve söyleneni yazma, ezbere 

bilinen bir şeyi yazma şeklinde yaptırılabilir.                           

 

I.III. Okuma-Yazma Öğretim Yöntemleri   

            Tüm bireyler tarafından ihtiyaç duyulan temel bilgi ve 

beceriler olarak algılanan okuma-yazma hem kendi içinde mekanik bir 

beceri hem de diğer yaşam becerilerinin temellerini oluşturmaktadır 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

1997 akt; Gülbay, 2000: 7). Dil, duygu, düşünce ve isteklerin 

iletilmesinde önemli bir araçtır. Bu sebeplerle ana dilin öğretiminde 

kullanılan dil çok önemli olmaktadır. Ana dili öğretimi, bireylere önce 

aile içerisinde, daha sonra okulda değişik yöntem ve teknikler ile 

okuma-yazma öğretimi ile kazandırılmaktadır (Aktan, 1998). Aşağıda 

okuma-yazma öğretiminde kullanılan yöntemlerden bahsedilecektir.  

       

I.IV.  Bireşimsel Yöntemler 

            Bu yönteme göre okuma-yazma öğretimine, önce harf ve 

seslerin ya da hece ve kelimelerin öğretilmesi ile başlanır. Parçadan 

bütüne, tümevarım yöntemleri olarak da adlandırılmaktadırlar. 

Aşağıda sırasıyla bireşimsel yöntemler açıklanmıştır. 

  

I.IV. 1. Harf Yöntemi 

            Harf yöntemi ile okuma-yazma öğretiminde, öğretime önce 

harflerden başlanır. Öğrenciye önce sesli harflerin adı öğretilir. Sonra 

sessiz harfle sesli harf çatılarak heceler, heceler oluştukça da sözcük, 

sözcüklerden cümleler oluşturularak okuma-yazma öğretilir (Akyol, 

2007).    

            Calp’e (2003) göre, harflerin bir işareti, bir sesi ve adı vardır. 

Örneğin, ‘s’ bu harfin işareti, ‘ssss’ bu harfin sesi, ‘se’ bu harfin 

adıdır. İlk okuma-yazma öğretiminde harflerin işaretleri ve sesleri 

kavratılmalı, ancak adları kesinlikle öğretilmemelidir. Fakat bu 

yöntemde harflerin adları öğretilmektedir. Harflerin adlarının 
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öğretilmesi ‘doğru, hızlı ve anlayarak okuyabilme’ amacına hizmet 

etmemektedir. Sık sık yapılan tekrarlar öğrencilerin sıkılmasına ve boş 

yere belleklerinin yorulmasına neden olmaktadır.  

            Bu yönteme yönelik başka bir eleştiri de, çocukların 

dikkatlerini okuduğunu anlamaya değil, öğrenilen hece ve sözcüklere 

yönelterek okuduklarını anlamaları ve okuma hızları düşürmesidir 

(Güleryüz, 1998). Harf yöntemi ile okuma-yazmayı öğrenenlerde 

okumada hecelemeyi kolay bırakamadıkları, çok sık tekrar etmeleri ve 

okumada dikkati harf ve heceye yönlendirmelerinden dolayı 

okuduklarını anlamalarının güçleştiği görülmüştür (Keskinkılıç, 

2002). 

 

I.IV. 2. Ses Yöntemi: 

            Ses yöntemine göre okuma-yazma öğretiminde, seslerin adını 

vererek değil, sesi tanıtarak işe başlanmaktadır. R harfinin sesi 

verilirken sadece “rrrr” diye ses çıkarılır. Daha sonra bilinen ünlüler 

arkasına eklenerek iki hecelik sözcük oluşturulur. Seslerle adları aynı 

olduğu için önce ünlü harfler öğretilir. Çünkü bütün dillerde ünlü 

harflerin çıkartılması kolaydır. Daha sonra ünlü harflere ünsüzler 

eklenerek öğretim yapılmaktadır (Calp, 2003). 

            Cemaloğlu’na (2001) göre, ses yönteminde öğrenciler, ses 

işaretleri yoluyla kelimeleri çok kolay öğrenir. Ayrıca ses yönteminde 

harfleri ve birleştirmeyi yapabilen bir öğrenci daha hızlı okuma-

yazma öğrenir. 

            Bu öğretimle çocuklar sesleri birbirine ulamaya yöneldiği için 

kekeleme ve tekrar etmeler çoğalmakta böylelikle dinleyenin ve 

okuyanın zevk almasını etkilemektedir. Aynı zamanda bu yöntemle 

okuma-yazma öğrenen öğrencilerin ileriki dönemlerinde hızlı okuma 

ve okuduklarını anlamaları güç olmaktadır (Calp, 2003). 

            Ses yönteminin gözün fizyolojisine uygun olmaması, 

hecelemeye yönelttiği için okuma-yazmada hız kazanılmayacağı ve 

öğretim ilkelerine uygun olmadığı yönünde eleştirilmektedir 

(Güleryüz, 2002). 
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I.IV. 3.  Ses Temelli Cümle Yöntemi 

            Ses Temelli Cümle Yönteminde okuma-yazma öğretimi, 

konuşma ve dinleme becerilerinden eksik ve sadece okuma-yazma 

becerilerini geliştirme olarak değil, Türkçe öğretiminin beş öğrenme 

alanı ile birlikte yürütülmektedir. Okuma-yazma öğretimine seslerle 

başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler 

oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri 

yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle Ses Temelli Cümle 

Yöntemi, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun bir yöntem olduğu 

söylenebilir. Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem 

Türkçenin ses yapısına uygundur. Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve 

çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece 

öğrencilerin dil gelişimine (doğru telaffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme 

vb.) katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, 

yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlamaktadır. Öğrenci 

yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin 

birleşmesiyle yapıldığını anlamaktadır. Öğrencilerin sözlü dilden 

yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır. Bu yöntem ilk okuma-

yazmayı öğrenme sürecinde öğrencilerin bireysel, zihinsel ve sosyal 

gelişimlerine katkı sağlamaktadır (İlköğretim Programı, 2004). 

            Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilk okuma-yazma 

öğretiminde, İlk okuma-yazmaya hazırlık, İlk okuma-yazmaya sesi 

hissederek ve tanıyarak başlama, sesi okuma ve yazmadan sonra 

sırasıyla sesten heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler 

oluşturarak metinler oluşturmaya doğru bir sıra izlenir (Cemaloğlu ve 

Yıldırım, 2005). 

            İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma, 

yazma ve görsel okuma birlikte ele alınmalıdır. Bütün çalışmalar, 

Türkçe öğretim programının birinci sınıf düzeyindeki kazanımların 

gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir. İlk okuma-yazma 

öğretiminde, öğrencilerin ön bilgilerinden hareket edilerek, çocuğun 

rahat algılayabileceği ve tanıyabileceği hece, kelimeler ve cümleler 

elde edilmeye çalışılması gerekir. Oluşturulan hece, kelime ve 

cümlelerin anlamlarının açık ve anlaşılır olması, günlük hayatta sık 
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kullanılan ve kolay okunabilmesi okuma-yazma öğrenimini 

hızlandıracaktır (İlköğretim Programı, 2004). 

            Ses Temelli Cümle yöntemiyle birlikte kullanılmaya başlanan 

bitişik eğik yazının, akıcı ve kesintisiz olması, soldan sağa doğru yazı 

yönünü desteklemesi ve yazıda kullanılan bu akıcılığın, okuma 

becerisinde de daha kolay okumaya katkı sağladığı görülür (Akyol, 

2007).  Ayrıca Bitişik eğik yazı, harflerin doğru yazımını 

desteklemektedir. Harflerin yazılış yönlerinin karıştırılması sorununu 

da önlemektedir. Bitişik eğik yazının estetik görünümü, öğrencilerin 

estetik bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bitişik eğik 

yazı öğretimi, resim ve müzik derslerinin öğretimleri arasında ilişki 

bulunmaktadır (Thomas, 1997). 

            Akyol’a (2007) göre, yazmada parmak kasları çok önemli yer 

tutar. Kas gelişimini tamamlayamayan çocuklar el yazısı yazmada 

zorlanacaklardır. Kas gelişimini geliştirmek için büyük kaslardan 

küçük kaslara doğru bir yol izlenmesi gerektiği ve önce omuz, kol, 

bilek ve daha sonra da parmak kaslarının geliştirilmesi gerekir. 

 

I.IV. 4. Hece Yöntemi               

            Tek heceli dillere uygun olan bu yöntemde heceler, belli bir 

sırada ve resimlerle ilişkilendirilerek öğretilir. Hece yöntemi okuma-

yazmayı kısa sürede öğretmeyi amaçlayan ve algılamayı 

kolaylaştırmak için resimleri devreye sokmaktadır. Öncelikle açık 

heceler daha sonra dilin yapısına uygun olan diğer heceler 

ezberletilerek okuma-yazma öğretilir (Calp, 2003).   

            Cemaloğlu’na (2001) göre, hece yöntemi yetişkinlere çok 

uygundur. Okuma-yazmayı öğrenen çocuklarında kelime hazinelerine 

yeni sözcük katmalarını sağlamaktadır.  

            Hece yöntemi ile okuma-yazma öğretiminde, heceler (hece 

tablosu) öğretilir. Sonra hecelerden sözcük, sözcüklerden cümleler 

oluşturularak okuma ve yazma öğretilir. Bu yöntem basit hece yapısı 

olan dillere uygun düşmektedir. Heceye yönelik okuma kaygısı 

olduğu için okumaya ilginin kaybolmasına neden olarak okuma, 

anlamını bilmeden gerçekleşir (Köksal, 2003). Okuma esnasında 
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çocukların sözcük içlerindeki hecelere yoğunlaşmaları okuma hızının 

düşmesine ve okunan sözcüğün anlamının farklılaşmasına neden 

olabilir. 

 

I.V.  Çözümsel Yöntemler 

            Olay ve varlıkların bir bütün olarak ele alınıp daha sonra 

parçalara ayrıştırılmalarına çözümleme denir (Calp, 2003). 

Çözümleme yönteminde, cümle ya da cümleler kelimelere, 

kelimelerden hece ve harflere ayrıştırılarak okuma ve yazma öğretilir. 

Ülkemizde tümdengelim ve bütünden parçaya olarak da 

adlandırıldıkları gözlenmektedir. Aşağıda çözümsel yöntemler 

açıklanmıştır. 

 

I.V. 1. Sözcük Yöntemi 

            Bu yöntemde, okuma-yazma çalışmalarına öğrenci için 

anlamlı olan sözcüklerin öğretimi ile başlanır. Öğrenciler öğretilen 

sözcükleri cümle içinde kullanır. Sözcüklerin yanına resimlerde 

konularak öğretim yapılır. Bu yöntemde öğrencinin dikkati “hece, 

harf, ses” gibi sözcük ayrıntılarına çekilir. Bir metnin anlaşılması ve 

yeni sözcüklerin okunulması için hem birleşim hem de çözümleme 

yönteminden yararlanılır. Bu yöntemde anlamlı kelimelerle cümleler 

kurulduğu için çocuklarda etkilidir (Güleryüz, 2002). Yazılışı ve 

okunuşu ayrı olan dillerde sözcük yöntemine dayalı okuma-yazma 

öğretimi tercih edilmektedir. Ayrıca, dilin bütün seslerini içine aldığı 

için öğrencilerin, konuşma etkinliklerine katkı sağlamaktadır 

(Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005). 

            Kullanılan dil içerisinde sözcük sayısının fazla olması ve 

cümle içerisinde çocukların sözcük üzerine dikkatlerini 

yoğunlaştırmasının sonucu olarak okuma hızının düştüğü 

görülmektedir (Güleryüz, 2002). Ayrıca öğrencilere kelimeler, ‘kök’ 

halinde öğretildiği için daha sonra bu kelimelere yapılan ek’leri 

öğrenmede zorluk çekmektedirler (Calp, 2003). 

            Cemaloğlu’na (2001) göre, sözcük yöntemiyle okuma-yazma 

öğretimi sırasında öğrenciler o dildeki sesleri çok kısa sürede 
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öğrenmektedirler. Özellikle bu yöntemde çocukların konuşma 

etkinliklerinde daha başarılı olduğuna dikkat çekmektedir.  

 

I.V. 2. Cümle Yöntemi 

            Çocuklar çevrelerini ve nesneleri bütünüyle algıladıkları için 

nesnelerin bütününe tepkide bulunur. Parçalara yönelerek dikkat 

etmek yetenek, çaba ve değişik eğitimlerle olur. Cümle çözümleme 

yöntemini uygulamakla insanın bu bütünü algılama özelliğine dikkat 

edilmektedir (Öz, 1999). 

            Bu yöntemde, okumanın göz sıçraması sonucu oluştuğu 

düşünüldüğü için okuma-yazma öğretimine cümle ile başlanır. 

Çocukların nesneleri bütün görme özellikleri vardır. Ayrıntılar daha 

sonra ve zor algılanır. Bu nedenle okuma-yazma öğretiminde 

öğrencilere, önce cümleler verilerek daha sonra bu cümleler 

kelimelere, kelimeler hecelere ve hecelerde seslere ayrılarak bütünden 

parçaya gidilmektedir (Cemaloğlu, 2001).  

            Calp’e (2003) göre, cümle yöntemi iki şekilde uygulanır. 

Birinci yaklaşım da, bireylere okuma-yazma öğretimine büyük 

harflerle başlanır, daha sonra küçük harfler öğretilir. İkinci 

yaklaşımda ise, okuma-yazma öğretimine büyük ve küçük harflerin 

birlikte öğretilmesi amaçlanır. Öğrencileri okumaya daha çabuk 

alıştırmak ve büyük harflerden küçük harflere geçerken harcanan 

zamanı kazanmak için harfler birlikte öğretilmektedir. Bireylere 

büyük ve küçük harflerin birlikte öğretilmesi aralarındaki farkı daha 

kısa sürede anlamayı, kullanmayı ve cümlenin ilk harfinin ve özel 

isimlerin büyük harflerle başladığı gibi basit dil bilgisi kurallarının 

öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Cümle çözümleme yönteminde, 

öğretime çocuğun günlük dilinden alınan cümlelerle başlanır. 

Öğretilen cümleler sözcüklere, sözcükler hecelere, heceler harflere 

(sese) ayrılır. Bu yöntem hazırlık, cümle, kelime, hece ve serbest 

metin okuma-yazma evrelerine ayrılmaktadır. Öğretim yapılırken 

verilen fiş cümlelerini anlatan resimlerden yararlanılmaktadır. 

            Cemaloğlu’na (2001) göre, seçilen cümlelerin günlük 

yaşamdan ve anlaşılır olarak seçilmesi aynı zamanda cümle 
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yönteminin, göz sıçramasına uygun olması öğrencilerin anlamlı ve 

hızlı okuyabilmesini sağlamaktadır. Öğrenciler eşyaları bütün olarak 

algılayıp zamanla parçalarına ayırmaktadır. Bu yüzden okuma-

yazmaya harf ya da seslerden başlamak yerine, anlamlı ve kısa 

cümlelerden başlanmalıdır (Calp, 2003). Cümle yönteminde verilen 

fişlerin soyut olmaması ve çocuğun ilgisini çekecek anlamlı bir cümle 

olması gerekir. Bunun yanında verilen fiş cümleleri uygun resimlerle 

pekiştirilmelidir (Binbaşıoğlu, 2004).  

            Cümle yöntemi okuma-yazma süresini gereksiz yere uzattığı 

konusunda eleştirilmektedir. Örneğin, eğitimcilerinde bu yüzden, 

öğrencilere kısa sürede okuma-yazmayı öğretmek için kişisel 

uygulamalara gitmesi, yöntemin yanlış uygulanmasına ve yöntemden 

beklenen faydaların kazanılmamasına yol açmaktadır. Öğrencilerin 

birinci sınıfta okuma-yazmayı kazanamaması durumunda ikinci sınıfta 

da aynı eğitime devam edilebilir ve bu yöntemin dışında bir yönteme 

başvurulmaması gerekir (Cemaloğlu, 2001). 

            Bu yöntem, cümle içerisindeki sözcüklerin anlamlarının ve 

seslerin çıkarılışlarının ihmal edildiği yönünde eleştirilmektedir 

(Binbaşıoğlu, 2004). Bu yöntemde, cümleler kelimelere, kelimeler 

hecelere, hecelerde seslere bölündüğü için uygulamada karışıklığa ve 

okuma-yazma öğretiminin uzun zaman almasına neden olmaktadır 

(Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005). 

 

I.V. 3. Öykü Yöntemi 

            Çözümleme yöntemi mantığına uygun olan en etkin 

yöntemdir. Okuma ve yazma bilmeyen çocukların bir öykü ile 

karşılaşmaları, onları güdülemek için çok etkilidir (Cemaloğlu, 2001). 

Bu yöntemde, öğretime anlam bütünlüğü olan bir öykü ile başlanır. 

Metnin anlam bütünlüğü olduğu için okuma alıştırmaları çekici 

olmaktadır. Öykü dramatize ettirilerek çocuklara anlattırılır. 

Öğrenciler bir yandan çizgi çalışmaları yaparken diğer yandan metinle 

“dinleme- anlama” ve “konuşma” çalışmaları yapabilir. Metindeki 

cümleler öğrencilerle birlikte belirlenerek yazılır, içlerinden kolay 

olan iki sözcüklü cümleler öğrencilere verilir. Cümleler belli bir 
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zaman sonra çözümlenmeye başlanır. Bu yöntemde okuma-yazmanın 

son aşaması olarak da hece çözümlenmesiyle ses çalışması yapıldığı 

söylenebilir. 

            Bu yöntem öğrencilere, düşünce ilişkilerini tartışma ve anlama 

fırsatları vererek okuma alışkanlığı kazandırılmasında etkilidir. 

Bununla birlikte öğrenciler hikâyeleri sevdiği için okuma da ilgi 

çekicidir ve dikkati artırır (Öz, 1999). 

            Okuma-yazma öğretimi yapan öğretmenlerin yönteme olan 

bilgisi, araç gereç eksiklikleri, uygun öykü oluşturmada karşılaşılan 

güçlükler ve sınıfların kalabalık olması yöntemin uygulanmasını 

güçleştirmektedir (Köksal, 2003). Öykü yöntemi, göz sıçramasına 

uygun olduğu için öğrencilerin okuma hızını arttırarak aynı zamanda 

okuduğunu anlamasını kolaylaştırır ve anlamlı okuma düzeylerini 

arttırmaktadır (Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005). 

 

I.VI.  Karma Yöntem 

            Karma yöntemle okuma-yazma öğretimi diğer yöntemlerden 

ayrı bağımsız bir yöntem değildir. Bu yöntemin uygulanmasında 

belirli bir sıra yoktur. Çözümleme ve birleştirme yöntemleri ile iç içe 

kullanılır (Cemaloğlu, 2001). Öğretime cümle ve kelimelerle başlanır. 

Ardından hemen hece ve harf verilerek öğrencilere cümle, kelime, 

hece ve harf birlikte kavratılmaya çalışılır. 

            Daha çok yetişkinlere uygulanan bu yöntemde bireylere kısa 

sürede okuma-yazma öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu yöntemde 

belirli kuralların olmaması, öğretilenlerde somuttan soyuta, basitten 

karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru gibi temel öğrenme kuralları 

dikkate alınmaması okuma-yazmanın öğrenilmesini güçleştirecektir 

(Köksal, 2003). 

            Calp’e (2003) göre ise, karma yöntemde okuma-yazma çok 

kısa sürede öğretilir. Ancak, bu yöntemle hızlı bir şekilde okuma ve 

yazmayı öğrenen bireylerin sürekli ve anlamlı okuma alışkanlıkları 

kazanamadıklarını ve doğru okuma ve çabuk anlama yeteneklerini de 

geliştirmediğini belirtmiştir.   
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            Yetişkinlere okuma-yazma öğretiminde etkili olan bu yöntem, 

aynı zamanda öğrencilerin de daha kısa sürede okuma-yazmalarını 

sağlamaktadır (Cemaloğlu, 2001).  

   

I.VII. Ülkemizde İlkOkuma-Yazma Öğretiminin Tarihsel 

Gelişimi 

            Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okuma-yazma 

öğretiminde farklı yöntem arayışları başlamıştır. Tarihsel süreç 

içerisinde birden çok yöntem uzun uygulamalar sonucunda aşılarak, 

okuma-yazmayı daha kısa süre ve anlamlı bir şekilde nasıl 

öğrenileceği konusunda tartışmalar olmuştur (Güleryüz, 1998). 

            Cumhuriyetin yenilikçi anlayışı okuma-yazma öğretiminde de 

kendini hissettirmiştir. Okuma-yazma öğretimi ile ilgili olarak 1924 

yılında bir kongre yapılmıştır. Ses ve sözcük yöntemine ilişkin birçok 

açıklama yapılmıştır. Önceleri sözcük yöntemi yoğun bir şekilde 

eleştirilmiş olmasına rağmen kısa sürede birçok taraftar bularak 

okuma-yazma öğretiminde kendini hissettirmiştir (Cemaloğlu, 

Yıldırım, 2005). 

            Okuma-yazma öğretiminde ses ya da sözcük yönteminin 

kullanılması 1924 ilkokul programında öğretmene bırakılmıştır. 

Sözcük ve karma yöntem 1926 ilkokul programında öngörülmüştür. 

Cümle öğretimi ile okuma-yazma, 1936 yılında esas alınmıştır. 1948 

ve 1982 ilkokul programında da aynı şekilde devam etmiştir 

(Güleryüz, 2000).   

            İlköğretim Programı (2004) 2563 sayılı tebliğler dergisinde yer 

alarak Türkçe dersi öğretim programı değişmiştir. Bu karara göre 

cümle çözümleme yöntemi yerini ses temelli cümle yöntemine 

bırakmıştır. 2004 yılından bu yana ülkemizde ses temelli cümle 

yöntemi kullanılmaktadır. 
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I.VII. 1.  1924 İlkokul Programı 

            Okuma-yazma öğretiminde ses ve sözcük yöntemlerinden 

birinin seçimi öğretmene bırakılmıştır. İki yıl süren uygulamadan 

sonra ses ve harf yöntemi ile okuma-yazma öğretimi heceleme ile 

sonuçlandığı için yasaklanmıştır (Güleryüz, 1998). 

 

I.VII. 2.  1926 İlkokul Programı 

            Calp’a (2003) göre, okuma ve yazma öğretiminde öğretmen 

sözcük ve karma yöntemlerden birini seçmekte serbest bırakılmıştır. 

            1926 ilkokul programı hayat bilgisi dersi konularını diğer 

dersler için çıkış noktası yapmıştır. Bu düzenleme ile birlikte ilk 

okuma ve yazma öğretimi de konusunu çocuğun çevresinde bulunan 

veya geçen nesne ve olaylardan almaktadır (Cemaloğlu, Yıldırım, 

2005: 12). 

 

I.VII. 3. 1936 İlkokul Programı 

            Okuma ve yazma öğretiminde, cümle yönteminin 

kullanılmasının 1936 ilkokul programına resmen girildiği 

görülmektedir. Okuma ve yazma öğretiminin basit cümle ve sözcükler 

ile birleştirme ve çözümleme yöntemiyle öğretilmesini öngörmektedir 

(Calp, 2003).  

            Cemaloğlu, Yıdırım, (2005) 1936 ilkokul programında, birinci 

sınıfın okuma-yazma etkinliklerinde hayat bilgisi konuları ve okul 

yaşamı, okuma-yazma öğretiminde geniş fırsatlar sağlar. Hayat bilgisi 

konularına başlandığında, çocuk ve okuma psikolojisinin doğal 

gerekleri dikkate alınarak, ilk okuma ve yazma da basit cümle ve 

sözcüklerden harekete geçilerek çözümlemeli ve bireşimsel bir yoldan 

okuma-yazma kazandırılacağını ifade etmektedirler.  

            Bu programda, 1926 programında geçen hayat bilgisi dersi 

konularına daha fazla dikkat çekildiği ve okuma-yazma öğretimine 

cümle ve sözcük çözümlemesinden hareket edilmesi gerekliliğinden 

bahsedildiği söylenebilir.  
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I.VII. 4.  1948 İlkokul Programı 

            İlkokuma-yazma öğretimi 1948 ilkokul programında, 

‘İlkokuma-yazmaya basit cümleler ve sözcükler ile başlanır. Zamanla 

bu cümleler, sözcüklere, sözcükler hecelere, heceler ise harflere 

bölünecek, çözümlemeler sonucunda elde edilen sözcük, hece ve 

harflerle yeni kelime ve cümleler oluşturulur. Cümlelerin, sözcüklerin 

ve hecelerin bölünmesini kolaylaştırmak için, öğretmen, aynı 

sözcükleri içine alan cümleleri, aynı heceleri içeren sözcükleri yan 

yana getirilir. Üzerinde durulan cümle ve sözcüklerle hikâye, 

tekerlemeler oluşturmaya ilk zamanlardan başlayarak, önem verilir ve 

okuma-yazma konularının öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte 

olması sağlanır’ denmektedir. 

           1948 ilkokul programında okuma-yazmanın birlikte 

yürütülmesi gerektiği, harflerin şekillerine uygun olarak yazılması, 

önce büyük harflerin zamanla küçük harflerin öğretilmesi ve gerekli 

olan araç gereçler belirtilmiştir (Calp, 2003). 1948 İlkokuma-yazma 

programında, okuma-yazma öğrenimine kısa cümlelerle başlanması 

gerektiği ve bu cümlelerin çözülerek sese ulaşmayı amaçladığı 

söylenebilir.  

 

I.VII. 5. 1968 ve 1982 İlkokul Programı 

            Okuma-yazma öğretiminin nasıl öğretileceği 1968 ilkokul 

programında daha açık belirtildiği söylenebilir. ‘ilk okuma ve yazma 

öğretimine öğrencilerin anlayabileceği kısa cümlelerle başlanmalıdır. 

Zamanla bu cümleler sözcüklere, sözcükler hecelere bölünmelidir. 

Daha sonra heceler içindeki harflerin sesleri sezdirilmeye 

çalışılmalıdır. Seçilen cümleler sonunda elde edilen sözcük, hece ve 

harflerle yeni sözcük ve cümleler oluşturulmalıdır. Cümlelerin, 

sözcüklerin ve hecelerin bölünmesini kolaylaştırmak için aynı sesleri 

içine alan sözcüklerden yararlanılmalıdır. Büyük ve küçük harfler 

birlikte öğretilmeli, okuma ve yazma öğretimi birlikte yürütülmelidir’ 

(İlkokul programı, 1968).  
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            Bu programda büyük ve küçük harflerin birlikte öğretilmesine, 

harflerin kurallarına uygun yazılmasına ve büyük harflerin küçük 

harflerle olan ilişkilerine dikkat çekildiği görülür. 

            1982 İlkokul programında da 1968 İlkokul programında 

belirtilen okuma-yazma öğretimine ilişkin kuralların benimsenip 

uygulandığı bilinir.  

 

I.VII. 6. 2004 İlköğretim Programı 

            Dünyadaki eğitim alanında görülen gelişmeler ülkemizde de 

yeni arayışlara girmemize sebep olmuştur. Okuma-yazma 

öğretimindeki sorunlar yeni önlemleri beraberinde getirmiştir 

(Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005). Ülkemizde çözümleme yöntemi sıkça 

kabul görmesine rağmen okuma-yazma öğretiminde karşılaşılan 

sorunlar yeni bir yaklaşımın sebebi olduğu söylenebilir. 

            2004 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 

Kılavuzunda okuma-yazma öğretimine ses temelli cümle öğretim 

yöntemi ile başlanacağını bildirmiştir. Öğretim yönteminde önceliğine 

göre sesler, seslerden hareketle de kısa sürede sözcük ve cümleye 

ulaşma hedeflenmiştir. Öğretimde anlamlı kelimelerle, okuma-yazma 

birlikte ve küçük harflerden başlanılarak öğretileceği esasları 

benimsenmiştir.  

            Ülkemizde 2004 yılından itibaren, okuma-yazma öğretiminde, 

2004 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu 

doğrultusunda el yazısı ile ses temelli cümle yöntemi uygulandığı 

bilinir.  
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BÖLÜM II 

            Bu bölümde özel eğitim ve özel eğitim gerektiren bireyler, 

ülkemizde özel eğitimin tarihi gelişimi, özel eğitimin amacı, özel 

eğitim sınıfı ve özel eğitim sınıf öğretmeni ile özel eğitim sınıfı 

programları, zihin engelli bireyler, ülkemizde zihin engelli bireylerin 

eğitimi, zihin engelli bireylerin eğitim gereksinimleri, zihin engelli 

bireylerin sınıflandırılması, zihin engelli bireylerin eğitim ortamları ile 

zihin engelliler ve okuma-yazma kavramları açıklanmıştır. 

 

II. I. Özel Eğitim 

            Özsoy’a (1971) göre, ‘’Beden, zihin, duygusal ve sosyal 

gelişim özellikleri yönünden normal akranlarının gelişim 

özelliklerinden farklılık gösteren çocukların eğitim ve öğretim işlerini 

içine alan çalışmaların bütününe özel eğitim’’ denir. Özel eğitime 

muhtaç çocukların eğitimi için, özel olarak yetiştirilmiş personel ve 

geliştirilen eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine 

uygun olarak tasarlanmış ortamlarda yapılan çalışmalardır (Eripek, 

Özsoy ve Özyürek, 2002). 

            Özel eğitim özel gereksinimi bulunan bireylere yetenek ve 

engelleri doğrultusunda hizmet vererek toplumla uyumlu ve bağımsız 

yaşayabilmelerini amaçlayan eğitimdir (Ataman, 2005). 

  Özel eğimle ilgili birçok tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlarda 

birçok benzerlik ve farklılıklar bulunduğu söylenebilir. Ancak son 

yıllarda özel eğitim hizmetler yönetmeliği tanımın daha çok dikkat 

çektiği ileri sürülebilir. 

            Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği’ne (2000) göre, Özel 

Eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal 

gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, 

geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim 

gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim 

özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak 

tanımlanmaktadır. 
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            Bireylerin, zihinsel, iletişim, devim ve uyumsal gelişim 

alanlarında önemli eksiklik oluşturan durumların ortadan kaldırılması 

ya da etkisinin en aza indirilmesi amacıyla eğitsel değişkenlerin 

düzenlenmesi uğraşısına özel eğitim denir (Özyürek ve diğerleri, 

2002).  

            Özel eğitim yaşıtlarından farklı ve özel gereksinimli bireylere 

sunulan, üstün özellikleri ve yetenekleri olanları ihtiyaçları 

doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen, 

yetersizliklerinin engele dönüşmesini önleyen, engelli bireyleri kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirmeyi amaçlayan ve 

toplumla uyumlu, üretici birer bireyler olması için farklı etkinlikleri 

içinde bulunduran eğitimdir (Ataman, 2003).   

            Özel eğitim, beden, duygu, iletişim, zihin ve sosyal 

gelişimlerindeki farklılıkları nedeniyle normal eğitimden 

yararlanamayan bireylere, özel yetişmiş elemanlar tarafından farklı 

metot teknik ve materyallerle özel tasarlanmış ortamlarda verilen 

hizmet olarak tanımlanabilir. 

 

II. II. Özel Eğitim Gerektiren Birey 

            Özsoy (1971)’de, özel eğitim gerektiren bireyleri, beden, zihin, 

sosyal ve duygusal gelişimlerindeki engel ve üstün özellikleri 

yönünden, normal eğitim ve öğretim hizmetlerinden yeterince 

yararlanamayıp, akranlarına ek olarak bazı farklı çalışmalara ihtiyaç 

duyan bireyler olarak tanımlamıştır. 

            Özel eğitime muhtaç çocuk, genel eğitim ya da normal eğitim 

hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamayarak, özel eğitim ve destek 

hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir (Özçelik, 1987). 

            2916 sayılı kanun’a (1983) göre, özel eğitim gerektiren 

bireyler ‘‘beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve 

durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim 

hizmetlerinden yararlanamayan 4-18 yaş grubundaki çocuklardır’’ 

olarak tanımlamaktadır. 

            573 sayılı KHK’de (1997) ise, çeşitli nedenlerden dolayı 

bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından, yaşıtlarından 
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belirgin bir biçimde farklılıklar gösterenler özel eğitim gerektiren 

bireyler olarak tanımlanmıştır.  

            ‘‘Normal çocuklardan fiziksel, zihinsel ve duygusal açılardan 

farklılık gösteren ve bu farklılıkları nedeniyle özelliklerine uygun 

metot ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ihtiyaç duyanlara 

özel eğitim gerektiren birey’’ denir (Culatta ve Tompkins, 1999). 

            Özel eğitim gerektiren bireylerin farklılıkları Anayasadan, 

Milli Eğitim Temel Yasasına kadar birçok yasa tarafından 

gözetilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğinde (2004) özel eğitim gerektiren çocuklar şu şekilde 

tanımlanmıştır; “Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim 

yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı 

farklılık gösteren bireydir”. 

            Sucuoğlu ve Kargın’ a (2006) göre ise, çeşitli gelişim 

alanlarında yetersizlikleri ve farklılıkları bulunan bireyler özel eğitim 

gerektiren bireylerdir. Bu bireyler genel olarak yetersizliklerine göre 

gruplanmakta ve zihin engelli, işitme engelli, fiziksel engelli, otistik 

ve öğrenme güçlüğü gibi isimlerle adlandırılmaktadırlar.  

                             

II. III.  Özel Eğitimin Amaçları  

            Gerçekte özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin neye 

ihtiyaç duyduklarını belirleyerek, ihtiyaçları doğrultusunda verilen 

eğitimle, yaşadığı dünyanın içerisine mutlu, toplumla uyumlu, 

üretken, sorumluluklarını yerine getirebilen ve ayrıca bağımsız 

yaşayabilmelerini sağlamayı amaçlar (Sarı, 2003). 

            Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri 

doğrultusunda özel eğitimin, özel eğitim gerektiren bireylerin; 

Toplum içinde uyum sağlayabilen, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, 

birlikte çalışabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini ve 

kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam 

becerilerini geliştirmelerini hedefler. Ayrıca, uygun eğitim 

programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, 

ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş 
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ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçladığı 

söylenebilir. 

 

II. IV. Özel Eğitim Sınıfı ve Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni 
            Özel eğitim hizmetler yönetmeliği (2004) özel eğitim sınıfları 

ile ilgili olarak, özel eğitime ihtiyacı olan ve farklı bir sınıfta eğitim 

almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile 

bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve 

özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi 

doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim 

sınıfları açılabileceği belirtilmiştir. 

            Özel eğitim sınıfı, çeşitli nedenlerden dolayı Özel eğitime 

ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerinin ve diğer ihtiyaçlarının bu 

sınıflarda giderilmeye çalışıldığı, ders dışında ise normal akranları ile 

birlikte olması ve kaydının da özel sınıfta olması durumu olarak 

tanımlanır (Batu, Kırcaali-İftar, 2006). 
            Özsoy, (2002) Özel eğitim sınıfını, ilköğretim bünyelerinde 

çeşitli düzenlemeler yapılarak ilköğretime dayalı programların 

uygulandığı sınıf olarak belirtmiştir.  

            Özel eğitim sınıfı öğretmeni ise, Çeşitli nedenlerle 

akranlarından zihinsel beceriler ve eğitim öğretim yönünden gerilik 

gösteren çocuklara eğitim veren ve ilköğretim okulları bünyesinde 

bulunan, çocuğun ihtiyacı olan destek eğitimin verildiği sınıflarda 

görev yapan öğretmenlerdir (Sarı, 2003). 

          

II. V. Özel Eğitim Sınıf Programları 
            Toplumsal davranışları kazandırmada sorumlu olan 

okullarımızda, benzer özellikte bulunan normal öğrencilere yönelik 

çeşitli düzenlemelere ve örgütlenmelere gidilerek öğrencilerin 

eğitilmesi amaçlanmıştır. Daha sonraları farklı gelişim özelliği 

gösteren çocuklarda yapılan bu düzenleme ve örgütlenmenin yetersiz 

kaldığının farkına varılarak bu çocukların durumlarına uygun 
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program, yöntem, materyal ve personel eğitimine önem verilmeye 

başlanmıştır (Özyürek, 2005). 

            Normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan özel eğitime 

muhtaç çocuklar için yasalarla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Özel 

Eğitim Hizmetler Yönetmeliği’ne (2004) göre, 

           1- ‘İlköğretim okullarında açılan özel eğitim sınıflarında 

birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Ancak, görme ve işitme 

yetersizliği olan bireyler için açılan sınıflarda bu uygulama 1-5’inci 

sınıflar arasında yapılır. Bu öğrencilerin 6’ ncı sınıftan itibaren 

akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır’ şeklinde 

ifade edilir. Bu madde ile hem farklı kategorideki engellilerin hem de 

özel eğitim sınıfına devam eden zihin engelli öğrencilerin yaşlarının 

ve özelliklerinin aynı olmayacağının ifade edilmeye çalışıldığı 

söylenebilir. Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim 

programları veya bu programa denkliği kabul edilen bir özel eğitim 

programını takip edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel 

eğitim sınıflarında, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde bazı 

dikkat edilmesi gereken durumlar bulunur (Özel eğitim hizmetler 

yönetmeliği, 2004). Bunlar; 

            2- Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihin engelliler 

sınıf öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik 

türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır. Özel eğitim sınıf 

öğretmeninin seçiminde, sınıflardaki öğrencilerin özelliklerinin göz 

önünde bulundurulduğu düşünülebilir.  

            3- Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel 

eğitim sınıflarının 1-5 inci sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri, 6-8 

inci sınıflarında ise alan öğretmenleri tarafından okutulur. 4-5 inci 

sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak 

bilgisi, bilgisayar, yabancı dil dersleri alan öğretmenleri tarafından 

okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf 

öğretmeni de katılır. Görme ve işitme engelli öğrencilerin derslerine 

alan öğretmenlerinin girilmesine dikkat edildiği söylenebilir. *Görme 

ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim 

sınıflarının dışındaki sınıflarda 1-8 inci sınıflarında dersler sınıf 
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öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda beden eğitimi, 

müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile 6-8 inci 

sınıflarda teknoloji ve tasarım dersi alan öğretmenleri tarafından 

okutulabilir. Özellikle zihin engelli öğrencilerin bulunduğu özel 

eğitim sınıflarında, derslerin özel eğitim sınıf öğretmenleri tarafından 

verilmesi gerektiğinin düşünüldüğü anlaşılabilir.   

            4- Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda 

uygulanan eğitim programını takip ederler. Bu program temel 

alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları 

doğrultusunda Bireysel Eğitim Programları hazırlanır. Özel eğitim 

sınıflarına gelen öğrencilerin çoğunluğunun zihin engelli 

öğrencilerden oluşması özel eğitim sınıf öğretmenlerini, okul 

programlarının nasıl uygulanacağı konusunda düşündürdüğü 

söylenebilir.  

            5- Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri 

bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar. Bu madde 

ile özel eğitim öğrencilerinin akranları ile aynı haklara sahip olduğu 

ve birlikte bulundurulmaya çalışıldığı görülür.   

            Milli Eğitim Bakanlığının, özel eğitim sınıflarının durumlarını 

tanımlama ve aldığı kararlarda özel eğitim hizmetlerinin daha etkin 

olabilmesi ve özel eğitime muhtaç bireylere en etkin yardımı 

amaçladığı söylenebilir.  
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II. VI. Zihin Engelli Bireyler  

            Eğitim ve öğretim uygulamalarında, akranlarına göre geç ve 

güç öğrenen, normal eğitim hizmetlerinden gelişimi doğrultusunda 

yararlanamayarak, ek hizmetlere ihtiyacı olan çeşitli öğrencilerle 

karşılaşılabilir.   

            Zihin engelli bireyler için birçok tanımlamalar yapılmıştır. 

Tanımlamalar içerisinde ise ortak kabul gören bir tanım yoktur. 

Günümüzde zihin engelliler için yapılan tanımlamalarda genel olarak 

zihinsel işlevlerde önemli derecede normalaltı ve uyumsuz davranışlar 

gösterme durumu olarak tanımlamalar yapılmaktadır (Eripek, 2002).  

            Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programı’na (1990) göre, zihin 

engelliler, doğumdan önce, doğum esnasında yada doğumdan sonraki 

gelişim sürecinde çeşitli nedenlere bağlı olarak, zihin, sosyal, 

olgunluk, psikodevimsel gelişim ve fonksiyonlarında sürekli 

yavaşlama, duraklama ve gerileme sonucu yaşıtlarına göre ¼ ve daha 

yüksek oranda gerilik ve yetersizliği nedeniyle, normal eğitim 

programından yararlanamayan bireylerdir olarak tanımlanmıştır.   

            Yapılan zihin engellilik tanımları içerisinde en yaygın olarak 

benimsenen ve kullanılan tanım (American Association of Mental 

Retardation) AAMR olarak bilinen komitenin 1992 yılında yaptığı 

tanımdır. 

            AAMR’ye göre zihin engellilik; 18 yaşından önce ortaya 

çıkarak, hâlihazırda işlevlerde önemli sınırlılıklar göstermektir. Bu, 

zihinsel işlevlerde önemli derecede normalaltı, bunun yanı sıra 

zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal beceri alanlarından (iletişim, 

özbakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini 

yönetme, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceriler, boş zaman 

ve iş) iki ya da daha fazlasında sınırlılıklar gösterme durumudur.  

            Zihin engelli birey, çeşitli nedenlerden dolayı bireyin 

akademik, sosyal, dil ve fiziksel becerilerde geriliğinden dolayı özel 

eğitime muhtaç kişiler zihin engelli olarak tanımlanır (Sarı, 2003).  

            Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği’ne (2000) göre, zihinsel 

öğrenme yetersizliği, bireylerin zihinsel gelişim yetersizliğinden 



 23 

dolayı, eğitim performanslarının ve sosyal uyumlarının olumsuz 

yönde, hafif-orta-ağır düzeyde etkilenmesi olarak tanımlamıştır. Özel 

Eğitim Hizmetler Yönetmeliği’nin (2002) diğer zihin engellilik 

tanımlarına göre, bireylerin zekâ düzeylerini hafif-orta-ağır derecede 

olmak üzere ayırdığı görülmektedir. Ayrıca Özel Eğitim Hizmetler 

Yönetmeliği, (2004) tanımında da ‘‘zihinsel gerilik’’ terimi yerine, 

‘‘zihinsel öğrenme yetersizliği’’ terimi kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. 

 

II. VII.  Ülkemizde Zihin Engellilerin Eğitimleri 

            Türkiye'de zihin engellilik durumu tek bir boyutta, zekâda 

gerilik boyutunda ele alınmaktadır. En azından uygulamadaki durum 

budur.  Zihin engellilerin büyük çoğunluğunu hafif derecede olanlar 

oluşturmaktadır. Bunların yanında ağır ve orta düzeyde olan zihin 

engellilerin sayıca daha az olduğu söylenebilir. Hafif derecedeki zihin 

engelli öğrencilerin fark edilmeleri çoğu kez İlköğretim öncesinde 

mümkün olamamaktadır. Çünkü bu çocuklar okul öncesi dönemde 

yaşıtlarından farklı davranışlar göstermemektedirler ya da 

gösterdikleri farklılıklar çok azdır, dolayısıyla gözden kaçmaktadırlar. 

Ancak okula başlandığında yaşanan yoğun okuma-yazma ve 

akademik öğrenme yaşantıları, bu çocuklar ile yaşıtları arasındaki 

farkı daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Gerilik durumları orta 

ve ağır derecede olan zihin engelli çocuklar çoğu kez okul öncesinde 

farkına varılırlar. Çünkü yaşıtları ile aralarında gözle görülebilecek 

ciddi farklılıklar vardır. (Eripek, 2003). 

            Türkiye'de zihin engelli çocukların tanılanmaları ve uygun 

özel eğitim ortamlarına yerleştirilmelerinden Rehberlik ve Araştırma 

Merkezleri sorumludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri genellikle 

okullarda yaptığı taramalarla ya da öğretmenlerin gönderdiği 

öğrencileri inceleyerek bu çocukları belirlerler. Bu işleyişle ilgili 

olarak, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin olanaklarının sınırlı 

olması, bu nedenle her okula ulaşılamaması, zihin engellilik 

durumunun belirlenmesinde yalnızca zekâ bölümü puanının dikkate 

alınması, eğitsel performansının yerince iyi anlaşılamaması, yapılan 
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taramalarda görüşlerine başvurulan öğretmenlerin bu konuda 

yeterince bilgi sahibi olmamalarının, sıklıkla eleştiri konusu yapıldığı 

bilinir. 

            Ülkemizde zihin engelli öğrencilerin zihinsel özelliklerine ve 

bu özelliklerine uygun nasıl bir eğitim ve eğitim yerlerinin henüz 

netlik kazanmadığı görülebilir. Ülkemizdeki yapılanma sürecinde 

sınırlı sayıda zihin engelli çocuğa sağlanan özel eğitim olanakları 

şöyle özetlenebilir. 

            Zihin engellilik durumları hafif derecede olan çocuklar 

genellikle normal okulların bünyesinde olan özel eğitim sınıflarına ya 

da kaynaştırma sınıflarında eğitim görmektedirler. Bu sınıflarda özel 

eğitim öğrencilerine normal okul programlarının uygulanmaya 

çalışıldığı söylenebilir. Ağır ve orta düzeyde zihin engelli 

öğrencilerinde eğitim uygulama okulları ve özel eğitim rehabilitasyon 

merkezlerinde eğitim aldıkları bilinmektedir. 

            Son yıllarda kaynaştırma ilkesi uyarınca bu çocukların eğitim 

gereksinimlerinin onları yaşıtlarından ayırmadan, normal sınıflarda 

karşılanmasına özen gösterilmektedir. Ancak gerekli olan destek 

hizmetlerinin, kaynak oda, özel eğitim danışmanlığı ya da 

materyallerin sağlanmasında ciddi problemler olduğu söylenebilir 

(Sarı, 2005). 

 

II. VIII. Zihin Engelli Bireylerin Eğitim Gereksinimleri  

            Zihinsel engel, gelişim süreci içinde zekâ düzeyinin normalin 

altında olmasının yanı sıra uyumsal davranışlarda da yetersizlik 

gösterme durumu olarak tanımlanabilir. Ayrıca zihin engellileri zekâ 

ve uyumsal davranışlarında yetersizliklerin olması yanında eğitim 

performanslarında da önemli derecede gerilik gösteren çocuklar 

olduğu söylenebilir. 

            Enfeksiyon ve ateşli hastalık gibi dış etkenler, doğum öncesi, 

doğum sonrası etmenler, doğum sorunları ve premature doğum gibi 

etkenler zihinsel öğrenme yetersizliklerinin yaklaşık 1/3’ünün 

nedenini açıklayabilmektedir. Geri kalanın nedeni tam olarak 

bilinmemektedir. Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi engelli 
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çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan 

yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri 

ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır (Cavkaytar, 2005).  

            Zihin engelli bireylerin aile üyesi, işçi, öğrenci, boş zaman 

etkinliklerine katılımcı olma, tüketicilik ve vatandaşlık gibi toplumsal 

rolleri üstlenebilmeleri için tam bağımsızlık kazanmaları önemli 

olmaktadır (Sarı, 2003). Bu amaca ulaşılması, bireyin bireysel 

farklılıkları ile yapabildikleri dikkate alınarak eğitim 

gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun eğitim 

ortamları, program ve yöntemlerin sunulmasıyla mümkün 

olabilmektedir. 

            Eripek’ e (1996) göre, zihin engellilerin eğitim gereksinimleri 

onların bazı özelliklerine göre farklılaşabilmektedir. Zihin engelliler 

homojen bir grup olmadığından, çeşitli özelliklerine bağlı olarak kendi 

içlerinde önemli bireysel farklılıklar göstermektedirler. Bu farklılıklar, 

onların toplum yaşamına hazırlanmalarında gerekli olan birçok 

beceriyi öğrenmede başkalarının yardımına daha fazla gereksinim 

duymalarına yol açabilmektedir. Özellikle, diğer bireylerin kendi 

başlarına ya da çok az yardımla öğrendikleri birçok beceriyi zihin 

engelli çocuklar kendi başlarına öğrenmede ya da az bir yardımla 

üstesinden gelmede güçlük çekebilmektedirler. Dolayısıyla zihin 

engelli bireylerin eğitim gereksinimlerinin belirlenebilmesi için, çok 

yönlü ve disiplinler arası bir yaklaşım doğrultusunda, AAMR’nin 

(1992) tanımı ve bu tanımın uyarlanmasındaki varsayımların dikkate 

alınması önerilmektedir.  

            Ölçeklerden normalin altında puan alan ve tutum ve 

davranışlar açısından akranlarından farklılık gösteren çocukların, 

zihinsel öğrenme yetersizliği yaşadığı düşünülebilir. Ebeveynler ve 

eğitimciler, çocuğun okul başarısına istinaden, normalin altında 

olduğunu düşünebilirler. Bu şekilde özel eğitim sınıfına yönlendirilen 

çocukların akademik ve psiko-sosyal gelişimlerine katkı 

sağlanılmadığı düşünülmektedir. Yönlendirme süreciyle ilgili kararlar, 

uzman tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre alınmalıdır. 

Zihin engellilerin büyük bir bölümü yaşıtlarından hafif derecede 
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gerilik gösteren çocukların oluşturduğu bilinmektedir (Eripek, 1996). 

Bunların farkına varmak kolay değildir. Farkına varıldıklarında ise 

gereksinim duydukları özel hizmet, eğitim programları ve 

yöntemlerinden yararlanamazlar. Bu nedenle zihin engellik 

durumunun tanımlanması eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi 

bakımından büyük önem taşıdığı söylenebilir. 

  

II. IX. Zihin Engelli Bireylerin Sınıflandırılması 

            Eripek’e (1996) göre, zihin engelliler kendi içlerinde bireysel 

özelliklerine göre farklı kategorilere ayrılır. Zihinsel öğrenme 

yetersizliğinin, zeka düzeylerine göre gruplandırıldığı gözlenmektedir. 

Zihinsel öğrenme yetersizliği, kendi arasında farklı şekillerde 

gruplandırıldığı da bilinir. Genel olarak zihin engelliler, eğitilebilir 

zihin engelliler, öğretilebilir zihin engelliler ve ağır düzeyde zihin 

engelliler olarak üç gruba ayrılır (Özsoy ve diğerleri, 2002). 

 

II. X. 1. Eğitilebilir Zihin engelliler 

            Bu gruptaki bireylere, bireysel olarak uygulanan IQ testinden, 

90 ve 70 arasında bir IQ sonucu elde edildiği söylenebilir. Yaşıtlarına 

göre zihinsel performansları çok aşırı düşük seviyede değildir. 

Genellikle ilköğretime başladıklarında fark edildikleri bilinmektedir. 

Bu gruptaki bireylerin, özellikle okuma-yazma ve temel matematik 

becerileri, yaşıtlarına göre gerilik gösterir (Eripek, 2005). Bu 

bireylerin genellikle eğitimlerine akranları ile birlikte devam ettiği 

bilinir. Bunun nedeni ise, destek hizmetlerle bu gruptaki öğrenciler 

kısmen de olsa akranlarını akademik olarak takip edebilirler. 

Eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin özbakım becerilerini 

kazandıkları ve yetişkinliklerinde de kısmen de olsa bir işte 

çalışabildikleri bilinir. 
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II. X. 2. Öğretilebilir Zihin engelliler 

            Zihinsel inceleme sürecinde, bireysel olarak uygulanan IQ 

testinden, 70 ve 45 arasında bir IQ sonucu elde edildiği bilinir. 

Yaşıtlarına göre zihinsel performansları, kendilerini okul öncesi 

dönemde belli edecek gerilik gösterir. Öğretilebilir zihin engelli 

öğrencilerin özellikle okuma-yazma ve matematik becerileri 

eğitiminde fazla bir başarı gösteremedikleri bilinir.  

            Bu çocuklar öz-bakım becerilerini kazanabilirler ancak 

devamlı olarak yetişkin kontrolüne ihtiyaç duyarlar. Zihinsel öğrenme 

yetersizliğinin düzeyine bağlı olarak, okuma-yazma ve matematik 

becerileri kazanamayabilir ancak sık karşılaştıkları bazı sözcükleri, 

işaretleri ve sayıları tanıyabilirler. Bazıları da basit düzeyde okuma-

yazma ve dört işlem becerilerini öğrenebilirler. Bu çocuklar 

düzeylerine uygun basit iş becerilerini öğrenebilir, kendilerine kısmen 

bir iş edinebilir ( Eripek, 2002 ve 2005). 

 

II. X. 3. Ağır Düzeyde Zihin engelliler 

            Bu gruptaki öğrenciler ağır düzeyde zihinsel performans 

düşüklüğü gösterir.  Bireysel olarak uygulanan IQ testinden, 45 ve 

daha aşağısında bir IQ sonucu elde edilir. Yaşıtlarına göre zihinsel 

performansları çok düşük seviyededir.  

            Özellikle yaşamın ilk yıllarında çok çabuk fark edilirler. Ağır 

düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip bireyler sürekli olarak kontrol 

altında tutulmaya ihtiyaç duyarlar çünkü kendileri için gerekli olan 

temel basit özbakım becerilerini bile kazanamayabilirler. Okul öncesi 

dönemde gelişimleri büyük ölçüde geridir. Bu gruptaki bireyler ancak 

denetim altında kendilerine bakmayı öğrenirler ve basit düzeyde 

iletişim kurarlar. Yetişkinlik dönemlerinde basit işleri yapabilirler. 

Yakın zamanlara kadar bu çocukların eğitim sürecine alınmamışlardır. 

Ancak son zamanlarda toplumun bakış açısı ve eğitim anlayışındaki 

değişiklikler bu çocukların eğitimle belli bir aşama kaydedebilecekleri 

anlaşılmıştır (Eripek, 2005). 
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II. XI. Zihin Engelli Bireylerin Eğitim Ortamları 

            Zihin engelli bireyler, farklı zihinsel, sosyal, bedensel ve 

duygusal gelişime sahip olduklarından dolayı akranları ile aynı 

yaşlarda ve ortamlarda eğitim aldıkları söylenemez (Sarı,2003). 

Öğrenme yetenekleri, fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimlerine uygun 

olan eğitim hizmetlerinden yararlandırıldıkları söylenebilir. Zihin 

engelli bireylere genelde normal ve özel sınıflarda okul öncesi, 

ilköğretim ve lise düzeylerinde eğitim olanakları sağlanılmaktadır 

(Eripek, 2002).  

            Ülkemizde zihin engelli bireylerin eğitiminde kaynaştırma 

eğitimi temel alınmakla birlikte bunun yanı sıra farklı merkezlerde 

eğitim aldıkları da bilinir. Zihin engelli bireylerin eğitim ortamlarını; 

okul öncesi eğitim, ilköğretim okulu içerisinde normal sınıfta, 

ilköğretim okulu özel eğitim sınıfında,  eğitim ve uygulama okulları, 

korumalı iş yerleri, iş eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve 

rehabilitasyon merkezleri başlıkları altında toplayabiliriz. Aşağıda 

sırasıyla bunlar açıklanmıştır. 

 

II. XI. 1. Okul Öncesi Eğitim 

            Bu merkezlerde, normal bireylerin devam ettikleri okul öncesi 

sınıflarda zihin engelli olma riski yüksek olan bireylere özel 

programlar uygulanmaktadır. Bu programlarda, bireylere ileride 

özellikle akademik çalışmalarda gerekli olan bilgi ve beceriler 

kazandırılmaya çalışılır (Sarı, 2003). Zihin engelliliği bilinen ya da 

daha ağır düzeydeki zihin engelliler içinde, bu dönemde toplumla 

birlikte yaşayabilme ve kendi özbakım becerilerinin kazandırılmasının 

amaçlandığı söylenebilir.  

   

II. XI. 2. İlköğretim Okulu Normal Sınıflar 

            Genelde hafif derecedeki zihin engelli bireyler bu sınıflarda 

eğitime devam eder. Çünkü hafif derecedeki zihin engelli bireyleri 

akranlarından ayırt etmesi güçtür. Hafif derecedeki zihin engelli 

bireylerin çoğunlukla akademik beceriler dediğimiz okuma-yazma ve 

matematik becerilerinde akranlarından geri kaldığı söylenebilir. 
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II. XI. 3. İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfları  

            Normal sınıf programlarında yeterince başarı gösteremeyen ya 

da akranlarına göre, uygulanan programdan beklenilen düzeyde 

yararlanamayan bireylerin eğitimlerine devam ettikleri sınıftır (Sarı, 

2003). Eripek’e (2002) göre, ülkemizde zihin engelli çocuklara 

sağlanan eğitim ortamları özel eğitim sınıflarında yoğunlaşmaktadır. 

Özel eğitim sınıflarında uygulanan programların özellikle hafif 

derecedeki zihin engelli bireylere uygun olduğu söylenebilir. Bu 

sınıflardan mezun olan bireylere ilköğretim diploması verilir.  

 

II. XI. 4. Eğitim ve Uygulama Okulları 

           Normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan orta derecedeki 

ya da daha ağır derecedeki zihin engelli bireylerin devam ettikleri 

eğitim ortamlarıdır. Bu kurumlarda uygulanan programlarda, 

akademik becerilere daha az yer verildiği bunun yanı sıra bireylerin 

sosyal çevresine uyum sağlaması ve özbakım becerilerini bağımsız 

yerine getirebilmelerinin amaçlandığı söylenebilir.  

 

II. XI. 5. İş Eğitim Merkezleri 

            Zorunlu eğitim çağı dışında kalmış ya da eğitim uygulama 

okullarını bitiren zihin engelli bireylerin devam ettikleri eğitim 

ortamıdır.  

 

II. XI. 6. Mesleki Eğitim Merkezleri 

            İlköğretimini tamamlayıp genel ya da mesleki ortaöğretim 

programlarına devam edemeyecek zihin engelliler için, eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal uyumlarını ve mesleki becerilerini 

geliştirmek için açılan kurslardır.  
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II. XI. 7. Korumalı İş Yerleri 

           Genellikle ilköğretimin ileri sınıflarında uygulanan bu 

programlarda zihin engelli bireylerin gerçek bir iş yerinde 

çalışabilmelerin hedeflendiği söylenebilir. Eripek’e (2002) göre, zihin 

engelliler için açılmış olan bu kurumlarda, zihin engelli bireylerin iş 

eğitimlerini gerçekleştirmek için düzenlenmiş, eğitimin ön planda 

olduğu iş yerleridir.   

  

II. XI. 8. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 

            Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bu kurumlarda özel 

eğitime muhtaç öğrencilere performansları doğrultusunda bireysel ve 

grup seanslarıyla eğitim verildiği söylenebilir. 

 

II. XII. Zihin Engelliler ve Okuma-Yazma 
            Eğitim insanın doğumuyla birlikte başlayarak hayatı boyunca 

devam eder. Bireyin eğitim öğretim programlarıyla tanışması ise, 

okulöncesi eğitimle başlayarak ilköğretimle devam etmektedir. 

Okulöncesi programlarında çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve 

duygusal alanlardaki gelişimini ilerletmeyi amaçlayan programlar 

uygulanarak aynı zamanda okuma-yazma çalışmalarına hazırlık 

yapılmaktadır (Akyol, 2001). İlköğretim programlarındaki okuma-

yazma ile ilgili amaçlar o yaştaki bütün öğrencilerin kazanabileceği ve 

başarabileceği amaçlar olarak hazırlanmasına rağmen bazı 

öğrencilerin bu amaçlara ulaşmakta zorlandığı, geri kaldığı ya da hiç 

başaramadığı söylenebilir. Öğrencilerin ilköğretime başlayabilmesi 

için yapılan okuma-yazma ve diğer etkinliklerde yeterli başarıyı elde 

edebilmeleri için gerekli gelişim ve olgunluğa ulaşabilmeleri gerekir 

(Alperen, 2001).  

            Her öğrenci birinci sınıfa geldiklerinde aynı özelliklere sahip 

olamayabilir. Öğrencilerdeki bu farklılıklar sosyo-ekonomik 

nedenlerden olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı oluşmuş 

beyinsel özürlere de bağlı olabilir. Bu öğrenciler genellikle okulun ilk 

iki haftasında kendilerini belli etmektedir. Bu öğrenciler özellikle 
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okuma-yazma döneminde öğretmenleri yorup, sıkıntıya düşürmektedir 

(Cemaloğlu, 2001). Çelenk’e (2003) göre öğrencinin gerekli 

gelişimini çeşitli nedenlerden dolayı (geçirdiği hastalık, özür durumu) 

sağlayamaması ve öğrencinin psikolojik durumu, çevresel etmenler, 

eğitim öğretim programları ve öğretmen yaklaşımları bazı öğrencilerin 

okuma-yazma etkinliklerinde akranlarından geri kalmalarına neden 

olmaktadır. 

            Öğrenciler okula başladıktan sonra okuma-yazma eğitimlerine 

başlamakta ve kısa bir süre içerisinde de okuma-yazmayı 

öğrenmektedirler. Bununla birlikte bazı öğrencilerde zihinsel 

geriliklerinden dolayı, okuma-yazma becerilerini yaşıtları ile aynı süre 

içerisinde kazanamamaktadırlar. Birçok zihin engelli öğrenci 

ilköğretim programlarındaki okuma-yazma ve diğer ders kitaplarının 

normal öğrenciler için hazırlanması ve uyarlanmasının sonucunda 

akranlarından sürekli geri kalarak, okuma ve yazmayı öğrenememekte 

ya da daha geç süre içerisinde kazanmaktadırlar. Özel eğitim sınıfı ve 

özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazmayı öğretebilmek için uygun ders kitapları 

bulamamaktadırlar. Bu yüzden zihin engelli öğrencilerle çalışan 

öğretmenler okuma-yazma öğretiminde uygun program ve kaynaklara 

ihtiyaç duymaktadırlar (Sucuoğlu ve diğerleri, 2002). 

            Okuma ve yazma yeteneğini, zekâ durumu, uygulanan yöntem 

ve önceki yaşantılar gibi değişik nedenlerden dolayı bazı çocuklar 

kazanamayabilir (Binbaşıoğlu, 2004). Okuma-yazma etkinliklerinde 

geç öğrenen bir öğrencinin diğer derslerdeki konuları da 

öğrenmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkilenme 

birçok değişik nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin bu tür 

güçlükler gelişimsel bir problem veya beyin fonksiyonlarının 

yetersizliğinden kaynaklanabilir (Özsoy, Eripek ve Özyürek, 2002). 

            Okullarda okuma-yazmayı geç öğrenen ya da öğrenemeyen 

öğrenciler, yaşamlarının erken dönemlerinde karşılaştıkları bu 

güçlükle, başarısız deneyim yaşayarak hayatlarının ileriki 

dönemlerinde olumsuz etkiler meydana gelmekte ve bu öğrencilere 
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okuma-yazma ile ilgili yapılabilecek yardımlarında hedeflere 

ulaşmasını engellemektedir (Ainscow ve Tweddle, 1989). 

            Çeşitli nedenlerle okuma ve yazmayı öğrenemeyen çocuklarda 

da genellikle zihinsel bir geriliğe rastlamak mümkün olabilir. Zihinsel 

gerilik ya da başka nedenlerden dolayı okuma- yazmayı öğrenemeyen 

öğrencilere, destek eğitim ya da özel eğitim sınıflarında farklı 

uygulamaların yapılması gerekir (Sarı, 2003). Okuma-yazmaya hazır 

olma, çocukların takvim yaşından çok bireysel gelişim ve 

yeterlilikleriyle ilgilidir. Herhangi bir yetersizliği olmayan çocuklarda 

okuma-yazmaya hazır olma genellikle 6 yaş civarında iken, zihinsel 

öğrenme yetersizliği olan çocuklarda yetersizliğin derecesine göre 

ileri yaşlara kadar geciktiği söylenebilir. Öğrenme hızları, yetersizliği 

olmayan akranlarından daha yavaş olan bu çocuklar, diğer çocukların 

bir yıl içinde öğrendikleri okuma-yazma becerilerini daha uzun sürede 

ve zor öğrendikleri bilinir. 

            Okuma-yazma konusundaki hazır bulunuşluk düzeyi tüm 

gelişim alanlarında olgunlaşmaya bağlıdır. Okuma-yazma 

becerilerinin kazanılması çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve 

fiziksel yönden uygun gelişim basamağına ulaşması ile mümkün 

olacağı söylenebilir. 

            Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencinin okuma-yazmayı 

öğrenmiş olması kendine güveninin artmasına ve buna bağlı olarak 

sosyalleşmesine katkıda bulunur, çevresini genişletir, zihinsel ve 

motor gelişimine yardımcı olur, yaşamını kolaylaştırır. Zihinsel 

öğrenme yetersizliği olan çocukların okuma-yazma öğretiminde çok 

daha dikkatli bir hazırlık devresi gerekmektedir. Bu nedenle algının 

her alanında (görsel, işitsel, dokunsal) eğitim verilmeli ve çocuğun 

gereksinimlerine uygun yöntemler kullanılmalıdır. Çocuğun tüm 

yeterlilik ve yetersizlikleri belirlenmeli ve hedefler bu gelişimsel 

düzey temel alınarak saptanmalıdır. Ağır düzeyde zihinsel öğrenme 

yetersizliği olan çocukların okuma-yazmada gösterecekleri başarıyı, 

zekâ bölümlerinin ölçüt alındığı gruba göre belirlemek doğru olmaz. 

Çünkü her çocuk bireysel ve çevresel özellikleriyle belirli bir gruptan 

çok kendisini temsil etmektedir. Bu nedenle okuma-yazma çalışmaları 
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bireysel farklılıklara göre plânlanırken aynı takvim ve zekâ yaşındaki 

çocukların farklı düzeylerde olduğu her zaman hatırda tutulmalıdır. 

Burada üzerinde durulması gereken nokta öğrencinin neleri 

yapamayacağı değil neleri yapabileceğidir (Sarı, 2003). 

            Toplumsal iletişimde önemli bir rolü bulunan ve Türkçenin 

doğru ve etkili kullanılabilmesi için, okuma ve yazma öğretiminde 

kullanılan yöntemin uygunluğunun etkili olacağı söylenebilir. Okuma-

yazma öğretiminde öğrencilerin geç ve güç okumasını engellemek 

için öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanında meydana gelen 

gelişimleri takip etmekle birlikte, uygun yöntemi seçmeye özen 

göstermesi ve kullandığı yöntemi sık sık değiştirmemesi gerekir 

(Cemaloğlu, 2001).  

            Lewis’in (1991) belirttiğine göre geç öğrenen çocuklar, sınıfta 

veya sınıf dışı etkinliklerde bir desteğe gereksinim duymaktadırlar. 

Zihin engelli öğrencilere ülkemizde de farklı şekillerde destek 

verilmektedir. Zihin engelli çocuklar okullarda normal sınıf içerisinde 

kaynaştırma eğitimi ya da okullarda özel eğitim sınıfı adı altında 

eğitim alabilmektedirler. Özel eğitim sınıflarında eğitim gören zihin 

engelli öğrencilerin eğitimlerinde, okullarda uygulanan programların 

yavaşlatılmış şeklinde verilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Zihin 

engelli öğrenciler bu sınıflarda özellikle akademik (okuma-yazma, 

matematik, hayat bilgisi) dil gelişimi, sosyal ve duygusal alanlarda 

eğitim aldıkları bilinmektedir. 

            Özel eğitim sınıflarında eğitim gören bu öğrencilere, bu 

sınıflarda gördükleri eğitim aracılığıyla yaşamlarının diğer 

dönemlerinde başarılı olabilmeleri için farklı yöntem ve tekniklerle 

akademik çalışmalar kazandırılmaya çalışıldığı görülebilir. Özellikle 

zihin engelli öğrenciler okuma-yazmayı yaşıtlarına göre daha uzun 

süre ve güçlükte kavradıkları için, bu sınıflarda okuma-yazma 

öğretiminin nasıl, hangi yöntem ve tekniklerle kazandırıldığının 

merak edildiği söylenebilir.  
            Zihin engelli çocuklarda okuma-yazma öğretiminin amacını, 

duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için, çevresiyle iletişim 
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kurabilmesi, duyduğu ve gördüğü sesli sembolleri kurallara uygun, 

düzgün bir şekilde yazabilmesi, yazdıklarını okuyarak 

anlamlandırmaları olarak ifade edebiliriz. 

            Okuma ve yazmayı geç öğrenen zihin engelli çocuklarda 

okuma ve yazma ile ilgili benzerlikler bulunduğu bilinir. Tilstone 

(1991) okuma-yazma güçlüğü olan çocukların okuma ve yazmalarında 

bazı ortak noktaların olduğuna dikkat çekmiştir. Bu ortak noktalar, 

ünlü harflerin telaffuzunda zayıflık, konuşulan seslerin yazılı 

durumlarla eşleştirilmesi konusunda zayıflık, zayıf vurgu, harfleri 

tanıma ve yazma becerilerindeki yetersizlikler olarak belirtmiştir.  
            Zihin engelli çocuklar, yazma becerilerinde değişik güçlükler 

yaşayabilirler. Genellikle zihin engelli çocuklar, kas gelişimiyle ilgili 

yetersizliklerden dolayı, kalemi kurallarına uygun tutmada sorun 

yaşayabilir, satır üzerinde başlangıç ve bitişi ayarlayamayabilir, 

yazma becerileriyle ilgili görevi ve ya ödevi belirlenenden daha geç 

süre içinde tamamlayabilirler. Özelliklede ezbere yazma becerilerinde 

harflerin yerlerini karıştırdıkları, fazla harf ekledikleri ya da atladıkları 

görülebilir. Pek çok engelli birey yeni bir beceri kazanmada ya da 

kazandığı becerileri diğer becerilere uyarlamada ve kendi becerilerini 

değiştirmede zorlanabilir. Engelli bireylerin eğitimcileri, bu gerçekleri 

göz önünde bulundurarak engelli bireylerin özelliklerine göre okuma 

ve yazma programları kullanmalıdır (Cohen, Plaskon 1980). Uygun 

okuma-yazma stratejisi ve materyaller ile sınıf içi yardımlar 

yapılmasının, zihin engelli çocukların okuma-yazmalarının 

geliştirilmesine büyük katkısı olacaktır (Akçamete, 2003). 

            Zihin engelli çocuklar okuma ve yazmayı öğrenebilir. Ancak 

normal yaşıtlarından farklı olarak farklılaştırılmış yöntem, 

farklılaştırılmış materyal ve daha fazla süreye ihtiyaç duydukları 

söylenebilir. Zihin engelli çocuklarda okuma-yazma becerilerini 

kazanmada gecikme durumu görüldüğünde, öğrenme özellikleri 

düşünüldüğü zaman bu çocuklara okuma-yazma öğretiminde uygun 

yöntem seçimi de çok önem kazanmaktadır (Sarı, 2003). 
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            Okuma ve yazma sesli sembollerin zihinde çeşitli süreçlerden 

geçerek anlamlandırılmasıdır. Okuma ve yazmanın öğrencilere 

kazandırılmasında öğretmenler farklı yöntemler kullanmaktadırlar. 

Okuma ve yazma öğretimi alanında çalışan bilim adamları daha kısa 

sürede öğrencinin zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimine en 

uygun olan öğretim yöntemini belirlemek için çalışmışlardır (Çelenk, 

2003). 

           Özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin zihin engelli çocuklara 

okuma ve yazmayı nasıl, hangi yöntemlerle öğrettikleri önemli 

olmaktadır (Sarı, 2003). Ülkemizde İlköğretim okullarında 1164 özel 

eğitim sınıfı olmasına rağmen öğretmenlerin ortak bir yöntem 

etrafında birleşmedikleri gözlenmektedir (http://orgm.meb.gov.tr, 

2007).  

 

I. XII. Amaç 

            Bu araştırmanın amacı, özel eğitim sınıfına devam eden zihin 

engelli öğrencilerin okuma-yazma öğretiminde kullanılan öğretim 

yöntemlerine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu 

amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alt araştırma sorularına cevap 

aranacaktır. 

 

1. Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere okuma-

yazma öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler nelerdir? 

 

2. Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere okuma-

yazma öğretiminde en çok tercih edilen yöntem hangisidir? 
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BÖLÜM III: YÖNTEM 

 

            Bu bölümde araştırma yaklaşımı, çalışma grubu, veri toplama 

araçları ve verilerin analizi yer almaktadır. 

III. II. Araştırma Yaklaşımı 

            Bu araştırmada ‘Nitel Araştırma Yöntemi’ kullanılmıştır. Bu 

araştırmada nitel yaklaşımla veri toplanması ve hazırlanması bu 

araştırmaya katılan çalışma grubundan daha detaylı ve zengin bilgiler elde 

edilebilmesi içindir (Yıldırım ve Şimşek, 2004). 

 

III. III. Çalışma Grubu 

            Bu araştırmanın çalışma grubu, Konya ilinde bulunan İlköğretim 

Okullarındaki özel eğitim sınıf öğretmenlerini kapsamaktadır. Çalışma 

grubuna Konya ili özel eğitim sınıflarında çalışan özel eğitim 

öğretmenlerinin tamamı seçilmiştir. Aşağıdaki tabloda çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin sayısı ve çalıştıkları okullarla ilgili bilgiler yer 

almaktadır.  

Tablo I: Konya Ili Merkez Ilçelere Göre Özel Eğitim Sınıf ve Öğretmen 

Sayıları (Bakınız Ek 2) 

 

Konya İİi Merkez İlçeleri Okul Sayısı Görüşülen Öğretmen Sayısı 

Meram  10 9 

Selçuklu 13 13 

Karatay  7 5 

 

 

 

                         III. IV. Veri Toplama Araçları 

            Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ uygulanmıştır. Yarı 

Yapılandırılmış Görüşme Formu, önce alan yazında ortaya çıkan durumlar 
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iyice analiz edildikten sonra bir form oluşturulup ve bu formda sorular 

belirlenmiştir. (Bakınız Ek. 1) 

            Yarı yapılandırılmış görüşme formunda iki temel soru ve  bu 

sorulara ait ipucu özelliğindeki hatırlatıcı altbaşlıklar yer almaktadır. Bu 

soru ve hatırlatıcılarla özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazma öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları 

yöntemlerle ilgili veriler toplanmıştır.  

 Yarı yapılandırılmış görüşme formunu geliştirme süreci aşağıdaki 

maddelerde sıra ile belirtilen sürece uygun şekilde geliştirilmişitir.  

1. En önce alanyazını ışığında beş temel soru belirlenmiştir.  

2. Beş soru tekrar tekrar danışmanla değerlendirerek öç soruya 

düşürülmüştür.  

3. Tekrar danışman yardımıyla bir ölçme ve değerlendirme ile özel eğitim 

alanında uzmanlığını almış araştırmacılarla görüşüldükten sonra 

araştırmanın amacı da gözönüne alınarak bu araştırmada kullanılabilir 

şeklinde şimdiki durumunda ekte de görüldüğü gibi kullanıma uygun 

ve hazır hale getirilmiştir.  

 

III. V. Verilerin Analizi 

            Bu araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

‘görüşme’ yöntemine ait tekniklerden biri olan ‘Yarı Yapılandırılmış 

Görüşme Formu’ aracılığı ile toplanmıştır. 

            Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve kayıt edilen 

verilerin transkriptleri ‘içerik analizi’ yöntemiyle analiz edilmiştir. Bunun 

cümleler kodlanmış ve için cümleler analiz yapılarak temalar 

oluşturulmuştur. Ortaya çıkan temalar daha sonra araştırmanın amacına  

uygun şekilde düzenlenerek kesit alma yöntemi ile bulgular kısmında 

sunulmuştur.  
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BÖLÜM IV: BULGULAR 

            Bu bölümde bu araştırmadan ortaya çıkan bulgular yer 

almıştır. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Okulları Özel 

Eğitim Sınıflarında görev yapan Özel Eğitim Sınıf Öğretmenlerinin 

zihin engellilere okuma-yazma öğretiminde kullandıkları yöntemlere 

ilişkin öğretmen görüşleri sorulara göre analiz edilmiştir. 

 

Soru I. Zihin Engelli Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretimlerinde 

Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntemlere Yönelik Görüşleri 

         Araştırma sırasında görüşülen öğretmenlerden alınan bulgulara 

göre, zihin engelli öğrencilerin okuma-yazma öğrenim yöntemlerinde 

öğretmenlerin farklı yöntemler kullandıkları gözlenmiştir. Aşağıda 

öğretmenlerin kullandıkları yöntemler ve görüşlerine yer verilmiştir. 

 

IV. I. 1. Cümle Yöntemi         

            Görüşme yapılan öğretmenlerden yaklaşık yarısı (11: %41) 

zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretim yöntemi seçiminde 

cümle yönteminden yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu öğretmenler 

öğrencilerin, parçadan ziyade bütünü gördüklerini, bütünü daha kolay 

algıladıklarını ve yaşamda daha iyi kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca, cümle yönteminde verilen cümleyle birlikte cümleyi açıklayan 

resimlerinin de birlikte verilmesinin öğrencinin hatırlaması açısından 

önemli olduğunu ve verilen cümlelerin günlük yaşamda kullanıldığı 

için öğrencilerde iz bıraktığını söylemişlerdir. Bunların yanında 

öğretmenler, cümle yöntemiyle öğretimde, zihin engelli öğrencilerin 

cümleyi öğrendikçe öğreniyorum psikolojisini yaşamalarının 

öğrenmelerine olumlu katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bunlara ek 

olarak öğretmenlerin, cümle yöntemiyle öğretimde, verilen fişlerin 

öğretimde kalıcılığı sağladığını ve hatırlamayı kolaylaştırıcı özelliğe 

sahip olduklarını belirten bulgular elde edilmiştir. Örneğin;  

 
         “Çocuk topyekün görüyor. Parçadan ziyade bütünü görüyor ve bu 

bütünü daha kolay algılıyor ve yaşamda daha iyi kullanabiliyor. Yani e-e 

sesinden ziyade Ali daha anlamlıdır. Ali okula gel kafasında şablona denk 
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geldiği için ve öğrenme psikolojisine de beynin algısı böyle olduğu için 

daha uyumlu olduğunu düşünüyorum yani beynin işleyişi ve öğrenmenin 

içeriği ile ilgili olduğu için cümle temelli cümle öğretiminin daha doğru 

olduğunu düşünüyorum. Nitekim görüyorum da” (Öğretmen, 2). 

 

         “Cümle yöntemi genelden özele metodundan yola çıkarak, cümleyi 

vererek, resimli cümleleri vererek ki resimli kartlarla metin kartlarıyla 

çocuğun resmi önce hayal dünyasında bakarak görerek idrak etmesini onu 

bütün halinde değerlendirmesini baz alarak özele iniyoruz. Mesela 

atıyorum ‘elif elini yıka’ cümlesinde elifin elini yıkama şeklindeki bir 

resimle Elifi’de göstererek öğrenci idrak edebiliyor. Daha sonra tekrar 

döndüğümüzde ertesi gün mesela öğrenciye o cümlenin elif elini yıka 

cümlesi olduğunu söyleyebiliyor dolayısıyla seslere görüntüye aşina 

olduğu için daha kolay özele inebiliyoruz” (Öğretmen, 4).  

 

         “Çocuk cümleyi öğrendikçe Ali bak, Ali ata bak aa işte öğreniyorum 

havasına girince çocuk daha çok öğrenme çabası içine giriyor” (Öğretmen, 

8). 

 

         “Tekrar olayı sık olduğu için biliyorsunuz karınca misali tekrar tekrar 

çocukta bu hafızada yer ediyor. Birde günlük yaşamda verdiğimiz 

cümlelerdeki isimler sık kullanıldığı için çocukta bir iz bırakıyor diyelim 

artık. Çocuk hemen hatırlayabiliyor. Mesela Ali bak’taki Ali veya Işık 

çocuk bunu hemen hatırlayabiliyor ve tekrarda zorlanmıyor çocuk” 

(Öğretmen, 13). 

 

         Görüşülen öğretmenlerden (6: %22) cümle öğretimiyle okuma-

yazma öğretmenin, zaman aldığı ve uzun bir süreç olduğunu 

bildirmişlerdir. Bunun yanında cümle yönteminin yapısının çok 

karışık olduğunu, cümleleri kesip kelime, kelimeleri kesip hece 

oluşturmada büyük problemler yaşadıklarını söylemişlerdir. Bunlara 

ek olarak cümle yöntemiyle okuma-yazma öğretmenin, cümlelerin 

uzun olmasından dolayı söylenmesinin ve kavranmasının kolay 

olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre; 

 
         “Bazı öğrencilerde kelimede de sıkıntı var. Yani cümleyi böldüğünüz 

de kelimelerde sıkıntılar yaşıyorlardı. Bazılarında bunu yaşamadık 

bazılarında da heceye böldüğümüz de sıkıntı yani kelimeleri heceye 
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bölmeye başladığımızda bu sefer sıkıntılar başladı. Yine bocalama ve 

dağıtma olayı başladı” (Öğretmen, 19). 

 

         “Cümle yöntemi uzun bir süreç. Bir öğrenci bir cümle verirsiniz 

mesela Ali ata bak verirsiniz Ali ata bak’ı iki günde öğreniyorsa bizim 

öğrencimiz bir haftada öğrenir daha sonra zaman gelir geçer kelimeleri 

kesmeye başlarız her kelimeyi öğrenmesi kelimeleri verdik sonra hecelere 

geçmesi bu düzen içerisinde bir yıla sığmayabilir. Yani zaman 

yetmeyebilir” (Öğretmen, 1). 

 

         “Cümle yönteminde karmaşık yapısından dolayı bazı öğrencilerde 

istenilen hedefe ulaşamadığımız oluyor. Cümleyi belki ezbere bilebiliyor 

ama zihin engelli öğrencilerin çok çabuk unutması hasebiyle ve karmaşık 

yapısının cümledeki kelime potansiyelindeki karmaşık yapının vermiş 

olduğu sıkıntı onlarda biraz usanca sebep olabiliyor. Yani çok çabuk 

sıkıldığı için çalışma azmini azaltabiliyor” (Öğretmen, 4). 

 

          “Cümle yönteminde, fişi kavrıyor. Yazıyorlar kelime çözümlemesine 

geldiğimiz zaman bazı kelimeleri yapamıyorlar. Hele hele hecelere 

geldiğimiz zaman bocalıyorlar. Karıştırıyorlar. Bu sil baştan yeniden 

oluyor. O da yani bu çocukların zamanını alıyor. Bir şey öğrenmeden o yılı 

gidiyor” (Öğretmen, 24). 

 

IV. I. 2. Ses Temelli Cümle Yöntemi        

         Görüşme yapılan öğretmenlerden üçte biri kadarı (10: %37) ses 

temelli cümle yöntemini, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma 

öğretiminde uyguladıklarını belirtmişlerdir. Görüşlerine başvurulan 

öğretmenler ses temelli cümle yönteminin daha uygun olduğunu 

çünkü sesi kavradıkları zaman daha kısa sürede sonuca vardıklarını ve 

daha çabuk okuma-yazmaya geçtiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 

öğretmenler zihin engelli öğrencilerin ezberleme kabiliyetlerinin 

yetersiz olduğundan dolayı ses temelli cümle yöntemini 

kullandıklarını söylemişlerdir. Bunun yanında öğretmenlerden ses 

temelli cümle yönteminde kullanılan materyallerin diğer yöntemlere 

göre çok olmasında dolayı bu yöntemi tercih ettiklerinin 

bildirmişlerdir. Aşağıda öğretmen görüşlerinin bazıları 

belirtilmektedir. 
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         “Harf yönteminde ve cümle yöntemlerinde şeyler çocukların ezbere 

ezberlemesi gerekiyor. Bu çocuklarımızın da birçoğunda ezberleme 

yetenekleri fazla gelişmediği görülmekte. Onun için ses temelli cümle 

yöntemi daha uygun geliyor bana” (Öğretmen, 9). 

 

         “Daha çok ses temelli cümle yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntemle 

daha etkili oluyor çocuklar sesi kavradığı zaman daha kısa sürede sonuca 

varıyoruz. Bana göre ses temelli daha uygun” (Öğretmen, 17).  

 

         “Bu yöntemi denememin amacı da şuydu materyaller yeni 

materyallerin bu konuda çok oluşu işte buna yönelik çalışmaların oluşu” 

(Öğretmen, 2). 

 

         “Benim kendi görüşüm ve kendi uyguladığım ses temelli cümle 

yönteminde çocuklar daha kolay okumayı öğreniyorlar daha çabuk 

okumaya geçiyorlar diyebilirim daha çabuk geçiyorlar. Bir de sesi verir 

vermez hemen kelimelerde o sesi sık sık gördükleri için unutmaları geç 

oluyor veya uzun süreli belleğe daha kolay yerleştirebiliyoruz sesleri” 

(Öğretmen, 9) 

 

            Görüşülen öğretmenlerden (10: %37) ses temelli cümle 

yöntemini kullandığını fakat bunların 7’si el yazısını kullanmadığını 

bunun yerine düz yazıyı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Ayrıca 

öğretmenler el yazısının zihin engelli öğrencilerin kas gelişimlerine 

uygun olmadığını ve harfleri birleştirmede sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Bunun yanında görüşülen öğretmenlerden bazıları el 

yazısının günlük hayatta fazla kullanılmadığını ve öğrencilerin bu 

harfleri görmediklerini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak el yazısının 

fazla kural içerdiğini ve zihin engelli öğrencilerinde fazla kuralları 

yerine getirmesinin zor olduğunu bildirmişlerdir. Öğretmenlere göre; 

 
         “El yazısında müthiş bir imkânsızlık yaşadım çocuklar öğrendiği 

içinde el yazısını hayatta görmedikleri bir şey yani ilişkilendiremediler. 

Baktılar kaldılar öğretmenim o harf ne bu harf ne biz bunu öğrenmedik biz 

bunu bilmiyoruz gibisinden bir olay yaşadım ve gerçek hayatta da sürekli 

görmediklerinden sıkıntı yaşıyorlardı” (Öğretmen, 1).  
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         “El yazısında fazla kural var. Harfleri bağlamada o kelimeyi yazmada 

falan bizim çocuklarımızda kuralları gerçekleştirme biraz zor. Onun için 

düz yazı tercih ediyorum. El yazısında pek başarı gösteremedik” 

(Öğretmen, 9).  

 

         “Özelliklede belirtiyorum özel eğitim sınıflarında asla ve asla el 

yazısı uygulanmamalı” (Öğretmen, 12). 

 

         Bunun yanında ses temelli cümle yöntemini kullanan 

öğretmenlerden bazıları da el yazısını, öğrencinin zihinsel durumuna 

ve geçmiş deneyimlerine göre kullandıklarını vurgulamışlardır. 

Örneğin;   

 
         “Normalde bizim sınıflardaki öğrenciler hafif düzeydeki zihin engelli 

öğrenciler olarak geldiği için sınıflardaki sıkıntılı geç anlayan güç anlayan 

çocuklar olduğu için biz burada okuma-yazma veya sıkıntılı kısımları 

tamamladıktan sonra kendi sınıflarına kaynaştırma olarak geri gidiyor tabii 

RAM’ın raporuyla. Çocuk kendi sınıfına gitti mi bütün sınıf el yazısı ile 

giderken düz yazı ile kendini sıkıntıda görüyor. Yani ayrıştırılmış görüyor. 

En azından o sınıfa uyum sağlayabilmesi için böyle gidiyoruz ve daha önce 

mesela senenin başında bir öğrencimizi gönderdik kendi sınıfına o da el 

yazısı ile gidiyor yani sıkıntısı yok memnun çocuk o konuda” (Öğretmen, 

21). 

 

            Görüşülen öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, zihin engelli 

öğrencilere el yazısıyla öğretmenin çok ağır ilerleyeceğini, yazılım 

şeklinin ve okunmasının zor olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca kas 

gelişimlerine uygun olmadığını ve el becerilerinin zayıf olduğu için bu 

öğrencilerde uygun olmadığını belirtmişlerdir. Örneğin öğretmenler; 

 
         “El yazımında aksaklık görüyorum o da çocukların kas gelişimi zayıf 

olduğu için ben çokta kullandırtmıyorum. Normal düz yazıyla 

kullandırıyorum” (Öğretmen, 18). 

 

         “Ses temelli cümle yöntemini günlük hayatta kullanamayacaklar bir 

de çok ağır el yazısı biraz özel eğitim için zihin engelli öğrenciler için 

ekstra gibi geliyor. Onun bağlantı noktaları yazılım şekli okunuşu çok zor 

onlara göre idrak edebilecekleri gibi görünmüyor” (Öğretmen, 4). 
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            Görüşülen öğretmenlerden 5’i ses temelli cümle yöntemin de 

fazla bilgilerinin olmadığını ve kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Buna ek olarak bu yöntemin yeterince tartışılabilmesi için belli bir 

sürenin geçmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre; 
 

         “Ses temelli cümle yönteminin yani, yeni programın ve yeni 

müfredatın çok daha içeriğini bilmediğim kanaatindeyim” (Öğretmen, 23). 

 

         “Şimdi ses temelli bakın normal çocuklar için tamam daha uygulama 

aşamasında yani bunun ayıbı günahı çıkmış değil. İki üç yıllık bir geçmişi 

var ve yahut da beş yıllık pilot okullarda beş yıllık diğer okullarda ben önce 

ee benim okuttuğum sınıf daha önce dördüncü sınıf biz o zaman 

kullanmamıştık. Şuanda üçüncü yılı Konya da daha yani bunun sistemin 

eleştirilebilmesi için belli bir sürenin geçmesi lazım. İyi yönden de kötü 

yönden de” (Öğretmen, 3). 

 

         “Bu yöntem hakkında benimde fazla bir bilgim yok. Sadece 

arkadaşlardan ve gittiğim kurslardan öğrendim. Uygulamadım” (Öğretmen, 

6). 

         

IV. I. 3. Karma Yöntem 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden (9: %33) karma yöntemi 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu öğretmenler zihin engelli 

öğrencilerin okuma-yazma öğrenmelerinde öğrencilerin durumlarına 

ve performansına göre bu yöntemi kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca öğretmenler bu yöntemle, öğrencilere daha az sürede daha çok 

şey öğretmeye çalıştıklarını söylemişlerdir. Bunlara ek olarak zihin 

engelli öğrencilerin her gün aynı performansa ve öğrenme isteğine 

sahip olmadıklarını bildirmişlerdir. Örneğin; 
 

         “Karma yöntemi şu şekilde yapmaya çalıştım. Tümdengelim de 

bildiğimiz gibi cümle yöntemini kullanıyoruz fakat zaman zaman 

bilmedikleri yararlıysa harf yöntemini yani ses temelli cümle yöntemine 

geçerek çocukların bilmediklerini tamamlayarak çocukların daha az sürede 

daha çok şey öğrenmelerine çalıştım. Bunu yapmamdaki amaçta çocukların 

bilmediklerini bu şekilde görebilmelerini sağlamaktı” (Öğretmen, 23). 
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         “Bu öğrencilerimizin durumları çok farklılık gösterdiği için cümle 

döneminde, hece döneminde, kelime döneminde çok farklılıklar 

gösterdikleri için ağırlıklı olarak karma yöntemi de kullanıyoruz. Yani 

öğrencinin durumuna göre, gelişimine göre, performansına göre bunu 

değiştirebiliyoruz” (Öğretmen, 7).  

 

         “Karma yöntem yani, fiş yöntemi, harf yöntemi karışık gidiyoruz 

yani bu böyle bir ben taktik uyguluyorum. Çünkü özel eğitimde çocuklar 

öyle bir durum oluyor ki çocuğun günü gününü tutmuyor. Bunu siz daha 

iyi biliyorsunuz yani. Günü gününü tutmuyor. O gün ne alacağını 

bakıyorsunuz bir ders işlemediğiniz gün oluyor. Çocuğun psikolojik yapısı 

çocuğun o günkü ruh hali ya epilepsisi varsa hastalığı uykusu onun için 

çocuğu neyi almak istiyorsa o günkü ruh haline göre deyim ben sana daha 

çok onlara şey yapıyorum bu da ne oluyor karma yöntem oluyor” 

(Öğretmen, 11). 

 

IV. I. 4. Öykü Yöntemi 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden yaklaşık dörtte biri zihin 

engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde öykü yöntemini 

kullandıklarını bildirmişlerdir. Öğretmenler, öğrencilerin günlük 

hayatta sık kullandığı kelimeler, karşılaştığı olaylar ve belirli gün ve 

haftalarla ilgili kısa süreli öyküler oluşturduklarını söylemişlerdir. 

Onlara göre, öykülerin gündelik hayattan ve kısa olarak seçilmesi 

öğrencinin unutmaması ve hatırlaması açısından önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre,  
     

         “Öykü metinler oluşturuyoruz. Kendimize göre çocuğun kullandığı 

kelimeler efendim evinde okulda karşılaştığı olaylarla ilgili veya belirli gün 

ve haftalarla ilgili böyle metinler oluşturuyoruz. Onlardan çalışma 

yapıyoruz” (Öğretmen, 25). 

  

         “Öykü yöntemini kullandık. Öykü yönteminde çocuklara gündelik 

hayattan kısa süreli de olsa kısa olacak şekilde çünkü bu çocuklardaki en 

büyük sıkıntımız uzun olan şeylerden daha çabuk sıkılmaları nedeniyle kısa 

süreli kısa olacak öyküler seçmemiz kısa öykülerden sonuca daha çabuk 

ulaşılacağı için kısa öyküleri tercih ediyoruz” (Öğretmen, 23). 

      

         “Öykü yönteminde biz mesela metinler hazırlıyoruz öğrendiğimiz 

harflerle ilgili seslerle ilgili o metinin daha akılda kalıcı olması veya 
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çocuğa hatırlatılması, mesela çocuk bazen unutuyor. Dalgınlığına geliyor 

veya bunlarda unutma zaten çok normalde hatırlayabilmesi için resim ve 

resmin üzerine hikâye oturtuyoruz” (Öğretmen, 21). 

 

            Bazı öğretmenlerde zihin engelli çocuklarda okuma-yazma 

öğretiminde öykü yönteminin öğrencilerin verilen harf ya da sesi daha 

iyi tanımaları ve unutmamaları için o sesin ya da harfin sık geçtiği 

cümleler, kelimeler kullandıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca bu 

öğretmenlerden bazıları, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma 

öğretiminde öykü yöntemi kullanmanın ve özellikle de öykülerde jest 

ve mimikleri kullanmanın öğrencilerin çok hoşlarına gittiğini ve daha 

akılda kalıcı olduğunu bildirmişlerdir. Bunlara ek olarak öykü 

yöntemini kalabalık sınıflarda uygun olmadığını ve bireysel eğitimde 

kullanmanın çok etkili olduğunu söylemişlerdir. Örneğin; 

          
         “Çocuklar örneğin bir harfi bir sesi tanıma tanımak istediklerinde işte 

bir öyküleme yöntemiyle sürekli o sesin geçtiği cümleler kurularak o çocuk 

onu daha iyi zihnine yerleştiriyor. Algılıyor” (Öğretmen, 9).   

 

         “Öykü yöntemi zaten en çok hoşuna giden yöntemlerden bir tanesi 

aslında çok çabuk unutmalarına rağmen, idrak edememelerine rağmen 

yinede söylenilen şeyler jest ve mimiklerle daha çok akılda kalıyor ve beni 

can kulağıyla dinliyorlar. Öykülendirerek anlattığımda olayın geçtiği yer 

zaman kişileri sorduğum zaman direk net bir cevap alamıyorum ama şöyle 

olmuştu şu yaşandı şunu yapmıştı şu olumsuzluk hareketi gibi 

öğrencilerden olumlu tepkiler alıyorum” (Öğretmen, 4). 

 

         “Öykü yöntemi de olabilir olabilir değil çok çok güzel olur ama vakit 

alır. Birebir eğitim veriyorsanız çok güzel bir şey birebir öğrenci ile oturup 

kırk dakika çalışıyorsanız bunun on beş dakikasını da öyküye 

ayırabilirsiniz ama benim sınıfım genelde on sekiz yirmi kişiydi birde sınıf 

çok küçüktü nefes bile alamıyorduk. Burada öykü yöntemini kullanmamız 

çok zor olurdu. Şimdi sekiz öğrencim var ama bu da az değil” (Öğretmen, 

8). 
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IV. I. 5. Ses Yöntemi 

            Görüşülen öğretmenlerden (9: %33) zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazma öğretiminde ses yöntemini kullandıklarını 

söylemişlerdir. Görüşülen öğretmenlerden bazıları ses yöntemini 

öğrencilerin artikülasyon bozukluklarından dolayı çıkaramadığı yada 

çıkarmakta zorlandığı sesler olduğunu ve bu yüzden bu yöntemin 

etkili olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenler diğer yöntemlerde 

öğrencilere fazla zaman kaybettirildiği ve sesi kavratmanın kısa 

sürdüğü için bu yöntemi benimsediklerini belirtmişlerdir. Aşağıda 

öğretmen görüşlerinin bazıları belirtilmektedir;  

 
         “Ses yönteminde mesela çocuk r’yi, s’yi, ş’yi diyelim direk s, r 

şeklinde söyleme yerine rrrr, sss,  şşş gibi ifadelerle daha aşina olabiliyor. 

Dolayısıyla artikülasyon bozukluklarını da bu şekilde biraz daha aza 

indirgemiş olabiliyoruz” (Öğretmen, 4).  

 

         “Bu yöntemi şey yani bu tür çocukların engelinden dolayı daha kolay 

olur. Mesela cümle yönteminde çocuklar şeydir cümleyi kavrayana kadar 

sesi onlara tanıtarak şey yaparak hissettirerek daha kolay öğretebiliyoruz” 

(Öğretmen, 22). 

 

IV. I. 6. Harf Yöntemi 

            Görüşmeye katılan öğretmenlerden (5: %18) zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazma öğretiminde harf yöntemini kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Bu öğretmenler harf yönteminde, hayvansal figür ve 

yakın çevrelerinden seçtikleri eşya ve nesneler sayesinde öğrencilerin 

harfleri daha çabuk kavradıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, 

zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde, normal 

öğrencilere kullanılan yöntemlerin bu öğrencilerde kullanılmaması 

veya öğretilmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre,  

 
         “Harf yönteminde hayvansal figürlerle çevremizdeki bize yakın eşya 

ve nesnelerle anlatmaya çalıştığımızda öğrencinin çok daha basit 

kavradığını görüyoruz” (Öğretmen, 4).  
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         “Bizim çocuklarımız ağır öğrenen yani normal çocuklarla aynı 

yöntemi kullanmak abeste iştigalden başka bir şey değil. Takdir edersiniz. 

Çünkü bizim öğrencilerimiz normal öğrenci değil. Normal öğrenciler için 

elat grubu tamam devlet bunu vermiş bu uygulanabilir ama bu öğrenciler 

adı üstünde ağır öğrenen öğrenciler ben bu öğrencilerde harf yönteminin 

kullanılması taraftarıyım ve daha sağlıklı olacağını düşünüyorum” 

(Öğretmen, 3).  

 

IV. I. 7. Sözcük Yöntemi 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden (3: %11) zihin engellilere 

okuma-yazma öğretiminde sözcük yöntemi kullandıklarını 

bildirmişlerdir. Bu öğretmenlerden bazıları öğrencilerinin 

durumlarının farklılık arz ettikleri için bu yöntemi kullandıklarını 

bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenler öğrencilerin zihinsel özelliklerinin 

ağır olmasından dolayı bu yöntemi tercih ettiklerini söylemişlerdir. 

Örneğin; 
         “Öğrencilerin bireysel yetenekleri doğrultusunda yöntem seçmek 

zorunda kalıyoruz. Bu benim öğrencilerim ağır düzeyde olduğu için daha 

çok sözcük yöntemini tercih ediyorum” (Öğretmen, 6). 

      

         “Öğrencilerim farklılık arz ettiği için ben harf yöntemi, ses yöntemi, 

hece yöntemini durumlarına göre kullanıyorum” (Öğretmen, 4). 

 

IV. I. 8. Hece Yöntemi 

            Görüşmeye katılan öğretmenlerden 2’si zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazmayı öğretimde hece yönteminden 

yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu öğretmenler, zihin engelli 

öğrencilerin okuma-yazmayı öğrenimlerinde öğrencilerin 

durumlarının önemli olduklarını bildirmişlerdir. Örneğin;  

 
         “Öğrencilerin alabilme durumlarına göre ağır orta ve hafif düzeydeki 

engelli zihin engelli olma durumlarına göre kullanıyorum. Bu hece 

yöntemini çünkü her öğrencinin kapasitesi farklı olabiliyor. Öğrenci 

hangisini alabiliyorsa hangisinde başarılıysa o yöntemi kullanıyorum” 

(Öğretmen, 12). 
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IV. I. 9. Diğer Görüşler  

            Görüşme yapılan öğretmenlerden birkaçı da zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazma öğretiminde bilgisayardan yararlandıklarını 

belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre, bilgisayar hem göze hem de 

kulağa hitap ediyor. Bunun yanında öğrenciler dersi heyecanla 

izlediklerini ve dinlediklerini bildirmişlerdir.  

  
         “Hem göze hem kulağa hitap ettiği için biraz daha çocuklar heyecanla 

izliyorlar, dinliyorlar bende yardımcı oluyorum beraber bilgisayarda 

izlediğimiz için bu biraz daha sağlıklı” (Öğretmen, 3). 

 

            Görüşülen öğretmenlerden 3’ü zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazma öğretiminde dramatizeden yararlandıklarını 

bildirmişlerdir. Bu öğretmenler, dramatize yöntemiyle öğretilenlerin 

daha kalıcı olduğunu ve öğrencilerde derse karşı gönüllülük arttığını 

belirtmişlerdir.  

 
         “Bol dramatize şey oluyor. Çocuklar tabii burada belli bir sebat 

göstermede zorluklar oluyor ama işi dramatize ve oyunsallaştırma aşaması 

ortaya çıktığı zaman daha bir kalıcı olmaya başlıyor. Gönüllülük artıyor ve 

verilen çalışmalar pekiştiriliyor” (Öğretmen, 15). 

 

            Görüşülen öğretmenlerden bazıları zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazma öğretiminde ve diğer derslerde öğrencilere uygun 

kaynak kitap olmadığını ve hazırlanmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca 

öğretmenler uygun ders kitaplarının olması durumunda okuma-yazma 

öğretiminin daha kısa sürede gerçekleşebileceğini de söylemişlerdir. 

Bunun yanında sınıflarında materyal eksiklerinin olduğunu da 

bildirmişlerdir.  
 

         ‘‘Bize verilmiş, aynı bizim için hazırlanmış hiç bir kitap yok. 

Materyal yok. Ne matematikte var ne hayat bilgisinde var. Biz artık 

buralarda çocuğun seviyesine bakıyoruz. Çocuk ikinci sınıf üçüncü sınıf 

seviyesinde ise onların kitaplarından faydalanıyoruz ama bu Türkçe olsun 

matematik olsun sosyal hayat bilgisi olsun biz onlardan faydalanıyoruz. O 

dersleri de o kitaplardan yapıyoruz ama istiyoruz ki şimdiye kadar hiç 
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hazırlanmamış böyle bir materyal yok en kısa zamanda yapılır çünkü özel 

eğitim sınıfları büyük bir sayıya ulaştı’’ (Öğretmen, 25). 

 

         ‘‘Ders kitabı yok mesela işte o sesi tanıtıcı, resimler işte afişler falan 

kitapları da olursa bu tür kitaplar olursa daha kolay olur bana göre yani ben 

öyle düşünüyorum. Okuma-yazma daha erken gerçekleşir diye 

düşünüyorum’’ (Öğretmen, 22).  

 

         ‘‘Bu çocukların öğretimlerinde yani zaten özel eğitim sınıfına 

gereksinim temel okuma-yazmadaki güçlüklerin ortaya çıkmasıyla ortaya 

çıkıyor yani çocuklar bize onun için geliyorlar. Gelen çocukların 

geldiklerinde hazır olma evreleri var bu hazır olma evreleri çocuklarda 

nadir. Malzemenin kırtasiyenin efendime söyleyim kalem defter kitap vs. 

oyuncak, el becerilerini geliştirici malzemeler yetersiz oluyor çocuk 

tamamen kuru geliyor yani boş geliyor’’ (Öğretmen, 15). 

 

            Görüşülen öğretmenlerden birkaçı zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazma öğretiminde aile desteğinin önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu öğretmenler, velilerle işbirliği içinde olunması 

gerektiğini ve okulda verilen eğitimi evde desteklemeleri, bol bol 

tekrar ettirmede aileye büyük görev düştüğünü böylelikle sonuca 

varabildiklerini bildirmişlerdir.  

   
         ‘‘Çünkü burada sade bizim çabamız yeterli değil biz velilerle 

gerçekten sıcak bir diyalog içerisindeyiz. Her türlü görüşe açığız her türlü 

görüşlerimizi söylüyoruz ve velilerimize hakikatten bu konuda çok duyarlı 

biz bir yerde de velilerimize eğitim veriyoruz çünkü bizim yaptığımız 

çalışmaları veli evde pekiştirmezse biz sonuca varamıyoruz’’ (Öğretmen, 

17).  

         ‘‘Bizim uğraşımızın yanında ailesinin de çok uğraşması lazım. Bizim 

verdiklerimizi evde bol bol tekrar etmesi gerekiyor. Bol bol evde çalışması 

gerekiyor ama çocuk bunu evde yapmaz evde ilgilenilmezse çocuktan 

gereken bir performans gösterilip ders çalışılmazsa bizim yaptığımız 

çalışma o gün orda bitiyor ikinci gün aynısını bir daha tekrar etmemiz 

gerekiyor. Onun için ailenin de bu işin üzerine çok iyi düşmesi lazım 

demek ki yani sadece bu okuma-yazma öğretmene bağlı değil aileye de çok 

görevler düşüyor çünkü bol bol tekrar yapmak gerekiyor bu konuda. Tekrar 

etmeden şey yapmadan bu çocuklarla ilgilenilmeden bu okuma-yazmayı 

öğretmemiz çok zor’’ (Öğretmen, 16). 
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2. Zihin Engelli Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretiminde 

Öğretmenlerin En Çok Tercih Ettikleri Yöntemler 

            Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin zihin engelli 

öğrencilerin okuma-yazma öğrenimlerinde en çok tercih ettikleri 

yöntemlerin farklılık gösterdiği bulgularına rastlanmıştır. Aşağıda 

tercih ettikleri yöntemler ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir. 

 

IV. II. 1. Cümle Yöntemi 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden bir bölümü (10: %37) zihin 

engelli çocuklara okuma-yazma öğretiminde en çok cümle yöntemini 

tercih ettiklerini söylemişlerdir. Bu öğretmenler, öğrencilerin bütünü 

görüp daha sonra özele doğru inerek öğrendikleri için bu yöntemi 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre öğrenciler ilk anda 

parçayı algılamadıklarını bütünü algıladıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca 

öğretmenler zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde bu 

yöntemde hem öğrencilerin hem de kendilerinin daha başarılı 

olduklarını belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak cümle yönteminde 

öğrencilerin farklılık yaşadıklarını ve nitekim bu yöntemin daha etkili 

olduğunu söylemişlerdir. Aşağıda öğretmen görüşlerinin bazıları 

belirtilmektedir.  

 
         “Çünkü çocuk ilk anda küçük parçayı algılayamıyor. İlk anda bütünü 

algılıyor. Bizim çocuklarımız. Bütünü algılıyorlar o anda cümleyi 

algılıyorlar” (Öğretmen, 8). 

 

         “Hem daha önceki yirmi yıllık birikimimden dolayı hem daha önce 

belirttim, öğrenmenin oluşumu beynin algılama şekline uygun düştüğü için 

cümle yöntemini uyguluyorum” (öğretmen, 2). 

 

         “Bu yöntemi daha çabuk kavradığı için çünkü burada bir de geleceğe 

yatırım yapıyoruz. Mesela bir Ali al’ı veriyorsun ve Emel eve gel’i 

veriyorsun oradan yeni kelimeler türetmek yeni cümleler oluşturmak yeni 

metinler oluştururken buradan alacağım kelimelerle yeni cümleler daha 

sonra o yeni kelimelerden heceler bana bir şey olduğu için alt yapıyı 

sağlamlaştırdığı için daha çok cümle yöntemini kullanıyorum” (Öğretmen, 

16). 
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         “Cümle yönteminde, cümle yazıyoruz önceden, bugün bir cümle 

yazıyoruz, yarın bir cümle yazıyoruz en azından bir farklılık yaşıyoruz” 

(Öğretmen, 8). 

 

IV. II. 2. Ses Temelli Cümle Yöntemi  

            Görüşme yapılan öğretmenlerden birkaçı (6: %22) zihin 

engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle 

yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerden bazıları 

ses temelli cümle yöntemiyle zihin engelli öğrencilerin daha çabuk 

okuma-yazmaya geçtiklerini söylemişlerdir. Ayrıca öğretmenler ses 

temelli cümle yönteminde, sesleri verirken çevremizdeki günlük 

hayatta kullandığımız araç gereçlerden yaralandıklarını 

bildirmişlerdir. Onlara göre, 
 

         “Çocukta daha çabuk okuma-yazma alışkanlığı kazandıklarını 

gördüm. Bu tabii ki bu benim fikrim” (Öğretmen, 19). 

 

         “Mesela bir r sesini vereceğim zaman örneğin r sesini vereceğim 

zaman bu sesi çıkaran çevremizde neler var örnek bir motor. Mesela m 

sesini vereceğimiz zaman annemiz çok güzel bir yemek yapmıştır mmm 

gibi örneğin dışarıya çıktığında bir dondurma alıyor çocuklar mmm hangi 

sesti bu, bu şekilde veriyoruz. Daha çok daha çok görsellerle günlük 

hayatta kullandığımız araç gereçlerle bütün sesleri veriyoruz” (Öğretmen, 

17).  

 

           Zihin engelli öğrencilere okuma-yazmayı öğretimde ses temelli 

cümle yöntemini tercih eden 6 öğretmenden 5’i el yazısını 

kullanmadıklarını bunun yerine düz yazıyı tercih ettiklerini, 1’i ise 

yazabilen öğrencilere el yazısını yazamayan öğrencilere ise düz yazıyı 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Onlara göre, el yazısı, zihin engelli 

öğrencilerin el kasları yeterince gelişmediğinden ve el yazısı fazla 

kural içerdiğinden uygun düşmemektedir. Örneğin; 

        
         “Çocuklara bak çocuğun eli kasları gelişmemiş, eli kıvrılmıyor. 

Kalemi tutamıyor. Bu çocuk normal yuvarlak harfleri e gibi o gibi harfleri 
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veya böyle g’leri y’leri yapamadığını gördük ve bunları bu çocuk 

yapamadığı halde nasıl el yazısı yazsın” (Öğretmen, 20). 

 

         “Ses temelli yani şu anki kullanılan yöntem. Alabilen öğrenciye el 

yazısı gidiyorum. Alamayan öğrenciye düz yazısıyla gidiyorum çünkü 

birçok öğrencim daha kalem tutma ve çizgi çizme konusunda sıkıntı var. 

Onlar el yazısı yazamıyorlar” (Öğretmen, 21). 

 

IV. II. 3. Ses Yöntemi  

            Görüşmeye katılan öğretmenlerden birkaçı (4: %15) zihin 

engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde en çok tercih ettikleri 

yöntemin ses yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. Bu öğretmenler, ses 

yönteminin kullanışlı olduğunu ve öğrencilerin sesi öğrendikleri 

zaman sesli harfleri yan yana getirip kolayca kelime ve cümle 

oluşturabildiklerini, öğrencilerin fazla güçlük çekmediklerini 

bildirmişlerdir. Ayrıca bu öğretmenler ses yönteminin kullanışlı 

olduğunu da söylemişlerdir. Bunlarla birlikte zihin engelli öğrencilere 

ses yöntemiyle okuma-yazma öğretiminde bir sesi kavratmadan 

diğerine geçmediklerini de belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerden alınan 

kesitler aşağıda sunulmaktadır.  

 
         “Ses yöntemini neden tercih ediyorum çünkü çocuk sesi bildiği 

zaman sesli harfleri de bildiği zaman yan yana getirip kolayca kelime ve 

tümce oluşturabiliyor. Güçlüğü çok fazla çekmiyor” (Öğretmen, 18). 

 

         “Ses yönteminde ses çalışmasında bir sesi kavratmadan öbür harfe 

geçmiyorsun. Hiç değilse kavrattığımız kadar kazancımız oluyor” 

(Öğretmen, 24). 

 

         “Ses yöntemi çok kullanışlı oluyor. Örnek bir sesi öncelikle şey 

yapıyorum yani çevresindeki bir varlıklardan yani sınıfta olsun bahçede 

evde o sesin içinde geçtiği varlıkları söylüyorum, soruyorum, tanıtıyorum. 

Onlarla ilgili varsa ufak hikâyeler oluşturuyorum. Basit hikâyeler. Bunları 

söylerken söyleyiş tarzını da hissettiriyorum o sesi hissettirdikten sonra o 

sesi direk şey yapıyorum yani sembol olarak sunuyorum çocuklara. 

Örneklerle bol örneklerle çevreden örneklerle pekiştiriyorum. Pekiştirerek 

bu sesi veriyorum” (Öğretmen, 22). 
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IV. II. 4. Karma Yöntem 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları (3: %11) zihin 

engelli öğrencilerin okuma-yazma öğrenimlerinde karma yöntemi 

kullandıklarını söylemişlerdir. Zihin engelli öğrencilere karma 

yöntemle öğretim yapan öğretmenler, karma yöntemi öğrencilerin 

durumlarına ve ihtiyaçlarına göre kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Aşağıda bazı öğretmenlerin görüşleri belirtilmiştir; 

 
         “Şimdi dedim ya biraz önce ben karma yöntem kullanıyorum. Yerine 

göre cümle yerine göre kelime yerine göre hece yani çocuklarımızın 

ihtiyaçlarına göre algıladığım durumlarına göre onu kullanıyorum. 

Hepsinden kullanıyorum” (Öğretmen, 26). 

 

         “Karma bir yöntem evet öğrencilerin durumlarına göre karma yöntem 

kullanıyorum. Asla ayırmadım illaki ses yöntemini uygulayım veya illaki 

işte cümle yöntemini uygulayım diye bir düşüncem asla olmadı. Her zaman 

her iki yöntemi de kullandım” (Öğretmen, 12). 

 

IV. II. 5. Harf Yöntemi 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden çok azı (1: %4) zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazmayı öğretimde en çok harf yöntemini 

kullandıklarını bildirmişlerdir. Görüşme yapılan bu öğretmenler harf 

yöntemini çok az beceri gerektirdiği ve karmaşık bir yapısı 

olmadığından kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca harf yöntemiyle 

zihin engelli öğrencilere daha kısa sürede okuma-yazma 

öğretilebileceğini söylemişlerdir. Örneğin; 

 
         “Harf yöntemi daha çok aşina olabiliyorlar. Çok az beceri 

gerektiriyor. Çok karmaşık bir yapısı yok. Dediğimiz gibi figürlerle 

nesnelerle çok daha zihne algılayabiliyor. Çevresindeki diğer eşyalar ona 

uyum sağlayabiliyor” (Öğretmen, 4). 

 

         “Çünkü harf yöntemi çocukta yani uzun sürede olsa uzun vadede olsa 

ben kazanılması taraftarıyım. Bu yöntem çocukta kalıcı olmuyor. Yani 

okumada sıkıntılar yaratıyor. Ben harf yönteminde bir çocuğa altı ayda 

öğreteceksem bunda bir seneyi buluyor belki iki seneyi buluyor bu da 

bizim için bir engeldir yani zaman kaybettiriyor” (Öğretmen, 3).   
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IV. II. 6. Sözcük Yöntemi 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden çok azı (1: %4) zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazmayı öğretimde en çok sözcük yöntemini tercih 

ettiğini bildirmiştir. Bu öğretmen sözcük yöntemini, sınıfındaki 

öğrencilerin durumlarının zihinsel açıdan ağır olduğu için bu yöntemi 

kullandığını belirtmiştir. Bu öğretmen; 

 
         “Ben dediğim şu yine her öğrenci farklı olduğu için ben kendi 

öğrencilerimde diyelim birisinde tümce yöntemiyle çalışıyorum ama 

genelinde zihin engellilerde ağır düzeyde oldukları için sözcük yöntemini 

tercih ediyorum dediğim gibi benim öğrencilerim o denli öğrenciler 

sözcükleri ne çıkartabiliyor veya yarım çıkartıyor ya da hiç çıkartamıyor. 

Ha her sözcüğü çıkartamıyor. Dolayısıyla ister istemez beğensem de 

beğenmesem de sözcük yöntemini kullanmak zorundayım” (Öğretmen, 6). 

 

IV. II. 7. Diğer Görüşler 

            Görüşme yapılan öğretmenlerden bazıları (2: %7) zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazma öğretiminde en çok kullandıkları yöntem 

sorusuna, öğrencinin performansına ve hangi yöntemle okuma-

yazmaya başlamışlarsa o yöntemi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Öğretmenler öğrencilerin daha önceki öğrenmeye başlamış oldukları 

yöntemin devam ettirilmesinin öğrencinin okuma-yazmayı 

öğrenmesinde daha faydalı olacağını bildirmişlerdir. Ayrıca 

öğretmenlerden biri sınıflarına gelen öğrencinin normal sınıftan 

kendilerine gelmiş olabileceğini ve tekrar kendi sınıflarına 

dönebileceği düşüncesiyle farklılık yaşamaması için bildiği yöntem 

üzerinde devam edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunlara ek olarak, 

öğrenciye has bir yöntem seçilmesi gerektiğini de söylemişlerdir. 

Öğretmenlere göre; 
         “Eğer çocuk cümle yöntemiyle aldıysa cümle yöntemiyle gitmesi 

daha mantıklı çünkü sil baştan yapıp çocuğun o kadar vaktini o kadar 

belleği olmuyor. Tekrar bir ses yöntemine geçecek kadar yani çocuk neyle 

başlamışsa öyle gitmeli mesela ses yöntemi daha son yıllarda geldi. Yeni 

yeni oturuyor. Bu çocuklar daha önceden beri eğer bu kurumlara devam 

ediyorsa ve cümle yöntemiyle de başladıysa öyle gitmesinde fayda var ama 
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bu çocuk cümle yöntemiyle alamıyorsa ısrarla onun üstünde durmanın da 

bir anlamı yok” (Öğretmen, 21). 

         “Yeniden başlamam gerekirse bence bir öğrenciden sağlam bir 

performans almam lazım çünkü müthiş çeşitlilik gösteriyor öğrenci 

gruplarımız ve öğrenciye has bir yöntemi ben şahsım adına daha uygun 

görürüm her yöntemi bu çalışmamızda okuma-yazma da her yöntemi 

kullanabiliyoruz. Eğer ki tekrar başlamak gerekseydi öğrencinin 

performansını alıp uygun olan yöntemi vermeye çalışırdım” (Öğretmen, 5). 

 

         “Evet, biz yani yeni bir başka bir şey daha başlangıç yapmıyoruz. 

Bize artık aşağıdan nasıl geliyorsa biz oradan devam ettirmeye yoluna 

gidiyoruz” (Öğretmen, 25). 
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BÖLÜM V: TARTIŞMA 

               

            Bu bölümde alanyazın ve araştırma verilerinden elde edilen 

bulgular birlikte tartışılmıştır.  

 

V. I. 1. Ses Temelli Cümle Yöntemi 

            Alanyazına göre (Akyol, 2007) yazmada parmak kasları çok 

önemli bir yer tutar. Kas gelişimini tamamlayamayan çocuklar el yazısı 

yazmada güçlük çekebilmektedirler. Kas gelişimini geliştirmek için 

büyük kaslardan küçük kaslara doğru bir yol izlenmesi gerekir ve önce 

omuz, kol, bilek ve daha sonra da parmak kaslarının geliştirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Zihin engelli öğrencilerin, el yazısı 

yazamayacağını çünkü onların kas gelişimine uygun olmadığını, belirten 

bazı öğretmenler alanyazındaki görüşü desteklemektedir. Bu 

öğretmenlere göre, el yazısı zihin engelli öğrencilerin kas gelişimlerine 

uygun olmamaktadır. Dolayısıyla zihin engelli öğrenciler harfleri 

birleştirmede sorunlar yaşamaktadırlar.  

            Ayrıca görüşülen öğretmenlerden bazıları, el yazısının fazla kural 

içerdiğini ve öğrencilerin günlük hayatta fazla karşılaşmadıklarını 

belirtmişlerdir. El kaslarının yeterli düzeyde gelişmediğinden dolayı 

zihin engelli öğrencilerin ses temelli cümle yönteminde el yazısıyla 

okuma-yazmayı öğrenmelerinin çok zor olduğu söylenebilir.  

            Yine alanyazına göre (İlköğretim Programı, 2004) okuma-yazma 

öğretiminde öğrencilerin ön bilgilerinden hareket edilerek, rahat 

algılayabilecekleri ve tanıyabilecekleri ses, hece, kelimeler ve cümleler 

elde edilmeye çalışılması gerekir. Oluşturulan hece, kelime ve 

cümlelerin anlamlarının açık ve anlaşılır olması, günlük hayatta sık 

kullanılan ve kolay okunabilmesi okuma-yazmayı öğrenimi 

hızlandıracaktır. Ses temelli cümle yönteminde sesleri verirken günlük 

hayatta kullandığımız araç gereçlerden yararlandıklarını belirten bazı 

öğretmenler de alanyazını desteklemişlerdir. Bu öğretmenler, sesleri 

verirken örneğin; ‘m’ sesini, annemiz güzel bir yemek yapmış çocuklar 

‘mmm’ deriz değil mi, hangi sesti bu, diye günlük hayatta kullandıkları 

araç gereçlerle bütün sesleri verdiklerini bildirmişlerdir. Türkçenin 
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okunuşu ve yazılışı aynı olması, bunun yanında Türkçedeki seslerin 

günlük hayattaki seslerle eşleştirilebilmesi zihin engelli öğrencilerin 

okuma-yazmayı öğrenimlerini kolaylaştıracağı sonucuna varılabilir. 

 

V. I. 2. Ses Yöntemi 

            Alanyazına göre (Cemaloğlu, 2001) ses yönteminde öğrencilerin, 

ses işaretleri yoluyla kelimeleri öğrenmeleri çok kolaydır. Bu yöntemde 

harfleri ve birleştirmeyi yapabilen bir öğrencinin okuma-yazmayı daha 

hızlı öğreneceğini belirtilmektedir. Görüşme yapılan öğretmenlerden 

bazıları, zihin engelli öğrencilere okuma-yazmayı öğretimde diğer 

yöntemlerin zaman kaybettirdiğini ve ses yönteminde sesi kavratmanın 

kısa sürdüğü için bu yöntemi benimsediklerini belirterek alanyazını 

desteklemişlerdir. Dolayısıyla zihin engelli öğrencilerin uzun ve kısa 

süreli belleklerinin zayıf olması ve çok çabuk unutmalarından dolayı ses 

yöntemiyle tek tek direk seslerin öğretilerek okuma-yazmayı daha kısa 

sürede öğrenebilecekleri söylenebilir.  

            Yine alanyazın, (Calp, 2003) bu yöntemde, seslerle adları aynı 

olduğu için önce ünlü harflerin öğretildiğini çünkü bütün dillerde ünlü 

harflerin çıkartılmasının kolay olduğunu bildirmektedir. Bazı 

öğretmenler, öğrencilerin ses yönteminde sesleri örneğin ‘se’, ‘re’, ‘ş’ 

şeklinde söylemek yerine ‘ssss’, ‘rrrr’, ‘şşşş’ gibi ifadelerle daha kolay 

aşina olabildiklerini ve böylelikle dil problemlerini biraz daha 

azaltabildikleri ifadeleri alanyazınla benzerlik göstermektedir. Özellikle 

bu yöntemde, alfabemizdeki ünlü harflerin sesleriyle adının aynı 

olmasından dolayı kolay çıkartılabilmesi ve ünsüz harflerinde ‘sss’, ‘rrr’, 

‘şşş’ gibi ifadelerle üzerine basılarak öğretilmeye çalışılmasının, zihin 

engelli öğrencilerin dil gelişimlerinde, çıkartamadıkları sesleri ses, hece, 

kelime ve daha sonra da cümle içerisinde söyleyebilmelerine katkı 

sağladığı düşünülebilir.    

 

V. I. 3. Harf Yöntemi 

            Araştırma bulgularına göre, bazı öğretmenler, okuma-yazma 

öğretiminde zihin engelli öğrencilere ve normal öğrencilere aynı 

yöntemin kullanılmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Onlara göre, 
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okuma-yazma öğretiminde harf yöntemini tercih eden öğretmenlerin 

öğrettikleri harfleri, çevrelerindeki eşya ve nesnelerden yararlanarak 

eşleştirmelerinin, öğrencilerin harfleri daha çabuk kavramalarını 

sağlayacağını bildirmişlerdir. Harf yöntemini tercih eden öğretmenlerin, 

harfleri öğretirken o harfe uygun nesne ve eşyaları eşlemesinin, kısa ve 

uzun süreli belleklerinde yetersizlikler bulunan zihin engelli öğrencilerin 

okuma-yazma öğrenimlerinde harfleri unutmasını engelleyeceği 

söylenebilir.   

 

V. I. 4. Hece Yöntemi 

            Alanyazına göre (Cohen ve Plaskon, 1980) pek çok engelli birey 

yeni bir beceri kazanmada ya da kazandığı becerileri diğer becerilere 

uyarlamada ve kendi becerilerini değiştirmede zorlanabilir. Engelli 

bireylerin eğitimcileri, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak engelli 

bireylerin özelliklerine göre okuma ve yazma programları kullanmalıdır. 

Araştırma bulgularında iki öğretmen zihin engelli öğrencilerin okuma-

yazma öğrenmelerinde hece yöntemini öğrencilerin zihinsel durumlarına 

ve performanslarına göre kullandıklarını belirterek alanyazını 

desteklemişlerdir. Onlara göre, zihin engelli öğrenciler hafif, orta ve ağır 

düzeyde zihin engelli olmalarına bağlı olarak hece yöntemini 

kullandıklarını çünkü her öğrencinin performansının farklı olduğunu ve 

hangi yöntemde başarı gösteriyorsa o yöntemi kullandıklarını 

söylemişlerdir. Dolayısıyla özel eğitim sınıflarında öğrenim gören zihin 

engelli öğrencilerin, zihinsel durumlarının birbirine yakın olmadığı, çok 

farklı zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü ve 

bu yüzden, özel eğitim öğretmenlerinin de, öğrencilerin okuma-yazmayı 

öğrenimlerinde onların zihinsel özelliğine göre hece yöntemini 

kullandıkları belirtilebilir.   

             

V. I. 5. Cümle Yöntemi 

            Alanyazına göre (Öz, 1999; Cemaloğlu, 2001; Calp, 2003) 

öğrencilerin nesneleri bütün görme özellikleri vardır. Ayrıntıları daha 

sonra ve zor algılamaktadırlar. Bu nedenle okuma-yazma öğretimine 

cümleler verilerek başlanır. Cümleler verilmeye devam ederken 
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kelimelere, kelimeler, hecelere ve hecelerde seslerine ayrılarak bütünden 

parçaya doğru bir yol izlendiğini belirtmişlerdir. Zihin engelli 

öğrencilerin ilk anda parçayı algılamadıklarını, bütünü algıladıklarını 

belirten on bir öğretmende alanyazını desteklemişlerdir. Onlara göre, 

öğrenciler topyekün görürler. Parçadan daha çok bütünü algılayıp ve 

yaşamda daha iyi kullanmaktadırlar. Zihin engelli öğrencilerin okuma-

yazmayı ve diğer bilgi ve becerileri kavramalarında bütünden yola 

çıkarak parçalara doğru gitmenin onların algılamalarını kolaylaştıracağı 

düşünülebilir. Ayrıca, cümle yönteminde fişlerin cümle halinde verilmesi 

ve zamanla kelimelere, hecelere ve seslere ayrılması bütünden parçaya 

görüşüne uygun düştüğü söylenebilir.  

            Yine alanyazın (Binbaşıoğlu, 2004) cümle yönteminde verilen 

fişlerin soyut olmaması ve öğrencilerin ilgisini çekecek anlamlı bir 

cümle olması gerekir. Bunun yanında verilen fiş cümleleri uygun 

resimlerle pekiştirilmelidir. Araştırma bulgularında birkaç öğretmen,  

cümle öğretiminde verilen fişlerin günlük hayatla benzer ve ilgili 

olmasının öğrencilerde daha çok kalıcı olduğunu belirterek alanyazınla 

aynı açıklamalar da bulunmuşlardır. Öğretmenlere göre, cümle 

yöntemiyle okuma-yazma öğretiminde, verilen fişlerin yanında onları 

açıklayan resimlerinin de verilmesi öğrencilerin anlamalarını ve 

hatırlamalarını kolaylaştıracaktır. Zihin engelli öğrencilere okuma-

yazma öğretimi, onların zihinsel yetersizliklerden ve çabuk 

unutmalarından dolayı normal yaşıtlarına göre daha uzun sürdüğü bilinir. 

Cümle yöntemiyle verilen fişlerin günlük hayata uygun açık ve anlaşılır 

olmasının yanında verilen fişleri açıklayan resimlerinde öğrenciye 

birlikte sunulmasının onların unutmalarını aza indirebileceği gibi okuma-

yazmayı daha çabuk öğrenebilecekleri de düşünülebilir.  

            Alanyazına göre (Cemaloğlu, 2001; Cemaloğlu, Yıldırım, 2005) 

bu yöntem, okuma-yazma süresini gereksiz yere uzattığı konusunda 

eleştirilmektedir. Cümle yönteminde cümlelerin kelimelere, kelimelerin 

hecelere ve hecelerinde seslere bölündüğü için uygulamada karışıklığa 

ve okuma-yazma öğretiminin uzun zaman almasına neden olmaktadır. 

Cümle yönteminin okuma-yazma öğretiminde zaman aldığını ve uzun 

bir süreç olduğunu belirten altı öğretmen alanyazını desteklemişlerdir. 
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Öğretmenlere göre, cümle yönteminin yapısı çok karışıktır. Bunun 

yanında cümleleri kesip kelimeler, kelimeleri kesip heceler ve heceleri 

kesip seslere ulaşmada büyük problemler yaşanmaktadır. Ayrıca bu 

yöntemdeki cümlelerin uzun olmasından dolayı kavranması ve 

söylenmesi kolay değildir. Dolayısıyla, özel eğitim sınıflarında görev 

yapan özel eğitim öğretmenlerinin cümle yönteminde verilen fişlerin çok 

uzun olduğunu, anlaşılmasının ve söylenmesinin kolay olmadığını ve fiş 

cümlelerini kelimelere, hecelere ve seslere ayırmanın zor ve süreci uzun 

olduğu yönünde eleştirilerde bulundukları söylenebilir.  

 

V. I. 6. Öykü Yöntemi  

            Alanyazında, (Köksal, 2003) okuma-yazma öğretimi yapan 

öğretmenlerin yönteme olan bilgisi, araç gereç eksiklikleri, uygun öykü 

oluşturmada karşılaşılan güçlükler ve sınıfların kalabalık olması 

yöntemin uygulanmasını güçleştirmektedir. Alanyazını destekleyen bir 

öğretmen özel eğitim sınıflarında bu yöntemi uygulamanın zor olduğunu 

belirtmiştir. Bu öğretmene göre, öykü yöntemi zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazmayı öğretimde çok iyi olur ama vakit alır. Birebir 

çalışmalarda etkili olur fakat sınıfımın kalabalık olması bu yöntemin 

uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazmayı öğretimde öykü yöntemi bireysel çalışmalarda etkili 

olabileceği ama sınıfların kalabalık olması öğretmenlerin bu yöntemi 

uygulamasını güçleştireceği düşünülebilir.  

 

V. I. 7. Sözcük Yöntemi 

            Alanyazına göre, (Cemaloğlu, 2001; Cemaloğlu, Yıldırım 2005) 

sözcük yöntemi, dilin bütün seslerini içine aldığı için öğrencilerin 

konuşma etkinliklerine katkı sağlamaktadır. Okuma-yazma öğretiminde 

öğrenciler dil içerisindeki sesleri kısa sürede öğrenerek konuşma 

etkinliklerinde daha başarılı olmaktadırlar. Sınıfındaki öğrencilerin 

zihinsel durumlarının ağır olduğu için bu yöntemi tercih ettiğini belirten 

bir öğretmen alanyazını desteklemiştir. Bu öğretmene göre, her 

öğrencinin durumu farklıdır. Sınıfımdaki öğrenciler ise ağır düzeyde 

zihin engelli oldukları için ben sözcük yöntemini kullanıyorum. 
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Öğrencilerim, bazı kolay sözcükleri bile ya hiç çıkartamıyor ya da yarım 

çıkartıyor. Yani her sözcüğü çıkartamadıklarını bu yüzden sözcük 

yöntemini kullanmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Zihin engelli 

öğrencilerin genelinde yaşıtlarına göre dil gelişiminin yetersiz olduğu 

hatta birçoğunda belirgin konuşma bozukluğu ve geriliği olduğu 

bilinmektedir (Sarı, 2003). Bu nedenle okuma-yazma öğretimi sırasında 

dil gelişimi yetersiz ya da geri olan öğrencilere sözcük yöntemi 

kullanmanın onların, kelime öğrenmelerine yardım edeceği ve dil 

gelişimlerine katkı sağlayacağı söylenebilir.  

 

V. I. 8. Karma Yöntem 

            Alanyazına göre, (Cemaloğlu, 2001; Calp, 2003; Köksal, 2003) 

yetişkinlere okuma-yazma öğretiminde etkili olan bu yöntem aynı 

zamanda öğrencilerin daha kısa sürede okuma-yazma öğrenmelerini 

sağlamaktadır. Alanyazını destekleyen araştırma bulgularına göre, bazı 

öğretmenler bu yöntemi zihin engelli öğrencilere okuma-yazma 

öğretiminde, daha kısa sürede daha çok şey öğretmeye çalıştıkları için 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre, öğrencilerin zaman 

zaman bilemedikleri ya da öğrenemedikleri durumlarda farklı yöntemleri 

bir arada kullanmak bilmediklerini tamamlamak açısından etkilidir. 

Karma yöntemi kullanmak öğrencilerin bilmediklerini kısa sürede 

görebilmelerini ve öğrenebilmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla, zihin 

engelli öğrencilere okuma-yazma öğretimi sırasında, zihin engelli 

öğrencilerin uzun bir süreç olan okuma-yazma etkinliklerinde, birçok 

noktada desteğe ihtiyaç duydukları söylenebilir. Zihin engelli 

öğrencilerin okuma-yazmayı öğrenimlerinin uzun sürdüğü ve bu süreç 

boyunca aile, öğrenci ve öğretmenin çok zorlandıkları ve sıkıldıkları 

bilinmektedir. Bu nedenle karma yönteminin zihin engelli öğrencilere, 

bilmediklerini kısa sürede öğretmesi öğretmen, öğrenci ve aile açısından 

etkili olabileceği söylenebilir. 
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V. I. 9. Diğer Görüşler 

            Alanyazına göre, (Sucuoğlu ve diğerleri, 2002; Akçamete, 2003) 

öğrenciler okula başladıktan kısa bir süre sonra okuma-yazma 

eğitimlerine başlamakta ve birkaç ay içerisinde de okuma-yazmayı 

öğrenmektedirler. Bununla birlikte öğrencilerden bazıları zihinsel 

geriliklerinden dolayı, okuma-yazma becerilerini yaşıtları ile aynı süre 

içerisinde öğrenememektedirler. Birçok zihin engelli öğrenci ilköğretim 

programlarındaki okuma-yazma ve diğer ders kitaplarının normal 

öğrenciler için hazırlanması ve uyarlanmasının sonucunda akranlarından 

sürekli geri kalarak, okuma ve yazmayı öğrenememekte ya da daha geç 

süre içerisinde kazanmaktadırlar.  

            Özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında görev yapan 

öğretmenler zihin engelli öğrencilere okuma-yazmayı öğretebilmek için 

uygun ders kitapları bulamamaktadırlar. Bu yüzden zihin engelli 

öğrencilerle çalışan öğretmenler okuma-yazma öğretiminde uygun 

program ve kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Alanyazını destekleyen 

bazı öğretmenler, zihin engelli öğrencilere yönelik okuma-yazma ve 

diğer derslere yönelik ders kitaplarının hazırlanmadığını söylemişlerdir. 

Ayrıca bu öğretmenlere göre, zihin engelli öğrencilere yönelik okuma-

yazma kaynaklarının hazırlanması durumunda öğrenciler daha kısa 

sürede okuma-yazma öğreneceklerdir.  

            Yine öğretmenler, öğrencilere yönelik örneğin, el becerilerini 

geliştirici diğer materyallerin de olmadığını çoğu zaman kendilerinin 

hazırlamak durumunda kaldıklarını da bildirmektedirler. Bu nedenle, 

özel eğitim sınıf öğretmenlerinin, normal öğrenciler için ders kitapları, 

yardımcı kaynaklar ve materyal bulmada zorlanmayan diğer 

öğretmenlere göre içinde bulundukları durumun biraz daha karmaşık 

olduğu düşünülebilir. Ülkemizde özel eğitim sınıflarının sayıca çok 

artmasına rağmen bu sınıflarda eğitim gören zihin engelli öğrencilere 

yönelik hazırlanmış uygun araş gereç ve kaynakların olmadığı 

söylenebilir.     

           Yine alanyazın da (Sarı, 2003) zihinsel gerilik ya da başka 

nedenlerden dolayı okuma- yazmayı öğrenemeyen öğrencilere, destek 
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eğitim ya da özel eğitim sınıflarında farklı uygulamaların yapılması 

gerekmektedir. Öğretmenlerden birkaçı sınıflarında zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazmayı öğretimde bilgisayar ve drama gibi farklı 

yöntemler uyguladıklarını belirterek alanyazını desteklemişlerdir. Bu 

öğretmenlere göre, okuma-yazma öğretiminde bilgisayar, görerek ve 

duyarak öğrenmelerine destek sağlamaktadır. Bu uygulamayla 

öğrencilerin derslere ilgisi artmaktadır. Okuma-yazma öğretiminde 

öğrencilerin dramatize ile öğretimi oyunsallaştırması, konuların 

kalıcılığını sağlamaktadır. Dolayısıyla zihin engelli öğrencilere okuma-

yazma öğretiminde, bilgisayar ve dramatizenin öğrenmeyi kolaylaştırdığı 

ve unutma problemleri olan bu öğrencilerde öğretilenlerin daha kalıcı 

olduğu söylenebilir.  

            Görüşülen öğretmenlerden bazıları zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazmayı öğretimde aile desteğinin önemini söylemişlerdir. Bu 

öğretmenler göre, okulda öğretilen bilgilerin aileleri tarafından evde 

sürekli tekrar edilmesi öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcı olmasını 

sağlamaktadır. Okuma-yazma öğretiminde öğretmen ve ailenin işbirliği 

içerisinde olması durumunda olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle, zihin engelli öğrencilerle evde çalışmak için ve onları her 

yönüyle en iyi tanıyan ailelerin özellikle okuma-yazma öğretiminde 

yoğun desteklerine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.  

 

V. I. 10. Çözümsel Yöntemler 

            Araştırma bulgularına göre, görüşme yapılan öğretmenlerden on 

biri zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde en çok cümle 

yöntemini tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu öğretmenlere göre, cümle 

yönteminde bütünden parçaya gidilerek öğretim yapılması öğrencilerin 

öğrenme şekillerine uygun düşmektedir. Onlara göre, öğrenciler ilk anda 

bütünü gördükleri için bu yöntem zihin engelli öğrencilere okuma-yazma 

öğretiminde uygundur. Araştırma bulgularında, görüşülen 

öğretmenlerden biri zihin engelli öğrencilere en çok sözcük yöntemi 

kullandığını söylemiştir. Bu öğretmen, sözcük yöntemini sınıfındaki 

öğrencilerin zihinsel düzeylerinin ağır olduğu için sözcük yöntemini 
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tercih etmiştir. Ona göre, öğrenciler zihinsel açıdan ağır olduğu için bu 

yöntemi tercih etmektedir. Dolayısıyla, araştırmaya katılan 

öğretmenlerin zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde 

çözümsel yöntemlerden en çok tercih ettikleri yöntemin cümle yöntemi 

olduğu söylenebilir. 

 

V. I. 11. Bireşimsel Yöntemler 

            Araştırma bulgularına göre, görüşme yapılan öğretmenlerden 

altısı zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde en çok ses 

temelli cümle yöntemini kullandıklarını bildirmişlerdir. Bu öğretmenler 

göre, ses temelli cümle yönteminde zihin engelli çocukların çok hızlı 

okumaya yazmaya geçmektedirler. Ayrıca öğretmenlerden beşi ses 

temelli cümle yönteminde el yazısı yerine düz yazıyı tercih 

etmektedirler. Onlara göre, el yazısı ile okuma-yazma öğretimi, zihin 

engelli öğrenciler için uygun olmamaktadır. Zihin engelli çocukların 

okuma-yazma öğrenimlerinde, öğrencilerin fiziksel ve motor 

becerilerinin akranlarından geri olduğu ve normal öğrencilere uygulanan 

el yazısının zihin engelli öğrenciler için uygun olmadığı söylenebilir. 

Yine araştırma bulgularına göre, ses yöntemini, zihin engelli öğrencilerin 

okuma-yazma öğrenimlerinde en çok tercih eden dört öğretmen de bu 

yöntemin çok kullanışlı olduğunu söylemişlerdir. Öğretmenlere göre, ses 

yönteminde öğrenciler sesi öğrendikleri zaman sesli harfleri yan yana 

getirip kolayca kelime ve cümle öğrenebilmektedirler. Dolayısıyla 

alfabemizdeki harflerin öğrenimlerinin kolay olması ses yönteminin 

zihin engelli çocukların okuma-yazma öğrenimlerinde etkili olduğu 

düşünülebilir. Araştırma bulgularına göre, zihin engelli öğrencilerin 

okuma-yazma öğrenimlerinde öğretmenlerden ikisi harf yöntemini en 

çok tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu öğretmenlere göre, harf yöntemi çok 

az beceri gerektirmektedir. Alfabemizdeki harfler karmaşık değildir. Bu 

nedenle zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretimi bu yöntemde 

daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Bulgular sonucunda zihin engelli 

öğrencilere okuma-yazma öğretiminde öğretmenlerin bireşimsel 

yöntemlerden en çok tercih ettikleri ortak bir yöntem olmadığı 

düşünülebilir. 
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            Bulgulara göre, görüşme yapılan öğretmenlerden dördü zihin 

engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde en çok karma yöntemini 

kullandıklarını bildirmişlerdir. Öğretmenlere göre, öğrencilerin okuma-

yazma öğretim sürecinde neye ihtiyacı varsa belirlenip uygun olan 

yöntem kullanılmalıdır. Bazı öğretmenlerin, zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazma öğretiminde hem bireşimsel hem de çözümsel yöntemleri 

birlikte kullandıkları söylenebilir. 

 

V. I. 12. Diğer Görüşler  

            Araştırma bulgularında, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma 

öğretiminde en çok kullandıkları yöntem sorusuna öğretmenlerden ikisi 

öğrencinin performansına ve geçmiş deneyimine göre yöntem tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre, öğrencilerin varsa okuma-

yazmaya başladıkları yöntemden devam edilmesi gerekmektedir. Onlara 

göre, aynı yönteme devam edilmesi öğrencilerin okuma-yazmayı 

öğrenimlerinde daha faydalı olacaktır. Zihin engelli öğrencilerin 

öğrendikleri bilgi ve becerileri sık sık karıştırdıkları bilinir. Bu nedenle 

okuma-yazma öğretiminde yöntem değiştirmenin zihin engelli 

öğrencileri karmaşıklığa iteceği söylenebilir. Dolayısıyla, araştırma 

bulgularında özel eğitim sınıf öğretmenlerinin zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazma öğretiminde ortak bir yöntem etrafında birleşemedikleri 

söylenebilir. 



 66 

BÖLÜM VI: SONUÇ ve ÖNERİLER 

            Bu bölümde araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ve 

sonuçlara yönelik öneriler yer almaktadır.  

       

VI. I. Sonuç  

            Ülkemizde özel eğitim sınıflarının hızla artmasına rağmen bu 

sınıflarda öğrenim gören zihin engelli öğrencilerin okuma-yazmayı 

öğrenmelerinde kaygılar yaşandığı yapılan bu araştırma ile ortaya 

çıkarılmıştır.   

            Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere 

okuma-yazma öğretiminde, özel eğitim sınıf öğretmenlerinin farklı 

görüşleri olduğu ve ortak bir yöntem etrafında birleşemedikleri 

gözlenmiştir. Özel eğitim sınıf öğretmenlerinin okuma-yazma öğretim 

yöntemlerinin hepsinde yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve zihin 

engelli öğrencilere yönelik okuma-yazma ile diğer ders kitaplarının 

olmaması, öğrencilere yönelik materyallerin üretilmemesi ve özel 

eğitim sınıflarındaki öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve 

performanslarının aynı düzeyde olmamasının öğretmenlerin farklı 

yöntemler kullanmalarına neden olduğu ortaya çıkan sonuçlardandır. 

Bu araştırma ile ortaya çıkan sonuçlara göre sırasıyla öğretmenlerin 

ençok tercik ettikleri yöntemler cümle yöntemi, ses temelli cümle 

yöntemi ve ses yöntemi ile karma yöntemi olarak belirlenmiştir. Diğer 

yöntemler de gereksinim duyuldukça öğretmenler tarafından 

kullanılmaktadır.  

 

VI. II. Öneriler 

            Araştırmada elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler 

geliştirilmiştir.  

 

1. Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere yönelik 

okuma-yazma ile ilgili ders kitapları ve yardımcı materyallerin 

hazırlanarak okuma yazma etkinlikleri için kullanılmasını sağlama 

yöntemlerin başarıdaki etkisini yükseltebilecektir.  
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2. Özel eğitim sınıflarına kaydedilen öğrencilerin birbirine yakın 

düzeyde gelişimsel özelliklerine göre seçilmesi ve sınıfların kalabalık 

olmaması, kullanılan yöntemlerin okuma-yazma üzerindeki başarısını 

yükseltebilir.  

3. Özel eğitim sınıf öğretmenlerinin okuma-yazma öğretiminde 

kullanabilecekleri öğretim yöntemleri konusunda sürekli olarak 

bilgilendirilmeleri gerekir. 

4. Okuma-yazma öğretimine başlayan öğrencilerin okuma yazma 

başarılarının artırılmasında ailelerin de katılımlarını ve desteklerini 

almak için ailelere evde okuma-yazma etkinliklerine nasıl katkıda 

bulunabilecekleriyle ilgili bir program hazırlanarak sürekli onların da 

bilgilendirilmeleri gerekir.  
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Ek.1: Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri İçin Görüşme Formu ve 

Soruları. 

 
GÖRÜŞME FORMU 

Değerli eğitimciler; 

            Cevaplamanız için bilginize sunulan bu görüşme formu, bilimsel 

bir çalışma için düzenlenmiştir. Elde edilen veriler sadece bu amaç için 

kullanılacaktır. Lütfen görüşme formunda bulunan soruları cevaplarken 

içten davranmanız beni sevindirecektir.. 

            Değerli katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. 

                                                                                            Serdal Deniz 

Soru 1: Zihin engelli öğrencilere okuma ve yazmayı öğretimde hangi 

yöntemleri kullanıyorsunuz?  

A. BİREŞİMSEL YÖNTEMLER 

1. Harf yöntemi 

2. Ses yöntemi 

3. Hece yöntemi 

4. Ses temelli cümle yöntemi 

 

NEDEN?                                      NEDEN DEĞİL? 

 

B. ÇÖZÜMSEL YÖNTEMLER 

1. Sözcük yöntemi 

2. Cümle yöntemi 

3. Öykü yöntemi 

NEDEN?                                      NEDEN DEĞİL? 

C. KARMA YÖNTEM 

 

NEDEN?                                      NEDEN DEĞİL? 

 

Soru 2: Zihin engelli öğrencilere okuma ve yazmayı öğretimde en çok 

kullandığınız yöntem hangisidir? 

 
NEDEN?                                      NEDEN DEĞİL? 
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Ek.2: 

Tablo I: Özel Eğitim Sınıflarının Bulunduğu ve Görüşme Yapılan 

Okulların Tablosu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehir 

 

 

Sıra 

no 

 

İlçe  Okulun Adı Öğretmen sayısı 

1 Karatay Celal Akın İÖO 1 

2 Karatay Hasan Ali Yücel İÖO 1 

3 Karatay Hayıroğlu İÖO  

4 Karatay Istiklal İÖO  

5 Karatay Kuvayi Milliye İÖO 1 

6 Karatay Mahmut Şevket Paşa İÖO  

7 Karatay 19 Mayıs İÖo 2 

8 Meram Ali Taşoluk İÖO  

9 Meram Alparslan İÖO  

10 Meram Ayşe Sönmez İÖO 1 

11 Meram Cumhuriyet İÖO 1 

12 Meram Çatalhöyük Ali Yaman İÖO  

13 Meram Çumralıoğlu İÖO 2 

14 Meram Çayırbağı İÖO  

15 Meram Ibrahim Hakkı Konyalı İÖO 1 

16 Meram Şeker İÖO 4 

17 Meram Ş. PT. Bay. Ayfer Gök İÖO  

18 Selçuklu Ayşe Tümer İÖO 1 

19 Selçuklu Abidin Saniye Erçal İÖO  1 

20 Selçuklu Cemile Erkunt İÖO 1 

21 Selçuklu Hazım Uluşahin İÖO 1 

22 Selçuklu MehmetNuri Küçükköylü İÖO  1 

23 Selçuklu Mustafa Necati İÖO 1 

24 Selçuklu Mareşal M.K. İÖO  

25 Selçuklu Nesrin Ayşegül Kardeşler İÖO 2 

26 Selçuklu Ova Un İÖO  

27 Selçuklu Rebii Karatekin İÖO 1 

28 Selçuklu Tepeköy İÖO  

29 Selçuklu Vali İhsan Dede İÖO 2 

Konya 

 

30 Selçuklu Cum. M. Ahmet Haşhaş İÖO  2 

Toplam     27 
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Ek 3: Öğretmenlerin Birinci Soruya Verdikleri Cevapların 

Yöntemlere Göre Dağılımı 

 
 

 

 

 

 

 

Soru 1 Zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? 

Yöntemler  Harf  
yöntemi 

Hece  
yöntemi  

Ses  
yöntemi 

Ses 
temelli 
cümle 
yöntemi 

Cümle  
yöntemi 

Sözcük  
yöntemi 

Öykü 
yöntemi 

Karma 
yöntem 

Diğer 

Öğretmen           
1    + +     
2    + +    + 
3    +     + 
4 + + +  + + + + + 
5    +    +  
6   +   +    
7        +  
8     +     
9   + +   +   
10   + +    + + 
11 + +   +   +  

12 + + +      + 
13    + +     
14 + + +  +   +  
15   +  +    + 
16     +   +  
17    +     + 
18   +     + + 
19    +      
20   + +      
21    +   +   
22   +       
23     +    + 
24   +    +  + 
25        + + 
26   +  +   +  
27     +    + 
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Ek4: Öğretmenlerin İkinci Soruya Verdikleri Cevapların Yöntemlere 

Göre Dağılımı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 2 Zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde ençok tercih ettiğiniz yöntem hangisidir? 
Yöntemler  Harf  

yöntemi 
Hece  
yöntemi 

Ses 
yöntemi  

Ses 
temelli 
cümle 
yöntemi 

Cümle  
yöntemi 

Sözcük  
yöntemi 

Öykü 
yöntemi 

Karma 
yöntem 

Diğer 

Öğretmen           
1         + 
2     +     
3 +         
4 +    +     
5         + 
6      +    
7     +     
8     +     
9    +      
10        +  
11     +   +  
12        +  
13     +     
14   +       
15     +     
16     +     
17    +      
18   +       
19    +      
20    +      
21    +     + 
22   +       
23     +     
24   +       
25         + 
26     +   +  
27    + +     
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Ek 5:   Özel Eğitim Öğretmen Görüşmelerinden Bir Örnek Görüşme.  
 

4.Öğretmen 

Görüşmeci: Soru 1. Zihin engelli öğrencilere okuma ve yazmayı öğretimde hangi 

yöntemleri kullanıyorsunuz? 

            Zihin engelli öğrencilerde öncelikle kendi öğrenci potansiyelimden 

bahsedeyim kısaca. Kozmopolit bir sınıf bir çok kategoride öğrencim var. Otistik 

öğrencim var down sendromlu öğrencim var, hafif ve orta düzeyde zihin engelli 

öğrencilerim var. Bunların bir kısmı okuma-yazma biliyor, heceleme aşamasında, bir 

kısmında zorlanıyoruz direk söyleneni ve yazılanı geçirebiliyor ama kendisi okuyup 

yazamıyor. Bakarak yazabiliyor, farklılık arz ettiği için ben harf yöntemi, ses 

yöntemi, hece yöntemi kullanıyorum, ses temeli cümle yöntemini çok fazla uygun 

görmediğim için kullanmıyorum. 

 

Görüşmeci: Neden uygun görmüyorsunuz hocam?  

            Ses temelli cümle yöntemini uygun görmüyorum çünkü normal sınıflardaki 

öğrencilerin bile zor adapte olabileceği ve uyum sağlayabileceği bir yapı içerdiği 

için kavramakta zorlanabileceklerine inandım. Bir kaç kez denedim üzerinde durdum 

epeyce ama başaramayacaklarını anlayarak ses temelli cümle yöntemini günlük 

hayatta kullanamayacaklar bir de çok ağır el yazısı biraz özel eğitim için zihin 

engelli öğrenciler için ekstra gibi geliyor. Onun bağlantı noktaları yazılım şekli 

okunuşu çok zor onlara göre idrak edebilecekleri gibi görünmüyor. O yüzden onun 

yerine alternatif sözcük yöntemi, cümle yöntemi öykü yöntemi, karma yöntem arada 

diğer yöntemler bunların dışında ki yöntemleri kullanıyoruz. 

 

Görüşmeci: Hocam cümle yöntemini kullanıyor musunuz? 

            Cümle yöntemini kullanıyoruz evet. Cümle yöntemi genelden özele 

metodundan yola çıkarak, cümleyi vererek, resimli cümleleri vererek ki resimli 

kartlarla metin kartlarıyla çocuğun resmi önce hayal dünyasında bakarak görerek 

idrak etmesini onu bütün halinde değerlendirmesini baz alarak özele iniyoruz. 

Mesela atıyorum ‘elif elini yıka’ cümlesinde elifin elini yıkama şeklindeki bir resimle 

elifide göstererek öğrenci idrak edebiliyor. Daha sonra tekrar döndüğümüzde ertesi 

gün mesela öğrenciye o cümlenin elif elini yıka cümlesi olduğunu söyleyebiliyor 

dolayısıyla seslere görüntüye aşina olduğu için daha kolay özele inebiliyoruz.  

 

Görüşmeci: Hocam kullandığınız yöntemlerde bir dezavantaj görüyor musunuz? 

            Ses temelli cümle yönteminden bahsetmiştim zaten. Onu çok fazla tasvip 

etmediğimi. 
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Görüşmeci: Peki cümle yönteminde? 

            Cümle yönteminde karmaşık yapısından dolayı bazı öğrencilerde istenilen 

hedefe ulaşamadığımız oluyor. Cümleyi belki ezbere bilebiliyor ama zihin engelli 

öğrencilerin çok çabuk unutması hasebiyle ve karmaşık yapısının cümledeki kelime 

potansiyelindeki karmaşık yapının vermiş olduğu sıkıntı onlarda biraz usanca sebep 

olabiliyor. Yani çok çabuk sıkıldığı için çalışma azmini azaltabiliyor ama daha 

bilinçli öğrencilerde bu yöntem etkili olabilir.  

            Mesela dediğimiz gibi ses temelli cümle yönteminde çok daha bu fazla iken 

dezavantaj harf yönteminde hayvansal figürlerle çevremizdeki bize yakın eşya ve 

nesnelerle anlatmaya çalıştığımızda öğrencinin çok daha basit kavradığını 

görüyoruz. Ses yönteminde mesela çocuk r’yi, s’yi, ş’yi diyelim direk s, r şeklinde 

söyleme yerine rrrr, sss,  şşş gibi ifadelerle daha aşina olabiliyor. Dolayısıyla 

artikülasyon bozukluklarını da bu şekilde biraz daha aza indirgemiş olabiliyoruz. 

Bazı seslerde kullanımlarda, telaffuzlarda zorlandığımız için bunu sürekli tekrar 

ederek kullandığımız metotlarla zaten sınıfımızda televizyonumuz vcd’miz ve 

materyallerimiz cd’lerimiz var. İnsan sesleri, hayvan, taşıt sesleri, doğa sesleri 

bunların seslerini de bu yöntemde kullanarak bütünleştiriyoruz kelimelerle 

dolayısıyla hem görsel, hem işitsel açıdan çok daha faydalı olabiliyor.  

            Sözcük yönteminden bahsedersek, sözcükleri tek tek bütün bir cümleden 

keserek, o cümlenin temel taşlarını ortaya koyarak cümle oluşturmalarını 

isteyebiliyoruz bir üst safhadaki öğrencilerden bu da başarılı olabiliyor.  

            Öykü yöntemi zaten en çok hoşuna giden yöntemlerden bir tanesi aslında çok 

çabuk unutmalarına rağmen, idrak edememelerine rağmen yinede söylenilen şeyler 

jest ve mimiklerle daha çok akılda kalıyor ve beni can kulağıyla dinliyorlar. 

Öykülendirerek anlattığımda olayın geçtiği yer zaman kişileri sorduğum zaman direk 

net bir cevap alamıyorum ama şöyle olmuştu şu yaşandı şunu yapmıştı şu olumsuzluk 

hareketi gibi öğrencilerden olumlu tepkiler alıyorum. Bunda da başarılı olduğumuza 

inanıyorum.  

 

Görüşmeci: Hocam başka bir kullandığınız yöntem var mı bu yöntemlerin dışında? 

            Yaparak yaşayarak öğrenme önce kendim örnek, model görüyorum kendimi o 

nokta da kendim yapıyorum, onlara daha sonra yaptıktan sonra ondan önce 

izliyorlar daha sonra onların yapmasını istiyoruz. Hatalı yerleri olduğunda hani çok 

fazla neden böyle yaptın niye böyle oldu gibi onları eleştirmekten çok hatalarını en 

aza indirgemeye ve gerçekten çok başarılı olduklarına ve çok güzel olduğuna 

inandırarak onları kendilerine olan özgüvenlerini sağlamaya çalışıyoruz. 

            Materyallerimiz bu nokta da görsel materyaller ve gösterip yaptırma model 

alma yaparak yaşayarak öğrenme bunların dışında kullanılan metotlar diyebiliriz.  
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Görüşmeci: Hocam zihin engelli öğrencilere okuma ve yazmayı öğretimde sizin en 

çok tercih ettiğiniz yöntem hangisidir?  

            Açıkçası benim biraz önce bahsettiğim gibi kozmopolit öğrenci potansiyeline 

sahip olduğum için birinde kullandığım metot diğerinde çok faydalı olmayabiliyor. O 

yüzden size net tek bir yöntem ismi belki veremeyebilirim. Çünkü biraz da bizim 

işimiz yaratıcılık üreticilik olduğu için işine yaramayacağını işte o an o metodun 

onun için olmayacağını düşündüğümüz anda farklı bir yöntem çünkü sürekli aşama 

kaydedenler var. Geriye gidenler var. O yüzden ben metot da sabit fikirliliği çok 

fazla hoş görmeyim ama yapılarına göre de isim vermek gerekirse harf yöntemi şuan 

en çok kullanmakta olduğumuz yöntemlerden bir tanesi ve yine cümle yöntemi.  

 

Görüşmeci: Hocam neden harf yöntemini kullanıyorsunuz? 
            Harf yöntemi daha çok aşina olabiliyorlar. Çok az beceri gerektiriyor. Çok 

karmaşık bir yapısı yok. Dediğimiz gibi figürlerle nesnelerle çok daha zihne 

algılayabiliyor. Çevresindeki diğer eşyalar ona uyum sağlayabiliyor.  

            Aileler teşvik edici olursa örneğin vermiş olduğumuz harfe ve sese uygun 

diğer nesnelerle evde sürekli pratik yaptırabiliyor. Burada biz sürekli tartışıyoruz 

işte öğrendiğimiz harfler üzerinde nesne bulduruyoruz o harfi telaffuz etmesini 

istiyoruz aşina oldukça artık o harfte çok az sıkıntı çekmeye başlıyoruz ve yavaş 

yavaş ilerliyoruz belki ama bunun daha çok faydalı olduğuna inanmaya başladım 

açıkçası. Genelden özeleden çok özelden genele doğru gidiyoruz şuan.  
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                        Ek.6.  Araştırma Yapılan İl Haritası 

 

 

 

 

 
 

 


