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ÖN SÖZ 

 

Dinleme / izleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini destekleyen dil 

bilgisi, Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda (6-8. Sınıflar) ayrı bir 

öğrenme alanı olarak ele alınmıĢtır. Bununla birlikte, dil bilgisi öğrenme alanı 

etkinliklerinin yapılandırmacı yaklaĢımın öngördüğü Ģekilde olmadığı, görsel okuma 

ve görsel sunu açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Bu araĢtırmada, dil bilgisi 

öğrenme alanı etkinliklerine görsel okuma ve görsel sunu becerileri serpiĢtirilerek 

karikatür destekli öğrenme araçları geliĢtirilmiĢtir. Böylelikle, 6. sınıf dil bilgisi 

amaçları içerisinde yer alan yapı bilgisi kazanımlarına yönelik eğitim-öğretim 

durumları düzenlenmiĢ ve öğrencilerin bu kazanımlara daha kolay ulaĢması 

amaçlanmıĢtır. 

Bu araĢtırma altı bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölümünde problem durumu, 

ikinci bölümünde dil bilgisi öğretimi, üçüncü bölümünde görsel okuma ve görsel 

sunu, dördüncü bölümde yöntem, beĢinci bölümünde bulgular ve yorumlar, ayrıca 
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Adı Soyadı Ahmet AKKAYA 

Numarası 085113011001 

Ana Bilim / Bilim 

Dalı 
Türkçe Eğitimi Ana Bili Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 

Programı Doktora  

Tez DanıĢmanı 

 

Doç. Dr. Funda TOPRAK 

Tezin Adı Karikatürlerle Dil Bilgisi Öğretimi 

 

ÖZET 

 

Görsellerin insan hayatında etkisinin artmasıyla görsel okuryazarlık, eğitim-

öğretim ortamlarında kazandırılması gereken temel becerilerden biri olarak kabul 

edilmiĢtir. Bununla birlikte, görsellerin ön bilgileri harekete geçirme, bilgileri 

bütünleĢtirme; anlamayı,  zihinde yapılandırmayı ve öğrenilenin hatırlanmasını 

kolaylaĢtırma gibi özellikleri görsel okuryazarlığı zorunlu hale getirmiĢtir. Bu 

nedenle, görsel okuma ve görsel sunu yapılandırmacı yaklaĢımın da etkisiyle Türkçe 

Dersi Öğretim Programı‟nda yerini almıĢtır. Özellikle karikatür gibi mizaha dayalı 

görseller, akademik baĢarının yanında tutumu da olumlu yönde etkileyebilmektedir. 

Bu durum; dinleme/izleme, konuĢma, okuma, yazma becerileriyle dil bilgisi öğrenme 

alanının karikatür gibi görsellerle desteklenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalıĢmada, 

Türkçe dersi dil bilgisi öğrenme alanında karikatür kullanılmasının akademik 

baĢarıya, derse karĢı tutuma ve öğrenilenin kalıcılığına etkisi incelenmektedir. Bu 

amaçla, 6. sınıf dil bilgisi amaçlarından “Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve 

kuralları kavrama ve uygulama” kazanımlarına yönelik ön bilgileri hatırlatıcı 

karikatürler ve kavram karikatürleri hazırlanmıĢ ve öğrencilere uygulanmıĢtır. 
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ÇalıĢmanın sonunda, karikatür destekli öğretimin dil bilgisi öğretiminde oluĢabilecek 

kavram yanılgılarını gidermede, akademik baĢarıyı ve derse karĢı tutumu arttırmada 

etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Ön Bilgileri Hatırlatıcı Karikatürler, 

Kavram Karikatürleri, Dil Bilgisi, Görsel Okuryazarlık. 
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Tez DanıĢmanı Doç. Dr. Funda TOPRAK 

Tezin Ġngilizce Adı 

 

Teaching Grammar with Cartoons 

 

 

SUMMARY 

 

Visual literacy has been accepted as one of the basic skills that are necessary to 

be gained in educational settings upon increase of the effect of visuals in human life. 

In addition, properties of visuals such as activating prior knowledge, integrating 

information, comprehension, mentally constructing, and facilitating to remember 

what is learned have made visual literacy a must. Therefore, visual literacy and 

visual presentation have taken their place in Turkish Lesson Curriculum with the 

effect of constructive approach. Visuals based on humor like cartoons are especially 

capable of positively effecting not only academic achievement but also attitude. This 

situation makes it necessary to support grammar learning area‟s listening/watching, 

speaking, reading, writing skills with visuals like cartoons. In this study, effect of 

using cartoons in the field of Turkish lesson grammar learning toward academic 

achievement, attitude toward lesson and retention of learned is examined. For this 

reason, reminder of prerequisite knowledge cartoons and concept cartoons that are 

related to one of the objectives of Turkish Course of sixth grade, “apprehension and 

applying of rules and information about structural features of word”, have been 

prepared and administered. At the end of the study, it has been concluded that 
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cartoon-based education is effective on eliminating misconceptions that may occur in 

teaching of grammar, increasing academic achievement and attitude toward lesson.     

Key words: Teaching Turkish, Reminder of Prerequisite Knowledge Cartoons, 

Concept Cartoons, Grammar, Visual Literacy.  
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I. BÖLÜM 

GĠRĠġ 

 

1.1. Problem Durumu 

 

Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda (1-5. sınıflar) dinleme, 

konuĢma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu; Ġlköğretim Türkçe Dersi 

Programı‟nda (6-8. sınıflar) ise okuma, dinleme / izleme, konuĢma, yazma ve dil 

bilgisi öğrenme alanlarına yer verilmiĢtir. 1-5. sınıflarda dil bilgisi, 6-8. sınıflarda ise 

görsel okuma ve görsel sunu diğer öğrenme alanlarının içerisine dağıtılmıĢtır 

(Temur, 2007: 355-356). Bu durum, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel 

okuma ve görsel sunu alanlarında hazırbulunuĢluk düzeylerinin olduğu anlamına 

gelir. Bu nedenle dinleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini geliĢtirmek için 6, 

7 ve 8. sınıf Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında görsel okuma ve görsel sunu 

alanlarından sıkça yararlanılmıĢtır. Görsel okuma ve görsel sunuya yönelik olarak 

resim, karikatür, grafik yorumlama, harita inceleme vb. etkinliklere yer verilmiĢtir. 

Buna karĢın, dinleme becerisine (Göçer, 2008: 208) ve dil bilgisi öğrenme alanına 

yönelik etkinliklerin görsel okuma ve görsel sunu açısından yetersiz oldukları 

görülmektedir. Bu araĢtırmada, dil bilgisi öğrenme alanı etkinliklerine görsel okuma 

ve görsel sunu (karikatür) etkinlikleri dağıtılarak 6. sınıf dil bilgisi yapı bilgisi 

kazanımları öğrencilere kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır.   

1. 2. AraĢtırmanın Konusu 

 

Yapılandırıcı yaklaĢımın temel alındığı yeni öğretim programlarında Türkçeyi 

doğru ve etkili kullanan, kendini ifade edebilen, sorunları algılayarak çözüm 

üretebilen, anlayan, inceleyen, eleĢtiren, sorgulayan, yorumlayan öğrencilerin 

yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. Hedeflenen insan tipine ulaĢmak için yapılandırmacı 

öğrenme stratejilerine uygun karikatürler, eğitim-öğretim sürecinde uygulanabilir. 

Karikatürler; öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliĢtirmek, kazanılanın kalıcılığını 

sağlamak, derse karĢı tutumunu geliĢtirmek, çocuğun öğrenilenden zevk almasını 

sağlamak gibi amaçlar için kullanılabilir. Bu çalıĢmada, karikatürlerin öğrencinin 
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akademik baĢarısına, derse karĢı tutumuna ve öğrenilenin kalıcılığına etkisi 

incelenmektedir. Bu nedenle, 6. sınıf dil bilgisi amaçlarından “Kelimenin yapı 

özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama”nın her bir kazanımıyla 

ilgili ön bilgileri hatırlatıcı karikatürler ve kavram karikatürleri hazırlanmıĢ ve 

uygulanmıĢtır. 

1. 3. AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu araĢtırmanın amacı, karikatürlerin 6. sınıf dil bilgisi “yapı bilgisi” konusu 

kazanımlarına ulaĢmada, öğrencinin akademik baĢarısına, derse karĢı tutumuna ve 

öğrenilenin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Bu genel amacı gerçekleĢtirebilmek 

için aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır: 

1. Ġlköğretim 6. sınıf Türkçe dersi dil bilgisi öğrenme alanı yapı bilgisi 

konusunda uygulanan karikatür destekli öğretim ile mevcut öğretim 

programına göre verilen öğretim arasında öğrenci baĢarı düzeyi açısından 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Ġlköğretim 6. sınıf Türkçe dersi dil bilgisi öğrenme alanı yapı bilgisi 

konusunda uygulanan karikatür destekli öğretimin uygulandığı deney 

grubuyla mevcut öğretim programının uygulandığı kontrol grubunun 

Türkçe dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Ġlköğretim 6. sınıf Türkçe dersi dil bilgisi öğrenme alanı yapı bilgisi 

konusunda uygulanan karikatür destekli öğretim ile mevcut öğretim 

programına göre verilen öğretim arasında öğrenilenin kalıcılığı açısından 

anlamlı bir farklılık var mıdır?  

4. Ġlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin (deney ve kontrol grubu) Türkçe dersi 

yapı bilgisi konusundaki baĢarısı ve öğrenilenin kalıcılığında, öğrencilerin 

demografik özellikleri (cinsiyet, 5. sınıf Türkçe dersi karne notu, baba-anne 

eğitim durumu, anasınıfına gitme durumu, kitap okuma sıklığı ve aile gelir 

düzeyi) açısından anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5. Karikatür destekli dil bilgisi öğretimine iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir? 
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1. 4. AraĢtırmanın Önemi 

 

Ġlköğretim okullarında dil bilgisi öğretiminin amacı; öğrencilerin ana dillerini 

doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanmasını destekleyerek çevresiyle daha iyi bir 

iletiĢim kurmasını sağlamaktır. Bu nedenle, ana dili öğretiminin önemli bir 

bölümünü oluĢturan dil bilgisi, Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda (6-8) ayrı bir 

alan olarak ele alınmıĢtır. Öğretim programında, dil bilgisi öğretimine önem 

verilmesine rağmen dil bilgisi öğretimiyle ilgili eğitim-öğretim ortamlarında birçok 

sorun yaĢanmaktadır. Dil bilgisi öğretiminde kullanılan etkinlikler, bu alanda oluĢan 

sorunların nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü Türkçe etkinlik 

kitaplarındaki dil bilgisi etkinliklerinin ana dili becerileriyle bütünleĢmediği, açık 

uçlu sorulardan oluĢan etkinlikler olmadığı, öğrencinin bu etkinlikleri ön bilgilerden 

hareketle yapamadığı, etkinliklerde kullanılan görsellerin etkinlikle ilgili olmadığı 

görülmektedir. Bu durum, dil bilgisinin öğrenciyi aktifleĢtiren değil de öğrencinin 

edilgen olduğu etkinliklerle öğretilmeye çalıĢıldığını göstermektedir. Bu nedenle, dil 

bilgisi kurallarını, anlama ve anlatma becerilerinde kullanamayan öğrenciler 

yetiĢmektedir. Dil bilgisi öğrenme alanının öğrenciyi aktif kılan etkinliklerle 

yapılması; hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve alıĢkanlıkların daha kolay edinilmesini 

ve bu alanda oluĢabilecek sorunların giderilmesini sağlayabilir. Derse katılımı 

arttıran, dikkati toplayan, öğrenmeden zevk aldırtan, kalıcılığı sağlayan karikatürlerin 

dil bilgisi öğretiminde kullanılması; belirtilen sorunları en aza indirebilir. Fen 

eğitimi, matematik eğitimi gibi alanlarda karikatürün eğitim-öğretim ortamında 

kullanılmasıyla ilgili çalıĢmalar yapılmıĢken Türkçe eğitimi alanında, özellikle dil 

bilgisi öğretiminde bir çalıĢma yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, karikatürlerle 

ders iĢlemenin öğrencilerin baĢarısına, tutumuna ve öğrenilenin kalıcılığa etkisini 

incelemek bu çalıĢmanın önemini ifade etmektedir. 

1. 5. AraĢtırmadaki Varsayımlar 

 

AraĢtırmanın varsayımları Ģunlardır: 

1. Deney ve kontrol gruplarında kontrol altına alınamayan değiĢkenlerin 

sonucu anlamlı bir Ģekilde etkilemeyeceği varsayılmıĢtır. 
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2. ÇalıĢma kullanılacak ölçme araçlarına öğrencilerin içtenlikle cevap vereceği 

varsayılmıĢtır. 

3. Hazırlanan karikatürlerin kapsam geçerliği için uzman görüĢlerinin yeterli 

olacağı varsayılmıĢtır. 

1. 6.  AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

AraĢtırmanın sınırlılıkları Ģunlardır: 

1. Bu araĢtırma, 2010–2011 eğitim ve öğretim yılında Elazığ ili ġehit Piyade 

BinbaĢı Zafer Kılıç Ġlköğretim Okulu altıncı sınıf öğrencileriyle sınırlıdır. 

2. AraĢtırma, ilköğretim 6. sınıf Türkçe dersi müfredatındaki 10 haftalık dil 

bilgisi (yapı bilgisi) konuları ile sınırlıdır. 

3. Bu araĢtırmada kullanılan ölçme araçları, altıncı sınıf öğrencilerine 

uygulanan ve araĢtırmacı tarafından hazırlanan baĢarı testi ile sınırlıdır. 
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II. BÖLÜM 

 

DĠL BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ 

 

Dil; düĢünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak 

olan öge ve kurallardan yararlanılarak baĢkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, 

çok geliĢmiĢ bir dizgedir (Aksan, 1998: 55). Dil ile ilgili yapılan çalıĢmalar (Adalı, 

1983; 31; Aksan, 1997: 13-15; Aksan, 1998: 55; Ergin: 1993: 3-5; Gülensoy, 2000: 

3-5; Korkmaz, 2001: 7) incelendiğinde dilin özellikleri Ģöyle değerlendirilebilir: 

1. ĠletiĢimi sağlayan doğal bir araçtır. 

2. Sürekli geliĢen ve değiĢen canlı bir varlıktır. 

3. Kendine ait kuralları olan gizli antlaĢmalar sistemidir. 

4. Seslerden örülmüĢ bir sistemdir. 

5. Duygu ve düĢüncelerin anlatılacağı en iyi araçtır. 

6. OluĢma ve geliĢme Ģartları bakımından milletin eseridir. 

7. Milleti millet yapan en önemli bağlayıcı unsurdur. 

8. SosyalleĢmeyi sağlayan bir varlıktır. 

9. Kültürün taĢıyıcısı ve aynasıdır.  

Ġnsan ve toplum için birçok iĢlevi olan dilin en önemli iĢlevlerinden biri 

iletiĢim sağlamaktır. Doğru iletiĢim ise ana dilini doğru, güzel ve etkili kullanmaya 

bağlıdır. Aksan (1975: 427 ) ana dili, “baĢlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden, 

daha sonra da iliĢkili bulunulan çevreden öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve 

bireyin bir toplumla en güçlü bağlarını oluĢturan yapı” Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Tanımdan da anlaĢıldığı gibi, ana dili; içinde yaĢanılan çevrenin ve toplumun 

ürünüdür. Ġyi bir ana dili eğitimi almıĢ bir insan, kendisine söz ve yazıyla anlatılmaya 

çalıĢılan duyguları, düĢünceleri, tasarıları ve izlenimleri tam ve doğru olarak kavrar. 

Diğer yandan kavradığı anlamlar üzerinde düĢünüp kendi anlam dünyasını 

oluĢturabilir (Ünalan, 2006: 1).  

Ana dili; okuma, dinleme, konuĢma ve yazma becerilerini gerçekleĢtiren bir 

yapıdır. Dil bilgisi ise bu becerileri geliĢtiren alandır. Dil bilgisi; bir dili ses, Ģekil ve 



6 

 

cümle yapılarıyla dilin çeĢitli ögeleri arasındaki anlam iliĢkileri açısından inceleyerek 

bunlarla ilgili kuralları ve iĢleyiĢ özelliklerini ortaya koyan bilim dalıdır. Ses bilgisi, 

Ģekil bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi bölümlerinden oluĢan (Korkmaz, 1992: 

75) dil bilgisi daha doğru, daha kusursuz düĢünmeye yardımcı; doğru konuĢmada ve 

yazmada ise etkili olur. Dil bilgisi öğretimi ise dilin ses, Ģekil ve cümle yapılarını 

birtakım yöntemler kullanarak öğrencilere sezdirme ve bu yolla onların dili etkili, 

doğru ve düzgün kullanmalarını sağlamaya yönelik etkinlikler yapma sürecidir 

(Dolunay, 2010: 277). Bu durum, dil bilgisi öğretiminin konuĢma, dinleme, okuma 

ve yazma becerileriyle iç içe olduğunu gösterir. Dil bilgisinin ise bu becerileri 

etkileyen ve bu becerilerden etkilenen bir öğrenme alanı olduğu görülmektedir. 

Çünkü dil bilgisi; “doğru düĢünme, konuĢma ve yazma gibi ana dili becerilerini 

geliĢtirmeye yardımcı bir çalıĢma alanıdır. Dil bilgisi öğretimiyle öğrenciler, ana 

dilin olanaklarını, sınırlarını, gizil gücünü ortaya çıkarmakta” (Sever, 2004: 28) ve 

ana dilini etkili kullanmaktadır. Bu nedenle gramer (dil bilgisi), dili iyi kullanma 

sanatını öğretir (Banguoğlu, 1998: 19). 

Ana dili olarak Türkçe öğretiminin baĢarıya ulaĢması, ana dili öğretiminin her 

alana yaygınlaĢtırılmasına bağlıdır (Adalı, 1983: 34). Çünkü ana dili, bütün derslerin 

temelini oluĢturan kurucu ve yapıcı güçtür. Ġnsan, ana dilinde yetkinliğe ulaĢtıkça 

düĢünce yapısı, yorum gücü, millî ve evrensel kültür birikimi geliĢir. Böylelikle ana 

dili dersi dıĢındaki diğer derslerde de baĢarılı olur (Ünalan, 2006: 1). Bu nedenle, 

2005‟ten itibaren yenilenen ilköğretim programlarının temel becerilerinden ilki 

sarmal yaklaĢımın da etkisiyle “Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmak” tır 

(Bütüner, 2006: 123; Gömleksiz ve Kan,  2007: 137). Bu durum Türkçenin doğru, 

güzel ve etkili kullanılması noktasında sıkça aksaklıklarla karĢılaĢıldığını ya da 

eğitim sisteminin ana diline önem verdiğini gösterir. Eğitim sisteminin önemsediği 

ana dilini doğru, güzel ve etkili kullanma ve dil kullanımında oluĢabilecek 

aksaklıkları giderme; genelde bütün derslerin, özelde ise Türkçe dersinin iĢidir. 

Türkçe dersi içerisinde de dil bilgisi öğrenme alanının aksaklıkları gidermede ve ana 

dilini etkili kullanmada ayrı bir önemi vardır. Çünkü dil bilgisinin anlama (dinleme 

ve okuma) ve anlatma (konuĢma ve yazma) becerilerini geliĢtirmeye ve çevrelemeye 

çalıĢan bir alan olması; Türkçenin doğru, güzel ve etkili bir Ģekilde kullanılmasını 

sağlar.  
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Noam Chomsky tarafından geliĢtirilen üretici dönüĢümsel dil bilgisi, dil bilgisi 

öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Bu yaklaĢıma göre, ana dilini konuĢan biri 

doğuĢtan sahip olduğu dil bilgisi ile hiç duymadığı ve söylemediği sonsuz sayıda 

cümle üretebilir. Bu durum, çocuğun 2-7 yaĢlarında ana dilini içselleĢtirerek 

oluĢturduğu kiĢisel dil bilgisini ezbere dayanmadan, sezgiye dayalı olarak 

geliĢtirmesiyle, yani dil edinimiyle açıklanabilir. Bu yaklaĢıma göre, dil bilgisi 

öğretiminde hedef, kural ya da bilgiyi kullanıma dönük olarak örneklendirmek için 

iletiĢim yönü güçlü olan hazır metinlerden yararlanmak gerekir. Metnin dili 

konuĢanların ürettiği cümlelerle sınırlı değil, dilin üreticiliğine paralel olarak olası 

cümleleri içine almalıdır (ÇavuĢoğlu, 2006: 38; Okur ve Yılmaz, 2008: 299). 

Böylelikle, insanlar ana dilinin inceliklerini ve sonsuz gücünü daha iyi öğrenir. 

Ana dili öğretimi; yazım, noktalama ve dilbilgisi çalıĢmalarıyla beslenen ve 

bütünleĢen anlama-anlatma etkinlikleriyle “okuduğunu eksiksizce anlayabilme; 

düĢüncelerini, duygu ve tasarılarını belirli bir amaç doğrultusunda yazabilme; değiĢik 

konularda yapılan konuĢmaları doğru bir Ģekilde algılayabilme; düĢünce, duygu ve 

tasarımlarını doğru bir biçimde söze dönüĢtürebilme” (Özdemir, 1983: 26) 

amaçlarına hizmet eder. Ana dili öğretiminde dil bilgisi öğretiminin anlama ve 

anlatma becerilerinin bir düzene kavuĢmasını sağlaması yanında temel edebiyat 

eserlerini anlama konusunda da önemli bir rolü vardır. Bununla birlikte bilinçdıĢı 

edinilmiĢ olan dil duygusunu, bilinçli öğrenilmiĢ dil bilgisi hâline dönüĢtürerek belli 

fikirlerin daha etkili anlatılmasını (Sinanoğlu, 1958: 439), dil düzeninin korunmasını, 

oluĢabilecek pürüzlerin düzeltilmesini (BaĢkan, 1975: 437) sağlar. Bu nedenle, dil 

bilgisinden yararlanılmadan anlama ve anlatma becerilerinin geliĢmesi mümkün 

değildir. Anlama- anlatmada ve dil düzeninin korunmasında önemli bir yeri olan dil 

bilgisi öğretiminin amaçları; 

1. Öğrencilerin bilinçaltı yapılarını bilinç düzeyine çıkarma ve bunları 

kullanım alanına getirme, 

2. Dilin iĢleyiĢ düzenini öğrencilere kavratma, 

3. Öğrencilerin bir iletiĢim aracı olarak dili doğru, güzel ve etkili bir Ģekilde 

kullanmalarını sağlama (Demirel, 2003: 114) olarak belirlenmiĢtir. 
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Günümüzde yapılandırmacı yaklaĢımla birlikte dil bilgisi öğretiminin amaçları 

ile süreçleri yeniden belirlenmiĢtir. Bu anlayıĢa göre dil bilgisi öğretimine geliĢim ve 

etkileĢim merkezli yaklaĢılmaktadır. Bu yaklaĢıma göre; dil bilgisi öğretiminin 

amacı; dil becerileri, iletiĢim, anlama, etkileĢim, iĢlevsellik, kavramları öğrenme ve 

zihinsel becerileri geliĢtirme üzerinde çalıĢmaktır. Bu yaklaĢıma göre, dil bilgisi 

öğretimi anlamak ve anlamı aktarmak için yapılmalıdır. Bu anlayıĢ, dil bilgisi 

öğretiminin bir amaç değil, çeĢitli becerileri geliĢtirmek için bir araç olması anlamına 

gelir.  (GüneĢ, 2007: 262-267). Bu beceriler ise okuma, yazma, dinleme / izleme ve 

konuĢmadır. 

Hudson, dil bilgisi öğretiminin nedenlerini “dile iliĢkin saygıyı ve özgüveni 

oluĢturmak, standartları belirlenmiĢ dil öğretimine yardımcı olmak, dil baĢarısını 

arttırmaya yardımcı olmak, yabancı dil öğretimini kolaylaĢtırmak, dil ve kültüre 

iliĢkin farklılıklara yönelik hoĢgörüyü arttırmak, bilimsel yöntemi ve analitik 

düĢünmeyi öğretmek, dili kötüye kullananlara karĢı dili korumak, dilin sorunlarını 

anlamaya yardımcı olmak, dil hakkındaki genel bilgiyi derinleĢtirmek” (Aktaran: 

Okur ve Yılmaz, 2008: 279) Ģeklinde açıklamıĢtır. Nurullah Ataç ise dil bilgisi 

öğretiminin asıl nedeninin “çocuğu ana dili üzerinde düĢündürmeye alıĢtırması” 

olarak açıklamaktadır. Bu nedenle, Nurullah Ataç, dil bilgisi derslerini “fikir 

jimnastiği” olarak görür (Çılgın, 2006: 136) Bu nedenler, dil bilgisi öğretiminin ana 

dili öğreten ve koruyan bir yapısının olduğunu kanıtlamaktadır. 

Dil bilgisi; toplumun düĢüncesini, eğilimlerini ve zevkini yansıtan eserlerin ve 

konuĢulan dilin araĢtırılmasına dayanır. Bu nedenle, dil bilgisi haklı olarak “Doğru 

konuĢma ve yazma sanatıdır.” cümlesiyle tanımlanabilir (Sinanoğlu, 1958: 438). 

Çünkü doğru konuĢma, yazma, anlama; ancak dil bilgisi etkinlikleriyle sağlanabilir 

(Özbay, 2007: 140). Doğru konuĢmak, yazmak ve anlamak ise Maslow‟un ihtiyaçlar 

hiyerarĢisinin son aĢamasındaki “kendini gerçekleĢtirme” ihtiyacına insanların 

ulaĢmasına yardımcı olur. Çünkü “gerçeği olduğu gibi algılayabilme” (Kuzgun, 

1972: 173) kendini gerçekleĢtirmenin ilk ilkesidir. Dil bilgisi öğretimi de doğru 

konuĢma, yazma ve anlamaya yardımcı olduğundan “kendini gerçekleĢtirme” ye de 

yardımcı olur.  

Dil bilgisi öğretiminin amacına ulaĢabilmesi için öğretim etkinliklerinde 

uyulması gereken birçok ilke vardır. Dil bilgisiyle ilgili yapılan çalıĢmalardan 
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(Çeçen, 2007: 21; Demirel, 2003: 116-117; Karadüz, 2007: 288-296; Kavcar vd., 

1998: 80; MEB, 2006: 7-8; Öz, 2003: 259; Özbay, 2007: 151-153; Sağır, 2002: 79-

80; Yapıcı, 2004: 38-39, Ünalan, 2006: 121) yola çıkarak dil bilgisi öğretiminin 

ilkeleri Ģöyle sıralanabilir: 

1. Dil bilgisi kavramları, öğrencilere kural ezberleterek değil, sezdirme ve 

uygulama yoluyla verilmelidir. 

2. Dil bilgisi derslerinde öğrenme ortamları beceri kazandıracak nitelikte 

tasarlanmalıdır. 

3. Dil bilgisiyle ilgili kural ve bilgiler örneklerden hareket edilerek 

verilmelidir. 

4. Dil bilgisi öğretiminde tümevarım yöntemi kullanılmalıdır. 

5. Dil bilgisi, öğretilen değil; öğrenilen ve kazanıma dönüĢtürülen bir alan 

olarak tasarlanmalıdır.  

6. Eğitim programlarında ortaya çıkan son öğrenme yaklaĢımları, dil bilgisi 

öğretiminde de benimsenmelidir. 

7. Dil bilgisi öğretimi bireylerin yazma ve konuĢma becerilerini 

destekleyecek nitelikte olmalıdır. 

8. Dil çalıĢmaları yapılırken dil bilim çalıĢmalarından da yararlanılmalıdır. 

9. Çözümlenecek cümleler, dili yetkin ve güzel kullandığı kabul edilmiĢ 

yazar ve Ģairlerin eserlerinden seçilmelidir. 

10. Dil bilgisi öğretiminde kullanılan cümleler, öğrencinin hazırbulunuĢluk 

düzeyi dikkate alınarak seçilmelidir. 

11. Dil bilgisi dersinde uygulanan etkinlikler öğrencilerin konuĢurken, 

yazarken ve okurken oluĢturdukları metinlere dayandırılmalıdır.  

12. Yalnız dil bilgisi kurallarının öğretilmesiyle yetinilmemeli, bunların 

öğrencide birer beceri ve alıĢkanlık durumuna gelmesi için alıĢtırmalar 

yaptırılmalıdır. 

13. Dil bilgisi öğretiminde çıkıĢ noktası, öğrencinin karĢılaĢtığı dil sorunları 

olmalıdır. 

14. Türkçenin yapı ve kurallarının öğrencilere uygulamalarla kavratılması ve 

onlarda Türkçeyi doğru kullanma duyarlığı ve bilincinin oluĢturulması için 
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ana dilinin temel etkinlikleriyle bütünleĢmiĢ bir dilbilgisi öğretimi 

yapılmalıdır. 

15. Dil bilgisi öğretimi bilinenden bilinmeyene, basitten karmaĢığa, yakından 

uzağa gibi öğretim ilkeleriyle yapılmalıdır. 

16. Dil bilgisi kazanımları aĢamalılık ilkesi göz önünde bulundurularak ders 

kitaplarına serpiĢtirilmelidir. 

17. Dil bilgisi öğretiminde sarmal yaklaĢım göz önünde bulundurulmalıdır. 

18. Dil bilgisi öğretiminde tek bir yöntemden hareket edilmemeli, kullanılacak 

yöntem konuya göre belirlenmelidir. 

Dil bilgisi öğretimi yapılırken yukarıdaki temel ilkeler dikkate alınarak öğretim 

yönlendirilmelidir. Bu ilkeler doğrultusunda dil bilgisi öğretiminde ağırlık verilmesi 

gereken konular vardır: doğru söyleyiĢ, kelime bilgisi, doğru cümle kurma, yazım, 

noktalama (Öz, 2003: 260-264, Ünalan, 2006: 119-121). Böylelikle öğrenciler; 

konuĢmalarında oluĢabilecek yanlıĢları düzeltebilecek, kelime hazinesini 

geliĢtirebilecek, cümle kurmada güven kazanabilecek ve doğru bir Ģekilde 

yazabilecektir. 

2.1. Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları 

 

Dil bilgisi öğretimiyle ilgili yapılan araĢtırmalar (Demir, 2009: 60-65; ĠĢcan ve 

Kolukısa, 2005: 301-305; Özbay, 2007: 144-145; Sever, 2004: 31) incelendiğinde, 

dil bilgisi öğretimi konusunda birçok sorun tespit edilmiĢtir. Bu sorunlar Ģöyle 

özetlenebilir: 

1. Öğretmenler; bugün dil bilgisi öğretiminde geleneksel anlayıĢa bağlı, 

çağdaĢ kuramlardan habersiz, dil bilgisinin kendilerine öğretildiği ya da 

kitaplarda gösterildiği biçimde öğretmektedir. 

2. Dil bilgisi öğretimi ezbere dayalı bir Ģekilde yapıldığı için yeterince kalıcı 

olmamaktadır. 

3. Öğretmenler ve dil bilgisi kitabı yazarları arasındaki gerek tanım gerek 

terim, gerekse sınıflandırma bakımından görüĢ farklılıkları, öğrencilerin 
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kafasında karıĢıklık yaratmakta, ana dili öğrenimini öğrencilerin gözünde 

zorlaĢtırmaktadır. 

4. Dil bilgisi öğretimi, anlama ve anlatma becerilerinin geliĢmesine yardımcı 

olacak uygulamalı bir nitelik taĢımamaktadır. 

5. Dil bilgisi, bağımsız bir dersmiĢ gibi okutulmakta ve Türkçe dersinin 

bütünlüğü içinde verilmemektedir. Bu durum dil bilgisi öğretiminin, dil 

becerilerini desteklemesini engellemektedir. 

6. Dil bilgisinin iyi öğrenilmemesi; okumada, yazmada, konuĢmada ve 

dinlemede eksikliklere yol açmaktadır. 

7. Dil bilimin ortaya koyduğu yaklaĢımlar, dil öğretimine ve Türkçe dil 

bilgisi kitaplarına yansıtılmamaktadır. 

8. Dil bilgisi kitaplarında konulara ya Ģekil ya anlam bakımından 

yaklaĢılmakta Ģekil ve anlamın bir bütün olduğu fikri göz ardı 

edilmektedir. 

9. Dil bilgisi öğretiminde, noktalama iĢaretlerinin sadece yazıda değil 

konuĢma ve anlamlandırmadaki önemi göz ardı edilerek verilmesi, dil 

becerilerinin geliĢtirilmesine olumsuz bir etki yapmaktadır. 

10. Dil bilgisi öğretiminde, kuralların veriliĢ amaçlarının söylenmemesi, 

öğrencilerin dil bilgisini neden öğrendiklerini ve dil bilgisinin dil 

öğretimindeki iĢlevini bilmemesine yol açmaktadır. 

11. Dil bilgisi öğretiminde kullanılan materyalin eksikliği de derslerin aktif 

katılımlı iĢlenmesini engellemektedir. 

Yukarıda belirtilen sorunlar, dil bilgisi öğrenimini amaçlarına ulaĢamayan bir 

alan hâline getirmektedir. Bu sorunlar giderildiği zaman ana dili öğretimi daha 

bilinçli bir Ģekilde yapılabilir ve dil bilgisi sevimli, ilgi duyulan öğrenme 

alanlarından biri olabilir. Böylelikle öğrenciler; okuma, yazma, dinleme / izleme, 

konuĢma noktasında oluĢabilecek pürüzleri rahat bir Ģekilde düzeltebilecek, dili daha 

etkili kullanabilecektir. 

Dil bilgisi derslerinin terimlerin öğretiminin gölgesinde bırakılmasının yanı 

sıra, dil bilgisi kitaplarındaki farklılıklar, tutarsızlıklar bu alandaki ayrı bir sorun 

olarak varlığını hâlâ korumaktadır (Karadüz, 2007: 282). Öğrenciler, önceki yıllarda 
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zamir olarak öğrendiği yapıya daha sonraki yıllarda adıl demek zorunda 

kalabilmektedir. Bu durum, dil bilgisinde terim birliği sağlama noktasında görülen 

sorunlardan biridir. 

ĠĢcan ve Kolukısa‟ya göre (2005: 300),  öğretmenlerin çoğu dil bilgisini ayrı 

bir ders gibi düĢünmekte, Türkçe dersinin bütünlüğü içinde ona yer vermemektedir. 

Ders kitabı, defter, yazı tahtası dıĢında herhangi bir araç-gereci kullanmamakta ya da 

kullanamamaktadır. Konular genellikle anlatma metoduna göre iĢlenmekte, somuttan 

soyuta, bilinenden bilinmeyene gidilmemekte, dil bilgisi bir kurallar yığınıymıĢ gibi 

hareket edilmekte, ezberci bir tutum izlenmekte, uygulamaya yer verilmemektedir. 

Dil bilgisi öğretimi, okullarda böyle yapılınca öğrenciler de ister istemez dil 

bilgisinden uzaklaĢmaktadır. 

Tümevarım, dil bilgisi öğretiminde izlenmesi gereken bir yöntemdir. Ders 

kitaplarında dil bilgisi konuları iĢlenirken bu yönteme uyulmasına rağmen 

öğretmenlerin bu yöntemi etkili bir Ģekilde kullanmadığı görülmektedir (Çifçi, 2006: 

121). Bu durum, öğretmenlerin kendilerini yenilemediğini gösterir. Fakat çağdaĢ 

eğitim-öğretim anlayıĢlarında öğretmenin her konu için farklı yöntemler 

uygulayabilir olması gerekir. 

Dil bilimi, dil denilen çok yönlü olgunun doğasını anlamaya, dilin fiziksel, 

ruhsal ve toplumsal niteliklerini açıklamaya çalıĢır; kuramlar ve modeller geliĢtirir 

(Tura, 1983: 8). Dilbilimin geliĢtirdiği kuramların ve modellerin genelde dil 

eğitiminde, özelde ise dil bilgisi öğretiminde kullanılması gerekir. Türkçe dil bilgisi 

öğreniminde ve öğretiminde karĢılaĢılan sorunlardan biri de dil bilimin sunduğu 

imkânların dil öğretimine ve Türkçe dil bilgisi kitaplarına yansımamıĢ olmasıdır 

(Börekçi, 1997: 12). Örneğin, modern dil bilimi tarafından ortaya çıkarılan dilin çift 

eklemli-Ģekil ve anlam yönü-olması Türkçe öğretiminde göz ardı edilmektedir 

(Özbay, 2007: 143-144). 

Türkçe dersi sınavlarında yer alan dil bilgisi soruları, öğrencilerin dili 

kullanmayla ilgili beceri ve alıĢkanlıklarını ölçmekten uzak bir biçimde 

düzenlenmektedir. Dolayısıyla tanımların ezberlenip ezberlenmediği yoklanıp 

kuralların sıralanması istenerek ders bireye yararlı olmaktan çıkmakta, öğrencileri de 

alandan soğutmaktadır (Sağır, 2002: 31). Fakat sınavlardaki dil bilgisi sorularının ya 

da kitaplardaki dil bilgisi etkinliklerinin anlama-anlatma becerilerini çevreleyen 
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Ģekilde düzenlenmesi gerekir. Çünkü dil bilgisi öğretimi, ana dilinin ulaĢmak istediği 

becerilerden değil, becerilerin geliĢmesine yardımcı bir alandır. 

Türkçe dil bilgisi öğretimi öğretim programları hazırlanırken, ders kitapları 

hazırlanırken ya da ders iĢlerken sorunlu alanlardan biri olmuĢtur. Dil bilgisi 

öğretimiyle ilgili yapılan çalıĢmalar (Çifçi, 2006: 120-121; Demir, 2009: 60-66; 

Sağır, 2002: 29) incelendiğinde dil bilgisi öğretiminin sorunlarının nedenleri 

Ģunlardır: 

1. Eğitim-öğretim programlarından kaynaklanan, 

2. Dil bilgisi konularının belirlenmesi, gruplandırılması ve 

sınıflandırılmasından kaynaklanan, 

3. Dil bilgisi konularının adlandırılmasından kaynaklanan, 

4. Ders kitaplarından kaynaklanan, 

5. Öğretim yönteminden kaynaklanan, 

6. Dil bilgisi derslerinin zengin etkinliklerle yapılmamasından kaynaklanan, 

7. Öğretmenden kaynaklanan,  

8. Sınavların dil bilgisi konularını becerilerle birlikte değil de doğrudan 

ölçmesinden kaynaklanan sorunlar olarak değerlendirilebilir. 

Yukarıdaki nedenlerden kaynaklanan birçok dil bilgisi öğretimi sorunu vardır: 

Dil bilgisi öğretiminin tanımlarının ve kurallarının sayılı ve sınırlı örneklerle olması; 

dil bilgisi derslerinde öğrencilere beceri ve alıĢkanlığa dönüĢemeyen bilgilerin 

ezberletilmesi gibi. Bu sorunları gidermek için dil bilgisinin tanımları, kuralları 

ezberletilmemeli, bunların kullanımdaki yeri sezdirilip kavratılarak öğrencilerin 

benzer beceri ve davranıĢlar kazanması sağlanmalıdır (Sağır, 2002: 30). Fakat 

okullarda ya da dershanelerde verilen dil bilgisi dersleri, soru kitapçıkları; kuralları 

ve terimleri ezberlemeyi pekiĢtirmektedir. 

2.2. Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretim Programlarında Dil Bilgisi 

Öğretimi 

 

Bireyin okul içi ve dıĢındaki planlı tüm eğitim etkinliklerini içine alan öğrenme 

yaĢantıları, eğitim programı olarak tanımlanırken okuldaki dersler ve bu derslerle 
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ilgili etkinliklerle sınırlandırılmıĢ olan kılavuz ise öğretim programı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu iki tanımda dikkati çeken boyut, öğretim programının eğitim 

programının içinde yer alması ve çoğunlukla okul içindeki derslerle sınırlandırılmıĢ 

olmasıdır (TaĢpınar, 2009: 10). Ana dili ya da yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi 

bin yılı aĢkın bir zamandır yapılmasına rağmen Tanzimat dönemine kadar Türkçe 

öğretimiyle ilgili özel bir programa yer verilmediği görülmektedir (GöğüĢ, 1983: 46). 

Cumhuriyet döneminde ise birçok Türkçe öğretim programı düzenlenmiĢtir. Dil 

bilgisi öğrenme alanının genellikle ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim 

programlarında yer aldığı görülmektedir. Ġlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim 

programlarında dil bilgisi öğretimi Ģöyle incelenebilir: 

 

2.2.1. Ġlköğretim II. Kademe Türkçe Öğretim Programlarında Dil Bilgisi 

Öğretimi 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar sekiz tane ilköğretim ikinci 

kademe Türkçe öğretim programı düzenlenmiĢtir. Bu programlardan ilki 1924, 

sonuncusu ise 2005‟te yayınlanmıĢ 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 6. sınıflara 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu programlarda yer alan dil bilgisi öğrenme alanı Ģöyle 

incelenebilir: 

 

2.2.1.1. 1924 Lise Birinci Devre Müfredat Programı’nda Dil Bilgisi   

Öğretimi 

 

Günümüzde ilköğretim okulları ikinci kademeyi oluĢturan 6, 7 ve 8. sınıflar 

Cumhuriyetin ilk yıllarında liselerle birlikte değerlendirilmiĢ ve “lise birinci devre” 

olarak adlandırılmıĢtır. 1924 yılında hazırlanan “Lise Birinci Devre Müfredat 

Programı”na göre Türkçe dersinin içeriği “kıraât, inĢât, sarf ve nâhiv, imlâ, kitâbet, 

edebî kıraât” gibi alt baĢlıklara ayrılmıĢ ve bunlar için bağımsız saatler konulmuĢtur 

(CoĢkun, 2007a: 7). Bu durum dil öğretiminde bütüncül bir anlayıĢın 1924 

programında benimsenmediğini gösterir. 

Bu programda dil bilgisi konuları “sarf ve nâhiv” dersi ile sadece ilk iki yıl 

vardır. ĠĢlenecek konuların baĢlıklar halinde sıralandığı bu dersin müfredatı diğer 

konu baĢlıklarına göre daha ayrıntılıdır. Ancak buradaki kurallar Türkçenin değil, 

daha çok Arapçanın ve Farsçanın kurallarıdır (Özbay, 2008: 55). Arapça ve Farsça 
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dil bilgisi kurallarının etkin bir Ģekilde 1924 programında yer alması, yeni Türk 

alfabesinin henüz kabul edilmemesiyle iliĢkili olabilir. 

Lise Birinci Devre Müfredat Programı‟nda herhangi bir yöntem 

belirtilmemiĢtir. Ancak öğretilecek kurallar sıralanırken zaman zaman parantez 

içinde “bunlara dair tatbikat” gibi ibarelerle uygulama yapılması gerektiği 

belirtilmiĢtir (Çeçen, 2007: 25-26). Uygulama çalıĢmalarına ağırlık verilmesinin 

istenmesi, dil bilgisi kurallarının ancak uygulama çalıĢmalarıyla yerleĢebileceği 

gerçeğinin o dönemde de fark edilmiĢ olduğunun kanıtı sayılabilir (Özbay, 2008: 55). 

 

2.2.1.2. 1929 Orta Mektep Türkçe Programı’nda Dil Bilgisi Öğretimi 

 

Yeni Türk alfabesinin 1 Kasım 1928 tarihinde kabulünden sonra 1929 yılında 

Türkçe programı da gözden geçirilerek “Orta Mektep Türkçe Programı” adıyla bir 

yeniden hazırlanmıĢtır. Türkçe dersinin içeriği “gramer, tahrîr ve kıraât” olarak üç 

ana bölüme ayrılmıĢtır. Bu alt baĢlıkların bütünleĢtirerek iĢlenmesi gerektiği 

söylenirken gramer, tahrîr ve kıraât baĢlıkları için ayrı ders saatlerinin olması 

programın felsefesiyle çeliĢmektedir.  

1929 programında gramer konuları sadece baĢlık düzeyinde, nelerin iĢleneceği 

ile sınırlı tutulmuĢtur. Türkçe derslerinin iĢlenmesi sürecinde kullanılacak yöntem ve 

teknikler ise “Umûmî Mülahazalar” baĢlığı altında değerlendirilmiĢtir (Özbay, 2008: 

55-56). Bu baĢlıkta “Her iki sınıfta gramer dersleri istikraî usulle amelî ve tatbikî bir 

yolla tedris edilecektir.” (Temizyürek ve Balcı, 2006: 236) ifadesi dil bilgisi 

öğretiminin tümevarım yöntemiyle uygulamalı olarak yapılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

 

2.2.1.3. 1931-1932 Ders Senesi Tadilâtı Türkçe Programı’nda Dil Bilgisi 

Öğretimi 

 

1391 yılında, 1929 programının “gramer”le ilgili bölümünde bazı değiĢiklikler 

ve eklemeler yapılmıĢtır. DeğiĢtirilen konular Ģunlardır: cümle, kelime, hece, harf, 

Türkçe alfabe, vokal, konson, noktalama, fiil, zarf, cümle tahlili, lisanların tasnifi; 

sentaks, isim, sıfat, zamir nev‟ileri vb. KonuĢma lisânı ile gramer ve sentaks 

kaideleri arasında ayrılıklar; mahallî Ģive ve hususiyetleri ile gramer ve sentaks 

kaideleri arasındaki farklar ile gramerin bu husustaki faydası ve hizmeti de ele alınan 
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konulardandır (Özbay, 2008: 57-58). Bu anlayıĢ, dil bilgisi öğretiminin konuĢma 

becerilerini destekleyen bir yapısının olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Bu programda “gramer ve sentaks nev‟ileri”nin “muhtelif cümlelerde ve 

mükâleme parçalarında mâna itibariyle yaptırılacak tahlillerden intaç suretiyle” 

yapılacağını belirtilmektedir (Özbay, 2008: 57). Derman (2008: 24), bu ifadelerin dil 

bilgisi konularının metne dayalı olarak iĢlenmesi gerektiğini savunması açısından 

önemli bir anlayıĢ olduğunu ifade etmektedir. 

2.2.1.4. 1938 Ortaokul Türkçe Programı’nda Dil Bilgisi Öğretimi 

 

1935 yılında, Atatürk‟ün emriyle “Türk dili incelenip kuralları tespit edilinceye 

kadar” dil bilgisi konuları programdan çıkarılmıĢtır. Bu nedenle, 1938 Ortaokul 

Türkçe Programı‟nda dil bilgisi konularına yer verilmemiĢtir. Türkçe programında 

çıkarılan dil bilgisi konuları için Milli Eğitim Bakanlığı 1940 yılında bunların 

yeniden programa dâhil edilmesi için çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. Bu nedenle 1940‟ta 

Tahsin Banguoğlu‟na “Ana Hatlarıyla Türk Grameri”, 1942‟de Necmettin Halil 

Onan‟a ortaokul birinci sınıflar için “Dil Bilgisi I” kitapları yazdırılmıĢtır (Özbay, 

2008: 59). 

2.2.1.5. 1949 Ortaokul Türkçe Programı’nda Dil Bilgisi Öğretimi 

 

1949 yılında hazırlanan “Ortaokul Türkçe Programı” önceki programlara göre 

daha kapsamlıdır. 1938 programında yer almayan dil bilgisi konuları, bu programla 

yeniden düzenlenir. Dil bilgisi öğretiminin amacının “Türk dilinin konuĢma, yazma 

ve okuma ile ilgili ana kurallarını sezdirip ana dilini kullanıĢta güven kazandırmak” 

olarak belirlendiği dil bilgisi bölümünde “öğretme” yerine “uygulama ve kullanma” 

ifadeleri kullanılmıĢ ve bu çalıĢmalara önem verilmesi gerektiği belirtilmiĢtir 

(Özbay, 2008: 59-61). 1949 Ortaokul Türkçe Programı (MEB, 1949: 63-64) 

incelendiğinde, dil bilgisi öğretiminin nasıl yapılması gerektiğine dair ilkeler, 

maddeler halinde Ģöyle özetlenebilir: 

1. Dil bilgisi öğretiminin soyut kurallar halinde verilmesinin ve kurallardan 

ibaret olarak geliĢtirilmesinin faydasızlığı unutulmamalıdır. 

2. Dil bilgisi, konuĢma ve yazmayı besleyecek nitelikte verilmelidir. 
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3. Dil bilgisinde yapılacak alıĢtırmalar; çocuğun ilgilendiği konulara ait, hatta 

kendilerinin yazdıkları metinlerin cümleleriyle yapılmalıdır. 

4. Ġlkokulda olduğu gibi ortaokul dil bilgisinin geliĢmesinde de “cümle” bir 

hareket noktası olmalıdır. 

5. Planlı dil çalıĢmalarına geçilmeli, sırası geldikçe terim kullanılmalı veya 

varılan kurallar kısaca özetlenmelidir. 

6. Dil bilgisi, okuma, yazma çalıĢmaları beraber yürütülmelidir. 

7. Dil bilgisi kurallarına bol örnekler üzerinde yeteri kadar durularak 

varılmalıdır. 

8. Dil bilgisi kurallarının ve terimlerinin tekrarı yeri geldikçe yapılmalıdır.  

2.2.1.6. 1962 Ortaokul Türkçe Programı’nda Dil Bilgisi Öğretimi 

 

1949 programı gözden geçirilerek 1962 yılında yeniden yayımlanmıĢ ve 1981 

yılına kadar kullanılmıĢtır. Bu programda kelime düzeyinde bazı değiĢiklikler 

yapılmıĢ (Özbay, 2008: 62), dil bilgisi konularında ya da bunların iĢleniĢinde 

herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır.  

2.2.1.7. 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı’nda Dil 

BilgisirÖğretimi 

 

1979‟da ilkokullar ile ortaokulların birleĢtirilmesiyle ilköğretim okullarının 

oluĢturulması kabul edilmiĢtir. Bu sisteme uygun olarak 1981‟de “Temel Eğitim 

Okulları Türkçe Eğitim Programı” hazırlanmıĢtır (CoĢkun, 2007a: 10). Bu program 

(MEB, 1995: 59-192), genel amaçlar, açıklamalar, ilkokuma-yazma, anlama, 

anlatım, dil bilgisi, yazı, yöntem, araç ve gereçler, ölçme ve değerlendirme 

bölümlerinden oluĢmaktadır. Bu bölümler incelendiğinde dil bilgisi öğretiminin nasıl 

yapılması gerektiğine dair ilkeler maddeler halinde Ģöyle özetlenebilir: 

1. Dil bilgisi öğretimi, öğrencilere Türk dilini sevdirmeli, kurallarını 

sezdirmeli; Türkçeyi geliĢim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle 

kullanmaya onları yöneltmelidir. 

2. Çocuklar, ana dilini kurallara uygun olarak kullanma becerisini farkında 

olmadan kazanır. Ġlköğretim döneminde okul, dil öğrenimini önce bir 
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sistem içine sokar ve yavaĢ yavaĢ öğrencilere dilin kurallarını sezdirir; 

onların, dillerini bu kurallara uygun olarak kullanmalarında bir bilince 

varmalarını sağlar. 

3. Türkçe öğretiminde baĢarı sağlanabilmesi için birtakım kuralların, 

tanımların öğretilmesi, ezberletilmesi hiçbir anlam taĢımaz. Bir öğrencinin, 

noktanın ve büyük harfin nerede kullanılacağını, sıfatın ve zarfın tanımını, 

fıkranın, makalenin özelliklerini ezbere bilmesinin bir yararı yoktur. 

4. Dil bilgisi etkinliklerinin amacı, bu alandaki bilgileri, kuralları öğretmek 

değildir. Dil bilgisi etkinliklerinin amacı, doğru konuĢmayı, doğru 

yazmayı, doğru anlamayı sağlayıcı, bu amaca yardımcı iĢlevsel bir dil 

bilgisi olmaktır. 

5. Türkçe dersinin bütün etkinlikleri sırasında, ihtiyaç duyulduğu her 

durumda ve her fırsatta dil bilgisi konuları doğal fırsatlar yaratılarak konu 

ile çok mantıklı bir ilgi içinde iĢlevsel bir biçimde verilmelidir. 

6. Dil bilgisi etkinlikleri için çıkıĢ noktası okuma parçaları olmalıdır. 

7. Dil bilgisi çalıĢmaları, sınıf düzeyine uygun biçimde, öğrencinin doğru 

anlamasını, doğru konuĢmasını sağlayan içerik ve yöntemle 

yürütülmelidir. 

8. Anlama ve anlatım çalıĢmaları nasıl birbirini destekler ve tamamlar 

biçimde verilirse dil bilgisi çalıĢmalarının da bunlarla birlikte, o etkinlikler 

içinde, onlarla kaynaĢtırılmıĢ olarak yürütülmesi gereklidir. 

9. Dil bilgisi çalıĢmaları, doğru konuĢmayı, doğru anlamayı sağlayıcı bir 

doğrultuda yapılmalıdır. 

10. Dil bilgisi öğretiminde her zaman cümle esas alınmalı, cümleden hareket 

edilmelidir. 

11. Dil bilgisi derslerinin kuramsal, soyut, tümüyle tanım ve kural ezberletilen 

bir ders olmaktan kurtarmak için dil bilgisi için ayrı bir ders saati 

ayrılmamalıdır. 

1981 programı, daha önce hazırlanan programlara göre dil bilgisi öğretimi 

açısından daha planlı hazırlanmıĢ ve dil bilgisi öğretiminin ana dili becerileriyle 

bütünleĢen etkinlikler aracılığıyla yapılması gerektiği belirtilmiĢtir. 
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1981 programında dil bilgisi konularının kolaydan zora, basitten karmaĢığa bir 

sıralamaya konmaması ve her sınıfta yeniden iĢlenmesi gereken konular olarak 

görülmesi bu programın dil bilgisi öğretimi açısından eksikliğidir (Özbay, 2008: 64). 

2.2.1.8. 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (6-8. 

Sınıflar)rDilrBilgisirÖğretimi 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından Türkçe programı 2005 

yılında değiĢtirilmiĢtir. Türkçe Dersi Öğretim Programı “genel amaçlar, temel 

beceriler, temel dil becerileri ile dil bilgisi ve bu becerilere yönelik belirlenmiĢ 

kazanımlar, etkinlik örnekleri ile açıklamalar” dan oluĢur. Bu programda yaklaĢım 

olarak, öğrenme sürecinde öğrencinin birikim ve deneyimlerinden hareketle 

sorunlara çözümler üretmesi, öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrencinin geliĢim 

düzeyinin dikkate alınması, dolayısıyla değerlendirmede öğretim sürecindeki 

geliĢimin de önemli olduğu benimsenmiĢtir. Bu yaklaĢımın temel hedefi, öğrencinin 

öğretmen rehberliğinde; etkili iletiĢim kurması, grup çalıĢmalarına katılması, 

öğrendiklerini aĢamalı bir Ģekilde inĢa etmesidir. Bu hedefleri gerçekleĢtirmek için 

konuların öğretimi etkinlik temelli yapılmaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı 

(MEB, 2006: 2-246) incelendiğinde, dil bilgisi öğretimi Ģöyle özetlenebilir: 

1. Dil bilgisi; bir dilin dinleme/izleme, konuĢma, okuma, yazma temel 

becerilerini destekleyen kurallar bütünüdür.  

2. Dil bilgisi konularının konuĢma ve yazma becerileriyle iliĢkilendirilmesi 

gerekmektedir. 

3. Dil bilgisi etkinlikleri kuramsal bilgilere değil, uygulamaya dayanmalıdır. 

4. Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar, öğrencilerin düzeyine uygun 

olarak ve aĢamalı bir biçimde verilmelidir. 

5. Dil bilgisi öğretiminde kolaydan zora ilerleyen bir sıra izlenmiĢ olup 

konuların birbiriyle olan iliĢkileri gözetilmelidir. 

6. Türkçeyle ilgili kural ve bilgilerin örneklerden hareket edilerek verilmesi 

daha doğru olacaktır. 
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7. Derslerde konularla ilgili farklı uygulama örneklerinin yer aldığı çalıĢma 

kâğıtlarının kullanılması ve konuların görsel materyalle desteklenmesi 

öğrenimi kolaylaĢtıracaktır. 

8. Dil bilgisi ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde, kuralların metin 

veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde ele alınması, diğer becerileri 

desteklemesi açısından oldukça önemlidir. 

9. Ana dili becerilerinde olduğu gibi dil bilgisi alanında da öğrencilerin 

durumları sürekli ve sistematik olarak gözlemlenmeli ve gözlem sonuçları 

gözlem formlarına kaydedilmelidir. 

10. Dil bilgisi kazanımlarının veriliĢinde okuma metinlerinde hareket 

edilebileceği gibi bağımsız metinlerden ya da çalıĢma kâğıtlarından da 

yararlanılabilir. Bir önceki yıl ele alınan dil bilgisi konularına yönelik 

hatırlatma niteliğinde etkinlikler düzenlenebilir. 

2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı‟yla temel dil becerilerinin ve dil bilgisi 

alanının kazanımlarına ulaĢmak için ders, çalıĢma ve öğretmen kılavuz kitabı 

hazırlanmıĢtır. Bu uygulama Türkçe dersi için bir yeniliktir. Türkçe Dersi Öğretim 

Programı‟nda, bu kitaplarda yer alan dil bilgisi konularının oranı Ģöyle 

gösterilmektedir: 

Tablo-1: Dil bilgisi konularının Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki oranları 

Dil Bilgisi 

Sınıflar Oran (%) 

6 15 

7 15 

8 15 

       (MEB, 2006: 10). 

Dil bilgisi konularının 6, 7 ve 8. sınıflarda aynı oranda olması, dil bilgisinin 

temel dil becerilerine etkisinin her sınıf düzeyinde aynı olduğunun benimsendiğini 

göstermektedir. 
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2.3. Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Stratejiler ve Yöntemler 

 

Öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklamaya çalıĢan birçok psikolog ve 

eğitimci, öğretimin nasıl olması gerektiği üzerinde de çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢmalar, 

öğretimde çeĢitli yöntemlerin oluĢmasını sağlamıĢtır. Dil bilgisi öğretiminde 

kullanılabilecek öğretim stratejileri ve yöntemleri Ģöyle incelenebilir: 

 

2.3.1. Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Stratejiler 

 

Strateji, eğitim-öğretim faaliyetlerine yön veren temel felsefe, anlayıĢ ve 

yaklaĢımdır. Bu nedenle strateji, sınıf içi öğretim etkinliklerinin belirlenmesinden 

değerlendirilmesine kadar dersle ilgili öğretim sürecine yön verir (Özbay, 2008: 23). 

Eğitim-öğretim sürecinde birçok strateji kullanılmaktadır. Dil bilgisi öğretiminde 

kullanılan stratejiler Ģunlardır: buluĢ yoluyla öğrenme-öğretme stratejisi, sunuĢ 

yoluyla öğrenme-öğretme stratejisi ve araĢtırma yoluyla öğrenme-öğretme stratejisi 

(Akpınar, 2010: 207; Demirel, 2003: 30-31; Sağır, 2002: 81; Senemoğlu, 2007: 467). 

BuluĢ yoluyla öğrenme-öğretme stratejisi; Bruner tarafından geliĢtirilmiĢ, 

öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını 

teĢvik edici bir yaklaĢımdır. Bu stratejinin en önemli üstünlüğü, öğrencinin merak 

güdüsünü uyandırmasıdır. Bu stratejide öğretmen, örnekleri sunar ve öğrenci 

konunun yapısını; fikirler arasındaki temel iliĢkileri, ilkeleri, özellikleri keĢfedinceye 

kadar örneklerle çalıĢır. Bu nedenle Bruner, sınıftaki öğrenmenin tümevarım yoluyla 

oluĢtuğunu savunmaktadır. Bu nedenle, bu yaklaĢıma “örnek-kural stratejisi” adı da 

verilmektedir (Senemoğlu, 2007: 468-471). Dil bilgisi öğretiminin genellikle 

tümevarım yöntemiyle yapılması, buluĢ yoluyla öğrenme-öğretme stratejisinin dil 

bilgisi öğretiminde sıkça kullanıldığının bir kanıtıdır.  

SunuĢ yoluyla öğrenme-öğretme stratejisi, Ausubel tarafından oluĢturulan ve 

bilginin doğrudan aktarıldığı; kavram, ilke ve kuralların kimi örneklerle sıralandığı 

bir yaklaĢımdır (Sağır, 2002: 81). Tümdengelim yöntemini esas alan bu strateji “ilke-

örnek stratejisi” olarak da adlandırılmaktadır (Akpınar, 2010: 207). Herhangi bir 

konuyla ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye 

baĢlandığı durumlarda bu strateji daha etkilidir. Bu stratejide öğretmenin görevi; 



22 

 

konuyu öğrenciler için en uygun biçimde organize ederek yapılandırma, uygun 

materyalleri seçme, daha sonra da konuyu, genelden özele doğru sistemli bir Ģekilde 

öğrencilere sunmadır (Senemoğlu, 2007: 477-482). Dil bilgisi öğretiminde de 

öğrencilere tanıtıcı ya da açıklayıcı bilgiler sunulduğu zaman “tümdengelim” daha 

etkili bir Ģekilde sunuĢ yoluyla öğrenme-öğretme stratejisinin kullanımına imkân 

sağlar. 

 AraĢtırma yoluyla öğrenme-öğretme stratejisi, öğrencilerin araĢtırma ve 

inceleme yapmalarına ağırlık veren bir yaklaĢımdır. Öğretmen bu stratejiyi 

kullanırken yol gösterici, yönlendirici ve rehber konumundadır. Böylece öğrenci, 

araĢtırma yoluyla bir problemin nasıl çözüleceğini öğrenmiĢ olur (Demirel, 2003: 

31). Öğretmen üzerinde çalıĢılacak soruları ve çözülecek problemleri, tüm sınıfın 

ulaĢabileceği Ģekilde duyurmalı ve problem çözmede izlenecek basamakları tahtaya 

yazmalıdır (Akpınar, 2010: 212). 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı‟yla birlikte 

eğitim sisteminde yerini bulan proje ve performans görevleriyle birlikte, araĢtırma 

yoluyla öğrenme-öğretme stratejisi dil bilgisi öğretiminde sıkça kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

2.3.2. Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Yöntemler 

Yöntem, öğrenmek ya da öğretmek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen en 

kısa yol (TaĢpınar, 2009: 18) olarak tanımlanabilir. Yöntem bir amaç değil, araçtır. 

Bu nedenle, her zaman aynı yöntemi kullanmak yerine, uygun zaman ve konuda 

farklı yöntemler kullanılabilmelidir. Orich‟e göre, bir yöntemin baĢarılı olabilmesi 

için öğretmene, öğrencilere, öğrenme çevresine, dersin içeriğine ve hedefine uygun 

olması gerekir (Aktaran: Akpınar, 2010: 215). 

Türkçe dersi çok yönlü bir derstir. Bu bakımdan, bu dersle ilgili çalıĢmalar 

sırasında birden çok farklı yönteme baĢvurulması hem doğal hem de zorunludur 

(Kavcar vd., 1998: 16). Bu nedenle, dil bilgisi öğretiminde de farklı yöntemler 

kullanılmalıdır. Dil bilgisi öğretimi, öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini 

geliĢtirmeye çalıĢan bir alan olduğu için dil bilgisi öğretiminde kullanılacak 

yöntemlerin de bu becerileri kazandırmaya yönelik olması gerekir. Dil bilgisi 

öğretiminde kullanılan baĢlıca yöntemler Ģöyle incelenebilir: 
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2.3.2.1. Tümdengelim Yöntemi 

 

Tümdengelim; birtakım yasa, ilke ya da kurallardan hareket ederek özel bir 

olayı, durumu ya da örnekleri inceleme ve açıklama yöntemidir. Dil bilgisi 

çalıĢmalarında, öğrencilere tanıtıcı ve açıklayıcı bilgiler verilmek ya da yeni 

teknikler öğretilmek istendiği zaman bu yöntem etkili olabilir (Kavcar vd., 1998: 18). 

Örneğin, isim konusu anlatılırken genel bir yargı olarak ismin özellikleri ve görevleri 

anlatılabilir 

Tümdengelim bütünden parçaya ulaĢmaktır. Bilgiyi bütün-parça iliĢkisi 

çerçevesinde öğrenmek veya öğretmek ise eğitimin vazgeçilmez yöntemlerinden 

biridir. 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda dil bilgisiyle ilgili kazanımların 

değerlendirilmesinde, “kuralların metin veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde 

ele alınması” ifadeleri dil bilgisi öğretiminde cümlenin önemine iĢaret etmektedir. 

“Cümle” merkezli bir yöntemin tavsiye edilmesi, bütün-parça iliĢkisinin, yani 

tümdengelimin Türkçe öğretiminde kullanıldığını gösterir  (Karahan, 2009: 24-27). 

Çünkü cümle bir bütünü anlamak ya da anlatmaktır.  

2.3.2.2. Tümevarım Yöntemi 

 

Tümevarım, özel durumlardan genel bir sonuca eriĢmek için yapılan, 

usavuruma dayalı bir çalıĢma, araĢtırma ve tartıĢma yöntemidir. Bu yöntem, 

öğretimde örneklerden, sorunlardan, olaylardan ve özel durumlardan hareket ederek 

genel sonuçlara, kurallara ya da kanılara varmak için kullanılır (Kavcar vd., 1998: 

18). Tümevarım, öğrencinin sezgisel düĢünmesini gerektirir (Senemoğlu, 2007: 471). 

Bu nedenle bu yöntem, öğrencilerin eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme becerilerini geliĢtir. 

Tümevarım, dil bilgisi öğretiminde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bir okuma 

parçası içinde varlıkların adlarını bildiren sözcüklere öğrencilerin dikkatinin 

çekilmesi, daha sonra bu sözcüklerin iĢlevleri üzerinde, öğrencilerin bir genelleme 

yaparak adın tanımını sezmeye baĢlamaları bu yöntemin dil bilgisi öğretiminde 

kullanılıĢına bir örnek olarak gösterilebilir (Kavcar vd., 1998: 18). 
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2.3.2.3. Anlatım Yöntemi 

 

Anlatma, ders konularının öğretmen tarafından açıklanması ve anlatılması 

temeline dayanan bir öğretim yöntemidir (Kavcar vd., 1998: 18). Öğretmenin daha 

çok etkin olmasını gerektiren bu yöntem, bilgi edinmede, etkinliklerin sunuluĢunda, 

öğrencilerin güdülenmesinde, konuların özetlenmesinde, anlaĢılması zor olan 

noktaların açıklanmasında, öğrencilerin bulamayacağı bilgilerin verilmesinde diğer 

yöntemlere göre daha yararlıdır (Akpınar, 2010: 217). Bu yöntemin yerinde ve 

zamanında kullanılması; öğrencilerin ulusal, ahlâki ve estetik değerlerini 

geliĢtirmesinde de etkilidir. Ancak öğretmen; öğrencilerin pasif durumda olması, 

hazır bilgi edinmeye alıĢması ve tartıĢmaya ya da eleĢtiriye dönük etkinliklerden 

uzaklaĢması gibi anlatım yönteminden kaynaklanan olumsuz durumların ortaya 

çıkmaması için önlemler almalıdır.  

Anlatım yönteminde; diyalog, brifing, komite görüĢmesi, panel, seminer ve 

konferans gibi teknikler kullanılabilir (Sönmez, 2009: 222-225). Öğretmen, bu 

teknikleri yeri geldikçe anlatım yönteminin içinde kullanmalıdır. 

Türkçe derslerinde anlatma yönteminden ve tekniklerinden metin incelemesi, 

sözlü anlatım, dil bilgisi ve yazım ile ilgili çalıĢmalarda yararlanılabilir (Kavcar vd., 

1998: 19). Örneğin; dil bilgisi öğretiminde öğretmen, önceden hazırladığı plan 

doğrultusunda zamirler konusunu iĢlediği zaman, zamirin tanımını ya da özelliklerini 

bu yöntemle anlatabilir. 

2.3.2.4. Soru-Cevap Yöntemi 

 

Soru-cevap yöntemi, önceden hazırlanmıĢ bir dizi sorunun sınıfta öğrenciler 

tarafından cevaplanması, açıklanması temeline dayanan bir yöntemdir (Sağır, 2002: 

87). Bu yöntemin; öğrenciyi düĢünmeye sevk etme, öğrenci katılımını arttırma, derse 

karĢı ilgiyi arttırma, tartıĢma baĢlatma, önceki öğrenmeleri gözden geçirme gibi 

birçok yararı vardır. Ancak, öğrencinin sürekli doğru ya da tam cevabı verememesi 

özgüvenini azaltabilir (Akpınar, 2010: 221). Öğretmen, bu yöntemden yararlanırken 

sorular hakkında hazırlıklı olmalı, soruları bütün sınıfa sormalı, cevapların doğruluğu 

üzerinde tartıĢma açmalı, yanlıĢ cevapları uygun bir Ģekilde düzeltirken doğru 
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cevapları da bütün öğrencilerin anlayacağı bir Ģekilde tekrarlamalıdır (Sağır, 2002: 

87). 

Ġlköğretimde hemen hemen bütün derslerde kullanılan bu yöntem, Türkçe dersi 

dil bilgisi çalıĢma alanında da sıkça kullanılmaktadır. Örneğin sıfatlar konusu 

iĢlenirken sıfatlarla ilgili öğrencilere birçok soru sorulabilir. Bu soruları, öğretmen 

öğrencilere yöneltebileceği gibi öğrenciler de birbirlerine yöneltebilir.  

2.3.2.5. TartıĢma Yöntemi 

 

TartıĢma, bir grup öğrencinin belirli bir konunun kavranması amacıyla 

karĢılıklı görüĢler, eleĢtiriler üreterek o konuyu kapsamlı olarak irdelenmesine 

dayanan yöntemdir. Öğrencileri belirli bir konu üzerinde düĢünmeye yöneltmek, 

konu ile ilgili anlaĢılmayan noktaları aydınlığa kavuĢturmak ve konuya iliĢkin 

bilgileri pekiĢtirmek, öğrencinin konu hakkındaki ön bilgilerini açığa çıkarmak gibi 

amaçlarla kullanılabilir (Ünalan, 2006: 35). Bu yöntem iyi uygulanamazsa sınıfta 

gürültü olabilir, sınıf hâkimiyeti zorlaĢabilir. Bu olumsuzlukların olmaması için 

öğretmenin tartıĢma konusunu, amaçlarını, süresini ve kurallarını önceden 

belirlemesi; tartıĢma planını önceden yapması; tartıĢmayı destekleyici bir sınıf 

ortama sağlaması; öğrencilerin deneyimlerini ve geliĢimlerini dikkate alması gerekir 

(Akpınar, 2010: 223-224). TartıĢma yönteminde soru-cevap ya da anlatım 

yönteminin özellikleri de görülür. 

TartıĢma yönteminde; küçük grup tartıĢması, büyük grup tartıĢması, çember, zıt 

panel, münazara, görüĢ geliĢtirme, açık oturum, kartopu gibi teknikler kullanılabilir 

(Sönmez, 2009: 226-230). Öğretmenin bu teknikleri iyi bilmesi tartıĢma yöntemini 

uygulamadaki verimi arttırabilir. 

TartıĢma yöntemi ve teknikleri; Türkçe öğretiminin dinleme, konuĢma, okuma 

ve yazma becerilerini geliĢtirmek için kullanıldığı gibi dil bilgisi öğrenme alanında 

da sıkça kullanılmaktadır. Örneğin; öğretmen, yapı bilgisi konusuyla ilgili 

öğrencilerin farklı cevaplar verebileceği “balıkçılar” kelimesinin kökünü sorar. 

Böylelikle öğrenciler kendi görüĢlerini sınıfla paylaĢır.  
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2.3.2.6. Gösterip Yaptırma Yöntemi 

 

Gösterip yaptırma yöntemi, sınıfın önünde belirli olgu ya da olaylara iliĢkin 

ilkeleri açıklamak, bir iĢlemin uygulanmasını veya bir aracın çalıĢmasını gösterip 

daha sonra öğrencilere uygulama ve alıĢtırma yaptırarak öğretmeye çalıĢmak olarak 

tanımlanabilir (Akpınar, 2010: 245). Gösteri öğretmen merkezli, yapma iĢlemi de 

öğrenci merkezlidir. Öğretmen, öğrencinin istenilen beceriyi kazanabilmesi için 

öğrenciye yeterli zaman ve tekrar Ģansı vermeli, becerileri aĢamalı olarak 

öğretmelidir (Demirel, 2003: 38). Gösterip yaptırma yönteminde soru-cevap, anlatım 

ve tartıĢma yönteminin özellikleri de görülür. 

Gösterip yaptırma yönteminde teknikler çok önemlidir. Çünkü bu yöntem, 

gösterip yaptırma teknikleriyle birlikte kullanılan birleĢik bir yöntemdir. Gösterip 

yaptırma yönteminde; gösterme, yaptırma, istasyon, Ģiir yazma, arkası yarın gibi 

teknikler kullanılabilir (Sönmez, 2009: 246). 

Uygulama düzeyinde davranıĢların kazandırılmasında kullanılan gösterip 

yaptırma yöntemi, dil bilgisi öğretiminde sıkça kullanılması gereken bir yöntemdir. 

Öğretmenin bir kelimenin ekini-kökünü ayırdıktan sonra öğrencilerden farklı bir 

kelimenin ekini-kökünü ayırmalarını istemesi gösterip yaptırma yönteminin dil 

bilgisi öğretiminde kullanılmasına bir örnek olarak düĢünülebilir. 

2.3.2.7. OyunlaĢtırma (Drama-Canlandırma) Yöntemi 

 

Hareket, konuĢma, taklit gibi ögelerden yararlanarak doğa ve toplum 

olaylarının hayali bir ortam içinde canlandırılmasına oyunlaĢtırma denir. 

OyunlaĢtırma, öğrencilere gördüklerini ya da hayal ettiklerini hareket, konuĢma ve 

taklit yoluyla anlatma olanağı verir. Onlara, baĢkalarının durum ve davranıĢlarını 

canlandırırken kendi duygu ve düĢüncelerini de belirtme fırsatı verir. OyunlaĢtırma 

etkinlikleri aracılığıyla öğrenciler hem baĢkalarını hem de kendilerini daha iyi 

tanımaya baĢlar. OyunlaĢtırma aracılığıyla öğrencilerin sözcük dağarcığı zenginleĢir, 

anlatım güçleri geliĢir (Kavcar vd., 1998: 22). 

Dil bilgisi öğretiminde oyunlaĢtırmanın kullanılması; öğrencilerin örnekleri 

tanımasını, bilgiye ulaĢmasını sağlar. Bununla birlikte, tahtadaki bilgilerin sınıf 

içerisinde canlandırılması bilgilerin kalıcılığı açısından gereklidir (Kara, 2010: 140). 
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2005‟ten itibaren yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı‟yla Türkçe dersinde, 

özellikle dil bilgisi öğrenme alanında oyunlaĢtırma yönteminden yararlanıldığı 

görülmektedir. Örneğin, 6. sınıf “Zamirlerin cümledeki iĢlevlerini fark eder, 

zamirleri iĢlevlerine uygun olarak kullanır.” kazanımıyla ilgili bir oyunlaĢtırmanın 

sınıfta uygulanması 6. sınıf kılavuz kitabında önerilmektedir. 

2.3.2.8. Proje Yöntemi 

 

Proje, bir problemin bireysel ya da grup halinde ele alınarak özellikle yaĢama 

dönük sonuçlar ya da ürünler ortaya koymayı amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Bu 

yöntemin planlanması sınıfta yapılmakla birlikte, çoğunlukla sınıf dıĢı çalıĢmalarla 

sonuca ulaĢır. Bu yöntemin, öğrencilere öğrendiklerini gerçek yaĢama uygulamada 

destek verme gibi, birlikte çalıĢma alıĢkanlığı kazandırma, yaratıcılığı özendirme ve 

zaman yönetimi konularında beceri kazandırma gibi yararları vardır (Akpınar, 2010: 

236). 

2005‟ten itibaren yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı‟yla bütün 

derslerde olduğu gibi, Türkçe dersinde de proje temelli etkinlikler yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu durum, Türkçe dersi dil bilgisi alanında öğrencilere dil bilgisinin 

bütün konularıyla ilgili proje görevi verilmesini sağlamıĢtır. 

 

2.4. Dil Bilgisi Öğrenme Alanında Kullanılan Öğretim Araç ve Gereçleri 

 

Araç, öğretmenin etkili bir öğretme sağlayabilmesi için özel olarak hazırlanmıĢ 

öğrenme-öğretme yardımcılarıdır. Bunlar, eğitim yaĢantılarını zenginleĢtirmek, 

öğrenilecek konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtırmak ve öğretmenin etkinliğini 

arttırmak amacıyla geliĢtirilmiĢ materyallerdir. Gereç ise basılı ve yazılı öğrenme-

öğretme materyalleri olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, Türkçe öğretiminde 

kullanılan televizyon, radyo, teyp, bilgisayar gibi materyaller araçken ders kitabı, 

sözlük, karikatür gibi materyaller gereçtir (Özbay, 2008: 24). Bu araç ve gereçler 

eğitim-öğretim ortamına uyarıcı zenginliği sunar ve bu ortamda çok yönlü öğrenmeyi 

sağlar. 

Türkçe öğretiminde, öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre yorumlanıp 

öğrenilmeye uygun bir yapıya kavuĢturulması, konunun en etkili Ģekilde 
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aktarılabilmesi için uygun materyallerin seçilmesi, derste kullanılan araçların 

etkililiğini ve öğrencilerin baĢarı durumlarını ortaya çıkarıp uygun değerlendirme 

yöntemlerinin kullanılması amacıyla eğitim teknolojisinden yararlanmak 

mümkündür (ġahin ve ġahin, 2007: 310). Öğretmenler, eğitim teknolojisinin 

yarattığı tüm olanakları düĢünerek ana dili öğretimini daha ilginç, etkili ve verimli 

bir duruma getirmek için çeĢitli araç ve gereçten yararlanmayı bir ilke olarak 

benimsemelidir (Kavcar vd., 1998: 12). Ana dili becerilerini destekleyen dil bilgisi 

öğretiminde de konular iĢlenirken sınıfa önceden tasarlanmıĢ birçok araç ve gereç 

getirilmesi öğretimin daha etkileĢimli olmasını sağlayabilir.  

Dil bilgisi öğretiminde kullanılacak araç ve gereçler, bunları kullanacak 

öğretmen tarafından hazırlanabileceği gibi hazır olarak da alınabilir. Ancak 

kullanılacak olan araç ya da gerecin önceden sınıfa tanıtılması gerekir. “Sıfatlar 

KıĢlası” isimli gereç derste Ģöyle kullanılabilir: “KıĢladaki askerlerin sayısı, silahları, 

diziliĢ Ģekilleri ve sıraları, nöbetçi sayısı, nöbetçi sayısının toplam asker sayısına 

oranı, bayrağımızın ve askerimizin özellikleri cümleler halinde anlatılır. Cümlelerde 

sıfatların olduğu yerler boĢ bırakılır. Öğrencilerden cümlelerin anlam bütünlüğünü 

koruyarak ve kıĢla örneğinden yararlanarak sıfatları cümlelerde en uygun yerlere 

yerleĢtirmeleri istenir.” (ġahin ve ġahin, 2007: 324). Böylelikle, görsel ögelerden 

yararlanılarak sıfatlar konusu iĢlenmiĢ, öğrenme daha etkili ve kalıcı olmuĢtur. 

2.5. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 6. Sınıf Dil Bilgisi Kazanımları 

 

Kazanımlar; öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri ve 

alıĢkanlıkları kapsamaktadır. Kazanımlar, amaçlar doğrultusunda oluĢturulmaktadır. 

Öğrencilerin dil becerilerinde geliĢme sağlamaları, bu kazanımların edinilmesine 

bağlıdır (MEB, 2006: 8) Öğrencilerin geliĢim düzeyine göre verilen ve bu 

araĢtırmanın konusunu oluĢturan 6. sınıf dil bilgisi amaç ve kazanımları Ģöyle 

gösterilebilir: 
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Tablo-2: 6. sınıf dil bilgisi amaç ve kazanımları 

6. Sınıf Dil Bilgisi Kazanımları 

Amaç Kazanımlar 

1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve 

kuralları kavrama ve uygulama. 

1. Kök ve eki kavrar. 

2. Ġsim kökü ve fiil kökü ayırt eder. 

3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.  

4. Gövdeyi kavrar. 

5.Yapım eklerinin iĢlevlerini ve kelimeye 

kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. 

6. BirleĢik kelimeyi kavrar. 

7. Basit, birleĢik ve türemiĢ kelimeleri ayırt eder. 

2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları 

kavrama ve uygulama. 

1.Ġsimlerin cümledeki iĢlevlerini kavrar, isimleri 

iĢlevlerine uygun olarak kullanır. 

2.Zamirlerin cümledeki iĢlevlerini fark eder, 

zamirleri iĢlevlerine uygun olarak kullanır. 

3. Hâl eklerinin iĢlevlerini kavrar.  

4. Ġyelik eklerinin iĢlevlerini kavrar. 

5.Ġsim tamlamalarının kuruluĢ ve anlam 

özelliklerini kavrar. 

6.Sıfatların cümledeki iĢlevlerini fark eder, sıfatları 

iĢlevlerine uygun olarak kullanır. 

7.Sıfat tamlamalarının kuruluĢ ve anlam 

özelliklerini kavrar. 

8.Edat, bağlaç ve ünlemlerin iĢlevlerini ve cümleye 

kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar, bu 

kelimeleri iĢlevlerine uygun olarak kullanır. 

9. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 

(MEB, 2006: 41-42). 

 

Tompkins‟e göre; dilin kurallarını okuma, yazma, konuĢma ve dinleme 

etkinlikleri içinde iĢlevsel yönleriyle öğretmek gerekir (Aktaran: CoĢkun, 2007b: 

263). Bu anlayıĢ, Türkçe Dersi Öğretim Programı‟na da yansımıĢtır. Bu nedenle, 

programdaki dil bilgisi kazanımlarının sadece yukarıdaki dil bilgisi öğrenme 

alanındaki kazanımlardan oluĢmadığı; okuma, yazma, konuĢma ve dinleme / izleme 

beceri alanlarının kazanımlarına da serpiĢtirildiği görülmektedir. Bu beceri 

alanlarında yer alan “Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.”, “Dil ve anlatım 

yönünden değerlendirir.” gibi kazanımlar, bu durumun kanıtıdır. 
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III. BÖLÜM 

 

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

 

Hayatın birçok alanını etkileyen televizyon, bilgisayar vb. unsurlar görsel bir 

toplumda yaĢadığımızın açık bir kanıtıdır. Görselliğin günlük yaĢamda etkisinin 

artması, görsel okuryazarlığın ilköğretimde kazandırılması gereken temel beceriler 

arasında kabul edilmesini sağlamıĢtır. Böylelikle 2005–2006 eğitim-öğretim yılından 

itibaren Ġlköğretim 1-5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda, görsel okuma ve 

görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ilk kez ele alınmıĢtır. Bu öğrenme alanı 

Ģekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal olayları okuma, anlama 

ve zihinde yapılandırmayı kapsamaktadır (MEB, 2009: 18). Görsel okuma ve görsel 

sunu alanı Ģöyle incelenebilir: 

3.1. Görsel Okuryazarlık 

 

Eğitimcilerin öğretimde görsel pekiĢtirmeyi benimsemelerinin yanında, görsel 

ve sözel bilgi arasındaki tarihsel iliĢki çok daha eskilere dayanır. Görsel okuryazarlık 

belki de insanlığın baĢlangıcına kadar uzanmaktadır. ġair Simonides‟e göre 

“Kelimeler Ģeylerin görüntüsüdür.” Benzer Ģekilde Aristoteles ise “Görüntü olmadan 

düĢünmek imkânsızdır.” der. Eğitim anlayıĢında, ortaçağda yaĢayan bir rahip için 

uygun olabilecek okuma, yazma, sayma ve metin ezberleme yeteneklerinden 

bugünün modern kültürlerinde gerekli olduğu kabul edilen çözümleme ve 

yenileĢmeye doğru gözle görünür bir değiĢim olmuĢtur (Stokes, 2002: 10-11). Bu 

değiĢimler ise insanoğlunun birçok yetenekle donanmıĢ olmasını zorunlu hâle 

getirmiĢtir. Bu nedenle, 21. yüzyılda birçok okuryazarlık türü ortaya çıkmıĢtır. 

Kellner; medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, kültürel okuryazarlık, sosyal 

okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, iĢitsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık gibi 

birçok okuryazarlık türünden bahsetmektedir (Aktaran: Alpan, 2008: 76). Bu 

okuryazarlık türlerinden görsel okuryazarlık, diğer okuryazarlık türleriyle iliĢkili 

geniĢ bir okuryazarlık türüdür. 

“Görsel okuryazarlık kavramı ilk defa Debes (1969) tarafından dile 

getirilmiĢtir. Debes‟e göre, görsel okuryazarlık görme yolu ve diğer duyuĢsal 
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tecrübelerle bütünleĢtirilerek geliĢtirilebilen, görmeyle ilgili bir dizi yeterliktir. Bu 

yeterlikler geliĢtirildiğinde kiĢi olayları, nesneleri, sembolleri, tabiat olaylarını ayırt 

edebilir ve yorumlayabilir.” (Akyol, 2007a: 165).   

Günümüzde hem bir kavram hem de eğitsel bir hareket olan (Akyol, 2008: 

114) görsel okuryazarlık, 52 akademisyenin katıldığı delphi çalıĢmasında 

tanımlanmaya ve açıklanmaya çalıĢılmıĢ ve görsel okuryazarlıkla ilgili 167 ifadeye 

ulaĢılmıĢtır (Moriarty, 1997: 12). Görsel okuryazarlıkla ilgili delphi çalıĢmasında ve 

kaynak taramasındaki (Akyol, 2008: 114; Moriarty, 1997: 12; Stokes, 2002: 14; 

Tiemensma, 2009: 3) tanımlar ve açıklamalar birleĢtirildiğinde görsel okuryazarlık; 

kiĢinin görsellerle ifade edilen duygu, düĢünce ve hayallerle ilgili anlam kurması; 

kendi duygu, düĢünce ve hayallerini görsellerle ifade etmesi Ģeklinde tanımlanabilir. 

Görsel okuryazarlık kavramını irdelemek, görsel iletiĢimin tüm yönlerini 

tartıĢmak, bu konuda çoklu disiplin platformu oluĢturmak ve onların çeĢitli 

uygulamalarını tartıĢmak üzere 1968‟de New York‟ta Uluslararası Görsel 

Okuryazarlık Derneği (The International Visual Literacy ASSociation) IVLA 

kurulmuĢtur (Alpan, 2008: 81). IVLA‟ya göre, görsel okuryazarlık birtakım görme 

ya da görüĢ yeterliğine kaynaklık etmekte ve bu yeterlik görerek ve aynı zamanda 

diğer duyusal yaĢantılarla da bütünleĢtirilerek geliĢtirilmektedir. Görsel okuryazarlık, 

insanın öğrenmesi için temel oluĢturmaktadır. Görsel okuryazarlığı geliĢmiĢ bir kiĢi; 

çevresinde karĢılaĢtığı eylemlerin, objelerin, sembollerin doğal ya da yapay her Ģeyin 

ayrımına varabilmekte ve onları yorumlayabilmektedir. Bu yeterliğin kullanımının 

hayranlık ve beğeni uyandıran tarafı ise bireyin görsel iletiĢim ustalığını 

kavrayabilmesi ve ondan zevk alabilmesidir (Aktaran: Alpan, 2008: 77). 

Sanat, eğitim, dilbilim, felsefe ve psikoloji gibi disiplinlerin “görsel 

okuryazarlık” kavramının anlaĢılmasına ve kavrama yönelik teorik temeller 

oluĢturulmasına olan katkısının büyüklüğü bugün tartıĢılmamaktadır. Ancak baĢlıca 

dört disiplinin “görsel okuryazarlık” kavramını biçimlendirdiği söylenebilir: dilbilim, 

sanat, psikoloji ve felsefe (Alpan, 2008: 77). Bu nedenle, görsel okuryazarlık çok 

disiplinli bir yapıdır. Ġyi bir görsel okuryazar olabilmek için de görsel okuryazarlığı 

biçimlendiren bu disiplinlerin ilkelerini bilmek gerekir. 

Unsworth‟a göre, görsel okuryazarlık multi okuryazarlığın bir boyutudur. Multi 

okuryazarlık, anlam kurmanın çok kaynağa dayalı olmasının gerekliliğine ve 
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yararına inanmaktadır. Örneğin metin sadece yazıdan oluĢmamalı, yazıya ek olarak 

görselleri, iĢitselleri ve farklı sosyal ortamları da içermelidir (Aktaran: Akyol, 2007a: 

166). Özellikle anasınıfı öğrencileri için hazırlanan materyallerde görsel ve iĢitsel 

ögelere bolca yer verilmesi genelde multi okuryazarlığın, özelde ise görsel 

okuryazarlığın eğitim-öğretimde var olduğunun bir kanıtıdır. 

IVLA‟da uzun tartıĢmalar sonucunda uzlaĢılan görsel okuryazarlık kavramı; 

1. Bir insanın görme yeteneğini, görme ve diğer duyu organları ile 

bütünleĢtirerek geliĢtirmesi, 

2. Görsel imgelerle iletiĢimi yorumlama yeteneğinin öğrenilmesi ve görsel 

imgeler kullanarak mesaj oluĢturulması, 

3. Sözlü dili görsel imgeye dönüĢtürme ve tam tersini yapabilme yeteneği, 

4. Görsel ortamda görsel bilgiyi değerlendirmek için araĢtırma yapabilme 

yeteneği (Aktaran: Alpan, 2008: 81) olarak betimlenmiĢtir. 

Barbara Seels, görsel okuryazarlığı üç ana etki alanı açısından tanımlamıĢtır: 

Görsel düĢünme, görsel öğrenme ve görsel iletiĢim. 

 
ġekil-1: Görsel okuryazarlığın çalıĢma alanları arasındaki iliĢkiler (Barbara 

Seels’ten Türkçeye aktarılmıĢtır.) 

 

 

  (Aktaran: Moriarty, 1997: 16).  

 

Görsel düĢünme, görsel öğrenme ve görsel iletiĢim arasında sıkı bir iliĢki 

bulunmaktadır. Görsel düĢünme, insanın kendini görsellerle ifade etmesi; görsel 

öğrenme insanın görseller aracılığıyla bir Ģeyler öğrenmesi; görsel iletiĢim ise 

görselle bağ kurmak olarak tanımlanabilir. Görsel iletiĢimin “bağ kurma” özelliği, 

onun görsel okuryazarlıkta önemli bir kavram olmasını sağlamıĢtır. 
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Ausburn, görsel düĢünmenin ve görsel öğrenmenin temel faydalarını Ģöyle 

sıralamaktadır: 

1. Anlatım becerilerinin geliĢimine yardımcı olur. 

2. Ġnsanların fikirlerini düzenlemesine ve kendini ifade etmesini kolaylaĢtırır. 

3. Öğrencilerin ilgisini ve güdülenmesini artırır. 

4. Geleneksel yollarla ulaĢılamayan öğrencilere ulaĢılmasını kolaylaĢtırır. 

5. Ġnsanın dünyayı ve dünyadaki yerini kavramasını kolaylaĢtırır. 

6. Özgüvenin ve bağımsız düĢünme becerilerinin geliĢmesine katkıda 

bulunur. 

7. Öğrenme sürecinde kullanılan görsel ögeler öğrenmeyi kolaylaĢtırır 

(Aktaran: Sanalan vd., 2007: 39-40). 

Görsel imgeler bir tür dil olarak kabul edilir. Görsel okuryazarlık görsel 

imgeleri anlamak ve onlara dayalı mesajlar üretmektir (Akyol, 2007a: 166). Görsel 

okuryazarlık, dil okuryazarlığı gibi kültüre özgüdür, ancak evrensel simgeler veya 

görsel imgeler de vardır (Stokes, 2002: 12-13).  

1990‟da baĢlanılan delphi çalıĢmasında Clark-Baca ve Braden, görsel 

okuryazarlık amaçlarının sınıflandırıldığı bir kavram haritası geliĢtirmiĢtir. 

 

ġekil-2: Görsel Okuryazarlığın Amaçları (Clark-Baca ve Braden’den Türkçeye 

aktarılmıĢtır.) 

 

 

      (Aktaran: Moriarty, 1997: 13). 
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Bu altı amacın bireye kazandırılması eğitim-öğretim ortamında 

gerçekleĢmektedir. Brill, Kim ve Branch‟a göre, görsel okuryazar bir birey; 

1. Nesneleri ayırt edip anlamlandırabilme, 

2. Belirlenen bir ortamda etkili ve anlamlı görseller oluĢturabilme, 

3. BaĢkalarının görsellikten ne anladığını kavrayabilme ve takdir edebilme, 

4. Zihinde canlandırma yapabilme (Aktaran: Akyol, 2008: 114) özelliklerine 

sahiptir.  

Ġnsanların etkileĢim halinde oldukları reklam, bilgisayar programları, film vb. 

birçok ögede görselliğin ön plana çıkması nedeniyle bireyin görsel okuryazar olması 

gerektiği bir çağda yaĢamaktayız. Bu nedenle, görsel okuryazarlık, eğitim-öğretim 

ortamlarında kazandırılması gereken bir yetenektir.  

3.1.1.Görsel Okuryazarlığın Eğitim-Öğretimde ve Türkçe Dersi Öğretim 

ProgramındakirYeri 

 

Görsel okuryazarlıkla ilgili yapılan kaynak incelemesinde görsel materyal 

kullanımının eğitim-öğretim seviyesini arttırdığı görülmektedir (Stokes, 2002: 10; 

Tiemensma, 2009: 3; MEB, 2006: 8). Görsel okuryazarlığın savunucuları yanında, 

bu alandaki çalıĢmaları savunulamaz ve temelsiz görenler de vardır (Akyol, 2007a: 

166).  

Televizyon, reklamcılık ve internetin etkisiyle 21. yüzyılın okuryazarlığının 

görsel ögelerden oluĢacağı düĢünülmektedir (Alpan, 2008: 76). Türk Millî Eğitiminin 

genel amaçlarından üçüncüsünün “fertlerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliĢtirerek, 

gerekli bilgi, beceri, davranıĢlar ve birlikte iĢ görme alıĢkanlığı kazandırmak 

suretiyle hayata hazırlamak” (MEB, 2006: 2) olması, görsel okuryazarlığı eğitim 

sisteminin olmazsa olmazlarından birisi haline getirmektedir. Feinstein ve Hagerty 

ise, görsel okuryazarlığın genel eğitim için neden çok önemli olduğunun yanıtını dört 

madde halinde açıklamaktadır. Görsel okuryazarlık; 

1. Ġnsan geliĢimi için oldukça önemli olan beynin sağ yarı küresini 

kullanmayı gerektirmektedir. Böylece düĢünme sürecinde beynin her iki 

yarı küresini kullanmayı, yani bütünsel düĢünmeyi geliĢtirmiĢ olacaktır. 
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2. Beynin sol yarı küresine ait soyut düĢünceleri canlı, inandırıcı, yoğun ve 

bildik yaparak onları daha iyi anlama olanağı tanımaktadır. 

3. Aynı düĢünceyi farklı yollarda iĢleme yeteneği kazandırmaktadır. 

4. YaĢadığımız doğal olan ve olmayan çevreden etkilenmektense bireylerin 

kendi kararlarını alabilmesi için görsel çevreyi okuyabilmelerini ve 

anlayabilmelerini sağlamaktadır (Aktaran: ĠĢler, 2002: 156-157). 

Görseller gerçekler hakkındaki düĢüncelerimizi ve değerlerimizi yansıtan 

gösterim sistemleridir (Akyol, 2007a: 171). Görüntüsel gösterge anlamlandırılması 

en kolay gösterge türüdür. Nesnesi, o anda göstergenin (görüntünün) yanında 

olmayabilir. Ancak gösterge yine de anlamlıdır, göstergeye bakarak bir anlam 

çıkarılabilir (Günay, 2002: 116). Görseller kolay anlaĢıldığı için görsellerle ilgili 

öğretim yapmanın gerekli olmayacağı düĢünülebilir. Fakat üst düzey görsel okuma 

ve düĢünme becerilerinin kazandırılması için öğretim gereklidir (Akyol, 2007a: 171). 

KarmaĢık kavramların ya da hesapların grafik, resim vb. görsellerle sunulmasıyla 

daha iyi bir Ģekilde kavrandığı görülmektedir. Çünkü görselleĢtirme daha önceden 

anlaĢılmaz görünenin anlaĢılmasına yardımcı olur. Çok miktarda bilginin sözlüye 

kıyasla görsel olarak daha iyi sunulduğu bir gerçektir (Stokes, 2002: 10-11). 

Yapılandırmacı yaklaĢımın Türk eğitim siteminde benimsenmesiyle eğitim-

öğretim ortamlarında görsellerden yararlanma artıĢ göstermiĢtir. Özellikle, 

Sinatra‟nın görsel okuryazarlığı “geçmiĢ deneyimin, anlam elde etmek amacıyla yeni 

alınan görsel mesajla etkin bir Ģekilde yeniden oluĢturulması” (Aktaran: Stokes, 

2002: 12) Ģeklinde tanımlaması, görsel okuryazarlığın yapılandırmacı yaklaĢım için 

vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Çünkü yapılandırmacılık açısından anlamlı 

öğrenme, “ön bilgiler (deneyimler) ile yeni bilgiler arasında iliĢki kurarak 

öğrenilenlerin gerçek yaĢam durumlarına aktarılması olarak kabul edilmektedir.” 

(Yurdakul, 2007: 50). Yapılandırmacı yaklaĢımın da etkisiyle görsel okuma ve görsel 

sunu alanlarından oluĢan görsel okuryazarlık; dinleme / izleme, konuĢma, okuma, 

yazma becerileriyle dil bilgisi öğrenme alanını destekleyen ayrı bir öğrenme alanı 

olarak Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda yer almıĢtır. Öğrencilerin iĢlenen 

konunun ana hatlarını karikatür gibi görsellerle anlatması, görsellerin kendileri için 

konuĢma, dinleyicileri için de dinleme / izleme eğitimine katkısı olarak 

düĢünülebilir. Görsellerle ilgili duygu ve düĢüncelerini dile getiren öğrencilerde ise 
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görsel okuryazarlık, yazma eğitimiyle yakından ilgilidir. “Metinlerde sunulan 

görsellerden yararlanma” (MEB, 2009: 16) da görsellerin okuma eğitimini 

destekleyen bir yapısının olduğunu gösterir. Özellikle dil bilgisi çalıĢmalarının 

görsellerle desteklenmesi öğrenimi kolaylaĢtırmaktadır (MEB, 2006: 8). Bu amaçla 

öğrencilere iĢlenilen konuyla ilgili çeĢitli görseller sunulabileceği gibi öğrencilerden 

iĢlenen konunun ana hatlarını çizebilecekleri bir görsel de istenebilir. 

Görseller aracılığıyla gerçekleĢen görmenin diğer duyu organlarına oranla 

öğrenme sürecinde daha etkili olduğu görülmektedir. Görsellerin; hatırlama, 

kalıcılık, tanıma, sözlü ve yazılı anlatım gibi zihinsel iĢlevler üzerinde olumlu etkisi 

vardır (Sanalan vd., 2007: 39). Bu nedenle, Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda 

görsel ögelerle ilgili kazanımlara daha çok yer verilmelidir. 1-5. Sınıf Türkçe Dersi 

Öğretim Programı‟nda yer alan görsellerle ilgili kazanımlar ve kazanımların öğrenme 

alanlarındaki yeri tablo halinde Ģöyle gösterilebilir: 

Tablo-3: Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-5. Sınıf) yer alan görsellerle 

ilgili kazanımlar ve kazanımların öğrenme alanlarındaki yeri 

No Kazanım Öğrenme Alanı 

1 Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinleme / Ġzleme 

2 KonuĢmasını görsel sunuyla destekler.  KonuĢma 

3 Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.  Okuma 

4 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Okuma 

5 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliĢtirir.  Okuma 

6 Görsellerden hareketle cümleler veya metinler yazar. Görsel Okuma 

7 Duyduğu kelimeleri görsellerle eĢleĢtirir.  Görsel Okuma 

8 Metin ve görsel iliĢkisini sorgular.  Görsel Okuma 

9 ġekil, sembol ve iĢaretlerin anlamını bilir. Görsel Okuma 

10 Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Görsel Okuma 

11 Resim ve fotoğrafları yorumlar Görsel Okuma 

12 Karikatürde verilen mesajı algılar. Görsel Okuma 

13 
Kitle iletiĢim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, 

düĢünceleri sorgular. 
Görsel Okuma 

14 Beden dilini yorumlar. Görsel Okuma 

15 Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Görsel Okuma 

16 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Görsel Okuma 

17 Harita ve kroki okur. Görsel Okuma 

18 Bilgi toplamak amacıyla biliĢim teknolojilerinden yararlanır. Görsel Okuma 
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Tablo-3’ün devamı 
No Kazanım Öğrenme Alanı 

19 Trafik iĢaretlerinin anlamlarını bilir. Görsel Okuma 

20 
Duygu, düĢünce, bilgi ve izlenimlerini resim, Ģekil, sembol ve renkleri 

kullanarak görselleĢtirir. 
Görsel Sunu 

21 Cümleleri görsellerle ifade eder.  Görsel Sunu 

22 Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.  Görsel Sunu 

23 Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Görsel Sunu 

24 Sunularında harita ve krokiden yararlanır. Görsel Sunu 

25 
Bilgi, duygu ve düĢüncelerini sunmak amacıyla biliĢim teknolojilerinden 

yararlanır. 
Görsel Sunu 

26 Görsellerle sunulan bilgileri, olayları ve düĢünceleri yorumlar ve 

değerlendirir. 
Görsel Okuma 

1-5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı‟ndaki görsellerle ilgili kazanımlar 

incelendiğinde; dinleme / izleme, konuĢma, okuma, görsel okuma ve görsel sunu 

öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlara doğrudan rastlanırken bu programda yazma 

öğrenme alanıyla ilgili kazanımlar dolaylı olarak tespit edilmiĢtir. Görsel okuma 

öğrenme alanında yer alan “Görsellerden hareketle cümleler veya metinler yazar.” 

kazanımı buna bir örnektir. Görsel okuma ve görsel sunu alanından sonra görsellerle 

ilgili en fazla kazanım ise okuma alanındadır. Dinleme / izleme ve konuĢmayla ilgili 

birer kazanımın olması ise görsellerle ilgili olumsuz bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Görsel okuryazarlıkla ilgili Ġlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. 

sınıflar) Öğretim Programı‟nda yer alan görsellerle ilgili kazanımlar ve kazanımların 

öğrenme alanlarındaki yeri tablo halinde Ģöyle gösterilebilir: 

Tablo-4: Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (6-8. Sınıf) yer alan görsellerle 

ilgili kazanımlar ve kazanımların öğrenme alanlarındaki yeri 

No Kazanım Öğrenme Alanı 

1 Görsel / iĢitsel unsurlarla dinledikleri / izledikleri arasında ilgi kurar. Dinleme / Ġzleme 

2 
KonuĢmasını sunarken görsel, iĢitsel materyalleri ve farklı iletiĢim 

araçlarını kullanır. 
KonuĢma 

3 Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. Okuma 

4 Yazdığı metni görsel materyalle destekler. Yazma 
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1-5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda görsel okuma ve görsel sunu 

ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmıĢken 6-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim 

Programında ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamıĢtır (MEB, 2009: 11). Bu 

nedenle, 6-8. sınıf Türkçe kazanımlarında yer alan görsel okuryazarlıkla ilgili 

kazanım sayısı 1-5. sınıf Türkçe kazanımlarına oranla oldukça azdır. 6-8. sınıf 

Türkçe dersi kazanımlarında okuma, dinleme / izleme, konuĢma, yazma temel dil 

becerileriyle ilgili görsel okuryazarlık kazanımlarına rastlanmıĢken dil bilgisi 

kazanımlarında görsel okuryazarlıkla ilgili kazanım tespit edilememiĢtir. Bu ise 

programın bir eksikliği olarak değerlendirilebilir.    

Görsel okuryazarlık çocukların okuma geliĢimlerinin bir parçası olarak 

görülmektedir. Hughes, görsel okuryazarlığı öğretim programlarının tamamını 

kapsayan önemli bir yetenek olarak görmekte ve görsel okuryazar bir öğrenciden 

beklediklerini;  

1. Etrafındaki dünyaya ait - çoğunlukla ekonomik - görüntüleri okumak, 

2. Kitaplardaki resimleri okumak, 

3. Temel metinlerin okunmasına yardım etmek için görsel imgeler kullanmak, 

4. Okuryazarlığı teĢvik etmek için okulda / sınıfta simgeleri ve resimleri 

okumak, 

5. Görevlerin daha kolay anlaĢılmasını sağlamak için anlamlı görsel imgeler 

oluĢturmak, 

6. Söz konusu bilginin öğrenilmesine yardımcı olmak için kurmaca olan ve 

olmayan metinlerde resim kullanmak, 

7. Sayfaları - metnin ve resmin sunabileceği farklı Ģekillerde - okumak 

(Aktaran: Tiemensma, 2009: 2) Ģeklinde maddelendirmektedir.  

 

3.2. Görsel Okuma 

 

Görsel okuryazarlığı oluĢturan unsurlardan biri olan görsel okuma, yazılı 

metinlerin dıĢında kalan resim, kroki, grafik, karikatür vb. ile doğa ve sosyal olayları 

anlamlandırma, zihinde yapılandırma sürecidir. Bu nedenle, görsel okuma 

yapılandırmacı yaklaĢıma uygun bir öğrenme alanıdır. Yapılandırmacı yaklaĢım, 
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görsel okumayı, bireyin ön bilgileriyle görsellerdeki bilgileri iliĢkilendirerek, 

bütünleĢtirerek yeni anlamlar oluĢturduğu aktif bir süreç olarak açıklamaktadır. 

Görsel okuma sürecinde birey, görsellerin anlamını araĢtırır, bulur, yorumlar ve 

yeniden anlamlandırır. Bu süreçte bireyin ön bilgileri ve zihinsel yapısı önemli bir rol 

oynar. Çünkü görsellerden bilgiler ön bilgilere ve zihinsel yapıya göre seçilir, 

incelenir ve anlamlandırılır. Böylece ön bilgilerle yeni bilgiler iliĢkilendirilerek 

zihinsel yapı yeniden düzenlenir (GüneĢ, 2007: 250). Ġnsanlar birbirlerinden farklı ön 

bilgilere sahip olduğu için aynı görsel, insanların zihinlerinde farklı Ģekilde 

yapılanabilmektedir. Örneğin, Hasan Efe‟nin “ÇalıĢma” isimli aĢağıdaki 

karikatüründen 6. sınıf öğrencileri “bilgilerin aydınlık tarafa atıldığı, bilgilerin insanı 

karanlıktan aydınlığa götürdüğü, karanlıkta kalan bilgilerin gün yüzüne çıkarıldığı, 

boĢ sayfanın bizim geleceğimiz olduğunu ve geleceğimizin geçmiĢ bilgilerimizle 

örüldüğü” gibi farklı Ģekillerde anlam kurmuĢtur: 

 

ġekil-3: Karikatür örneği 

 

         (Efe, 2009: 12). 

 

Sanat yapıtı ile taĢıdığı anlamın ne denli ince çizgiler üzerinde kurulu olduğunu 

ve bu kaygan zeminin anlamlandırılma sürecinde, okurun ait olduğu dil-kültür 

dizgesinde karmaĢık bir titizlikle gerçekleĢtiği Mark Schorer tarafından 

vurgulanmaktadır (Aktaran: Bülbül, 2005: 131). Görseller bir sanat ürünü 

olduğundan onları okumak zor ve karıĢık bir süreçtir. Akyol‟un Bamford‟dan 
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uyarladığı görsellerden anlam kurmada aĢağıdaki çizelgede sınıflandırılan sorulardan 

yararlanılabilir: 

Tablo-5: Görsellerden anlam kurma çizelgesi 

 

 

Konular 

1. Görsel hangi konuyu veya konuları ele alıyor? 

2. Konu nasıl (objektif-subjektif) ele alınmıĢtır? 

3. Gerçek hayattaki durum ile görselde belirtilen arasında nasıl bir farklılık vardır? 

4. Diğer insanlar açısından düĢünüldüğünde görsel nasıl mesajlar verebilir? 

5. Görselin vermek istediği mesaj nedir? 

 

 

 

 

 

Bilgi 

1. Görselin bilgi kaynağı nedir? 

2. Görsele hangi bilgiler eklenmiĢ, görselden hangi bilgiler dıĢlanmıĢtır? 

3. Görselin hangi boyutu doğru bilgi vermekten uzaktır? 

4. Ne tür bilgi (maniple edici, gerçek vb.) sunulmaktadır? 

5. Görsel ile metin, bölüm, kitap arasındaki iliĢki nedir? 

6. Görsel ne zaman ve nasıl bir bağlam içerisinde üretilmiĢtir? 

7. Görselde ihmal edilen, çarpıtılan ve değiĢtirilen bir bilgi var mı? 

8. Ne tür bir medya aracında (TV, gazete, video vb.) sunulacaktır? 

9. Görsel, kiĢisel ve milli düzeyde ne mesaj veriyor? 

10. Görsel tarihi bir mesaj veriyor mu? 

11. Toplumla ilgili ne vurgulanıyor? 

12. Ne tür bir kültürel mesaj veriyor? 

 

 

Kim 

1. Kim veya kimler tanımlanmaktadır? 

2. Görseli kim oluĢturmuĢtur? 

3. Hangi amaç için oluĢturulmuĢtur? 

4. Kime hitap ediyor? 

5. Görselin sorumluluğunu ve maliyetini kim üstlenmiĢtir? 

 

 

Ġkna 

Edicilik 

1. Neden bu özellikte bir görsel seçilmiĢtir? 

2. Görsel neden bu Ģekilde tasarlanmıĢtır? 

3. Görselle sunulan bilgiler gerçeği yansıtıyor mu? 

4. Nasıl bir bağlamda sunulacaktır? 

5. Görselde yer alması gerektiği halde yer verilmeyen unsurlar mesajı nasıl 

etkilemektedir? 

6. Neden belirli bir medya aracı seçilmiĢtir? 

 

DüĢünceler 

1. Kimin üzerinde daha fazla duruluyor? Neden? 

2. Kim önemsenmiyor? Neden 

3. Sergilenen tavırlar nasıl? 

4. Ne tür tecrübelere ve görüĢ açılarına yer verilmiĢtir? 

(Aktaran: Akyol, 2007a: 173). 
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 ġekil-4: TüremiĢ sözcükle ilgili karikatür 

 

Görsellerden anlam kurma çizelgesi yukarıdaki karikatüre Ģöyle uyarlanabilir: 

Tablo-6: Görsellerden anlam kurmanın bir karikatüre uyarlanması 

 

 

Konular 

1. Karadenizli bir balıkçıyla balıkçı olmuĢ bir balığın diyalogunda mizaha yer verilerek türemiĢ kelime 

anlatılmıĢtır.  

2. Konu subjektif ele alınmıĢtır. 

3. Hayal ürünü ögelere (balığın balıkçı olması ve konuĢması) yer verilmiĢtir. 

4. BaĢka insanlar, “balıkçıların balık tutmak için çok fazla beklediği ve hayal kurdukları” gibi anlamlar 

kurmuĢlardır. 

5.“Balık” kelimesinden “balıkçı” kelimesinin türediği karikatür aracılığıyla verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

Bilgi 

1. Türkçe eğitimi uzmanı ile grafik tasarımcı tarafından oluĢturulmuĢtur. 

2. Karikatür, türemiĢ kelimeyi anlatmak için oluĢturulmuĢtur. TüremiĢ kelimenin tanımına yer verilmemiĢ 

ve türemiĢ kelimeyle ilgili örnek diyaloga gizlenmiĢtir. 

3. Karikatürde hayal ürününden yararlanarak gerçek bilgi sunulmuĢtur. 

4. Karikatür, 02.05.2010 tarihinde oluĢturulmuĢtur. 

5. Karikatürde- çarpıtılan ve değiĢtirilen bir bilgi yoktur. 

6. Karikatür projeksiyon aracılığıyla sınıfta sunulacaktır. 

7. Karikatür; tarihi, toplumsal düzeyde bir mesaj vermemektedir. 

 

 

Kim 

1. Karikatürde Karadenizli balıkçı ile balık tanımlanmaktadır. 

2. Karikatürün tasarımı Ahmet Akkaya, çizgileri ise Ġsmail Aslan tarafından oluĢturulmuĢtur. 

3. Karikatür, türemiĢ kelimeyle ilgili ön bilgileri hatırlamak amacıyla oluĢturulmuĢtur. 

4. Karikatür, öğrencilere hitap etmektedir. 

5. Karikatürün sorumluluğunu ve maliyetini Ahmet Akkaya üstlenmiĢtir. 

 

Ġkna edicilik 

1. Karikatürde yer alan diyalogda türemiĢ  

2. Kelimeyle ilgili gizli örneğe yer verilmesi ve bunun görselle desteklenmesi bu karikatürün seçilmesinin 

sebebidir. 

3. Karikatür; çizgi, metin ve mizah açısından bütünlük göstermesi için tasarlanmıĢtır. 

4. Karikatürde yer alan bilgiler dil bilgisi açısından gerçeği yansıtmaktayken diyaloglar hayal ürünüdür. 

5. Karikatür sınıf ortamında sunulacaktır. 

6. Karikatürde yer alması gerektiği halde yer verilmeyen unsurları öğrenci yapılandırmaktadır. Bu nedenle, 

yer verilmeyen unsurlar verilmek istenilen mesajı etkilememektedir. 

 

DüĢünceler 

1. TüremiĢ kelimeye vurgu yapılmaktadır. 

2. Karadenizli balıkçı ve balık, diyalogu gerçekleĢtirdiği için önemseniyor.   

3. Sergilenen tavırlarda mizah unsuru ağır basmaktadır. 
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Görsel okuma; Ģekilleri görme, algılama, düĢünme, anlama, iliĢkilendirme, 

zihinde yapılandırma gibi göz ve beynin çeĢitli iĢlevlerinden oluĢan karmaĢık bir 

süreçtir. Görsel okuma sürecinde gerçekleĢen bu fiziksel ve zihinsel iĢlemler üç 

aĢamada ele alınmaktadır: görme, anlama, zihinde yapılandırma. Görme, görselin 

gözle alınıp beyne iletilmesiyken anlama, görsellere dikkat edilerek ön bilgilere göre 

ilgi duyulan ve gerekli görülenleri seçmek ve anlamlandırmaktır. Zihinde 

yapılandırma ise anlamlandırılan bilgiler incelenmektedir. Ardından bu bilgiler; 

sıralama, sınıflama, iliĢki kurma, düzenleme, sorgulama, değerlendirme vb. zihinsel 

iĢlemlerden geçirilmektedir. Daha sonra bilgiler, bireyin zihinsel yapısına göre 

yeniden düzenlenmekte, ön bilgilerle bütünleĢmekte ve zihinde yapılanmaktadır 

(GüneĢ, 2007: 251).  

AraĢtırmacı tarafından örneklem grubuyla
1
 yapılan görüĢmede “Görsel 

okumanın eğitim-öğretim ortamındaki yeri nedir?” sorusu örneklem grubuna 

yöneltilmiĢtir. GörüĢmenin sonunda bir kısım tespitleri GüneĢ‟in de ifade ettiği gibi 

görsel okumanın;  

1. Bilgileri bütünleĢtirdiği, 

2. DüĢünmeyi geliĢtirdiği, 

3. Anlamayı geliĢtirdiği (GüneĢ, 2007: 250), 

4. Kalıcılığı sağladığı, 

5. Görsel zekâya sahip bireylerde daha iyi anlam kurmayı sağladığı, 

6. Öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirdiği, 

7. Estetik haz verdiği,  

8. Dikkati arttırdığı, 

9. Öğrenme süresini azalttığı, 

10. Güdülenmeyi arttırdığı görüĢlerine ulaĢılmıĢtır. 

 

3.3. Görsel Sunu 

 

Görsel okuryazarlığı oluĢturan unsurlardan biri olan görsel sunu; sesler, 

resimler, hareketler, grafikler, fotoğraflar, kuklalar, elektronik metinler, videolar vb. 

                                                 
1
 Elazığ ilinde 22 sınıf öğretmeni, 16 Türkçe öğretmeni örneklem grubunu oluĢturmaktadır. Örneklem 

grubuyla 10-22 Ekim 2010 tarihinde görüĢme yapılmıĢtır. 



43 

 

bir dizi aracı kullanarak anlam kurmak ve kurulan anlamı paylaĢmaktır (Akyol, 

2008: 112). Görsel sunu, düĢünmeyi ve anlamayı geliĢtirmekte aynı zamanda 

bilgilerin mantıksal bir düzenini yapmayı kolaylaĢtırmaktadır. Özellikle resimler, 

grafikler, Ģekiller, karikatürler vb. yeni kavramların anlamının daha kolay 

aktarılmasını sağlamaktadır. Görsel sunu; bilgileri düzenlemeyi, kavramları 

sınıflandırmayı ve sıralamayı da kolaylaĢtırmaktadır (GüneĢ, 2007: 252). Ayrıca 

öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgileri bütünleĢtirme ve zihninde yapılandırma 

sürecini hızlandırmaktadır (MEB, 2009: 18). 

Eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan bilgisayarlar, projeksiyonlar ve 

tepegözler görsel sunular için vazgeçilmez araçlardır. Bu araçları etkili bir Ģekilde 

kullanabilen bireylerin sunum becerileri de geliĢmiĢtir. Benson ve Branton‟a göre, 

bilgisayar teknolojilerinin görselleĢtirme hareketine getirdiği katkılarla bu durum 

inanılmaz boyutlara ulaĢmaktadır (Aktaran: ĠĢler, 2002: 156). 

3.4. Görsel Öğretim Materyalleri 

 

Öğretim materyali, hedefleri gerçekleĢtirmek amacıyla araç ve gereçlerden 

faydalanarak yapılan ders sunum içeriklerini kapsar (Yanpar, 2007: 9 ). Bilimsel, 

teknolojik ve toplumsal alandaki yenilikler öğretim materyallerinin geliĢiminde etkili 

olmaktadır (Genç, 2004: 106). Köklü değiĢimlerin ve geliĢimlerin yaĢandığı bu 

çağda Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında kullanılan materyallerde de bir değiĢim 

gözlenmektedir. Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında algılamayı ve anlam kurmayı 

kolaylaĢtıran görsel materyallerin giderek daha fazla önem kazanması değiĢimlerden 

bir tanesidir. Türkçe derslerinde kullanılan görsel materyaller Ģöyle incelenebilir: 

3.4.1. Grafik ve Tablo 

 

Grafik tasarım, görsel bir iletiĢim sanatıdır. Birinci iĢlevi ya bir mesaj iletmek 

ya da bir ürünü veya hizmeti tanıtmaktır. Teknoloji geliĢtikçe sadece basılı 

materyaller değil; film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve 

bilgisayar yardımıyla üretilen görsel materyaller de grafik kapsamında 

değerlendirilmiĢtir (Becer, 2002: 33). 
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“Birbirleriyle ilgilerine göre düzenlenerek yazılmıĢ Ģeylerin hepsi” (TDK, 

2005: 1881) olarak tanımlanan tablo eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan görsel 

türlerden biridir. Tabloları okumada iki önemli husus vardır: Tablolarda ne 

sunulduğunun doğru anlaĢılması, sunulan bilginin ne anlama geldiğinin bilinmesi.  

Tablolar anlam kurmada, grafikler kadar etkileyici değildir. Çünkü görsellik 

grafiklerde daha karmaĢık ve yoğundur. Bu nedenle grafik, bilgileri aktarmada 

giderek artan bir oranda kullanılmaktadır (Akyol, 2008: 117-120). Eğitim amaçlı ve 

anlamayı geliĢtirmek için birçok grafik türü (sütun, çizgi, pasta vb.) mevcuttur. 

Grafiklerde kavram ve fikir modellerini betimlemek amacıyla çizimlerle metinleri 

birleĢtiren görsel düzenleyiciler, anlam kurmayı kolaylaĢtıran düzenleyici çerçeve 

olarak iĢlev görür (Stokes, 2002: 16). Grafiklerden anlam kurmada farklı değiĢkenler 

olmasına rağmen Friel ve diğerleri grafik okumada genel noktalar tespit etmiĢtir. 

Friel ve diğerlerine göre grafik okuyucusu; 

1. Grafiklerin tasarımını ve vermek istediği mesajı anlamalıdır. 

2. Grafiklerden elde edilen bilgiyi kontrol edebilmek için karĢılaĢtırmalar ve 

hesaplamalar yapmalıdır. 

3. Grafiklerden hareketle genellemeler, tahmin yapma ve eğilimleri belirleme 

vb. konularda edindiği bilgileri kullanacağı ortamın özellikleriyle 

iliĢkilendirmelidir. 

 Friel ve diğerleri grafiklerin ilköğretim programı açısından aĢamalı olarak 

kullanılabileceğini önermektedir (Aktaran: Akyol, 2008: 119-120). Okul öncesinden 

baĢlayarak ikinci sınıfın sonuna kadar nesne grafikleri, resim grafikleri, kesik 

çizgileri birleĢtirerek oluĢan çizgi grafikleri, bar grafikleri kullanılabilir. Üç ve 

beĢinci sınıflarda bar ve pasta grafiklerinden yararlanılabilir. Altı ve sekizinci 

sınıflarda pasta grafikleri, histogram, çizgi grafikleri kullanılabilir (Akyol, 2008: 

119). 1-5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı incelendiğinde grafik ve tabloyla 

ilgili “Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.” kazanımıyla “Bilgileri tablo ve 

grafikle sunar.” (MEB, 2009: 125) kazanımlarına rastlanmıĢken 6-8. Sınıf Türkçe 

Dersi Öğretim Programı‟nda hiçbir kazanım tespit edilememiĢ, bununla birlikte 6-8. 

sınıf Türkçe etkinlik kitaplarında grafiklerle ve tablolarla karĢılaĢılmıĢtır.  
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    ġekil-5: Ġlköğretim 8. sınıfta kullanılan bir grafik 

 

              (Kapulu ve Karaca, 2010a: 10). 

 6-8. sınıf etkinlik kitaplarında yer alan tablolara aĢağıdaki görsel, örnek olarak 

gösterilebilir: 

ġekil-6: Ġlköğretim 6. sınıfta kullanılan tablo 

 

   (Kapulu ve Karaca, 2010a: 110). 
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Görselliğin grafiklerde daha yoğun ve karmaĢık olması, daha önce de 

belirtildiği gibi anlama ve yorumlama açısından tablolara göre daha etkili bir öğretim 

imkânı sunar. Ġlköğretim ikinci kademe ders kitaplarında genellikle grafik yerine 

tablo tercih edilmesi bilimsel verilerle çeliĢen bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Ġlköğretim 6. sınıf Türkçe ders ve etkinlik kitabında (Tuna Matbaacılık) 32 tablo 

bulunmasına rağmen grafik bulunmaması bu düĢünceyi destekleyen bir örnektir. 

3.4.2.Resim ve Fotoğraf 

 

Resim önce bakılan, sonra görülen ve duyumsanan daha sonra ise iletisini 

izleyicisine taĢıyan ve bu ileti üzerinde düĢündüren bir sanat formudur. Resim, 

sadece renklerden, çizgilerden, Ģekil ve dokulardan oluĢmaz (Özer, 2007: 427). 

Resim bu unsurların hepsinin kolektif çalıĢmasıyla ve kendine yüklenen anlamla 

oluĢur. 

ÇeĢitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde 

sabitleme (TDK, 2005: 715) olarak tanımlanan fotoğraf, Berger‟e göre, çekiciliğini 

yaĢama çok yakın olmasına borçludur (Aktaran: Kasım, 2005: 81). Okulun bireyi 

hayata hazırlayan en önemli kurum olduğu düĢünüldüğünde, fotoğrafların eğitim-

öğretim ortamlarında kullanılması önemlidir.  

Türkçe derslerinin vazgeçilmez araçlarından olan resimler ve fotoğraflar, 

dinlediğini ya da okuduğunu anlama becerilerini geliĢtirmeye dönük etkinlikler 

sırasında, metnin dinlenmesinden ya da okunmasından önce kullanılır. Resim ve 

fotoğraf; eğitim-öğretim ortamında ön bilgilerin hatırlatılması, dikkatin çekilmesi, 

dinleme ya da okuma yoluyla varılacak anlamın somutlaĢtırılarak zihinde 

canlandırılması gibi farklı amaçlarla kullanılabilir (Yangın, 2006: 59). 

Eğitim-öğretim ortamlarında fotoğraf kullanımının sınırlı olması 

gerekmektedir. Çünkü çocuklar, fotoğrafı katı ve sevimsiz bulmakta; bununla birlikte 

bu materyal, çocuğun estetik ve hayal gücünün geliĢimine de bir katkı 

sağlamamaktadır. Bu nedenle, belge niteliği taĢıyan görüntülerde fotoğraf kullanımı 

uygun bir davranıĢ olacaktır. Resmin ise çocuğun hayalinde tamamlayacağı 

yanlarının olması, çocuğa estetik değerler kazandırması gibi özelliklerinden dolayı 

fotoğraftan eğitim-öğretim ortamında daha etkili bir materyaldir (EdiĢ, 2000: 171-
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172). Fakat Türkçe ders ve etkinlik kitapları incelendiğinde fotoğrafa hemen hemen 

resim kadar yer verildiği görülmektedir. Örneğin altıncı sınıf ders kitabının “Millî 

Kültür” temasında yer alan “Türklerde GüreĢ” isimli metinde hem fotoğrafa hem de 

resme yer verilmiĢtir.  

ġekil-7:  Ġlköğretim 6. sınıfta kullanılan bir fotoğraf 

 

        (Kara vd., 2010b: 84). 

AĢağıdaki görsel 6-8. sınıf Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında yer alan 

resimlere örnek olarak gösterilebilir: 

ġekil-8: Ġlköğretim 6. sınıfta kullanılan bir resim 

 

                (Kara vd., 2010b: 83). 
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3.4.3. Ġllüstrasyon 

 

BaĢlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya da 

yorumlayan bütün unsurlara genel olarak “illüstrasyon” adı verilir (Becer, 2002: 

210).  Ġllüstrasyon, gerçeğin dıĢında oluĢur. Örneğin resimdeki asıl nesne ağaçsa 

ağaç göklere kadar yükselebilir, dalları uçsuz bucaksız olabilir. Ġllüstrasyon gerçeğin 

çarpıtılmıĢ öyküsünü sunar. Ġllüstrasyonlar, kullanım alanları açısından üç grupta 

toplanabilir: Reklam illüstrasyonları, yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik 

illüstrasyonlar (Becer, 2002: 210-211). Özellikle yayın illüstrasyonlarının, bilimsel 

ve teknik illüstrasyonların son yıllarda Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında 

kullanımında bir artıĢ gösterdiği söylenebilir. Breitenbach, kitaplarda yer alan 

illüstrasyon kullanımını üç ana baĢlık altında sınıflandırmıĢtır: Yazının bir açıklama 

olarak eĢlik ettiği fakat ağırlığın resim üzerine olduğu illüstrasyonlar, özel bir metin 

için hazırlanan illüstrasyonlar, metin ile çok az iliĢkisi olan ya da hiçbir iliĢkisi 

bulunmayan, tamamen dekoratif amaçlı illüstrasyonlar (Aktaran: ĠĢler, 2002: 59-60). 

Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında kullanılan illüstrasyonların daha çok “özel bir 

metin için hazırlanan illüstrasyonlar” olduğu görülmektedir. AĢağıdaki görsel 6-8. 

sınıf Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında yer alan illüstrasyonlara örnek olarak 

gösterilebilir: 

 

ġekil-9: Ġlköğretim 6. sınıfta kullanılan bir illüstrasyon 

 

              (Kara vd., 2010b: 91). 
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3.4.4. Karikatür 

 

Bugün çeĢitli dillerde kullanılan karikatür sözcüğü, Ġtalyanca “abartma, 

yükleme eylemi” anlamına gelen “caricatura” sözcüğünden türemiĢtir (Topuz, 1986: 

7). Bu sözcüğü ilk kez Annibale Carracci‟nin Art di Bologna‟sına yazdığı ön sözde 

(1646) Mosini kullanmıĢtır (Komisyon, 1987: 6433). Bununla birlikte Türk halk 

resminin temsilcisi olan Karagöz tasvirleri dünyanın ilk karikatürleri sayılmaktadır 

(Ülgen, 2008: 300).  Yapılan çalıĢmalarda (Çelik, 2007; Doğan, 1999; Efe, 2007; 

Örs, 2007; Özer, 1985; Topuz, 1986; Topuz, 1997; Turan, 1975; Uslu, 2007) 

karikatür sözcüğünün birçok tanımı vardır. Bu tanımlarda çizginin, mizahın ve 

düĢüncenin vazgeçilmez olduğu görülmektedir. Bu tanımlardan yola çıkılırsa 

karikatür, düĢüncenin mizahla yoğrulup çizgiyle uyumlu bir Ģekilde betimlenmesi 

Ģeklinde tanımlanabilir. 

 Karikatürler, çizgi romanlar gibi konu, karakter, dil ve zaman yönleriyle 

incelenebilir (Tuncer, 1993: 31). Karikatürde her Ģey konu olarak çizilebilir. Bununla 

birlikte, kaygı duyulup alay edilebilen konular, karikatürcünün esin kaynağı olmaya 

daha elveriĢlidir (Topuz, 1986: 12). Bu nedenle siyaset, kadın hakları, ekonomi, 

sağlık ya da eğitim (özellikle sınav) gibi kaygı uyandıran konular, karikatürlerde 

sıkça ele alınabilmektedir. Karakterler ise gerçek figürlerin biçim bozmalarına 

uğratılarak gülünç resimler haline gelmesiyle oluĢur. Karikatürlerde bazen hayvanlar 

da sembol olarak kullanılabilir. Bu nedenle, karikatürde her Ģey karakter olabilir. 

Karikatür, çizgi romanlar gibi dil açısından diğer yazılı edebiyat türlerinden 

farklılıklar gösterir. Karikatürdeki altyazılar, konuĢma baloncuklarında yer alan 

konuĢmalar ya da baloncukların ve altyazının dıĢında yer alan taklit sesler (hayvan, 

araç vb.) karikatürdeki dildir. Bu dilde tekrarlama, abartma, soyutlaĢtırma gibi 

formlar kullanılır. Karikatürde zaman ise açıktır, gerçek zaman kullanılmaz, olaylar 

çizgi romanlardaki gibi sürekli “Ģimdiki zaman”da yaĢanır (Tuncer, 1993: 35-38). 

Karikatürler; konu, karakter, dil ve zaman yönünden incelendiğinde, konunun diğer 

türlerle ortak olabileceği, ama karakter, dil ve zaman açısından diğer türlerden 

ayrıldığı görülmektedir. 

Karikatürler; ifade tarzına göre yazılı ve yazısız, tekniğine göre renkli ve siyah-

beyaz, kurgu-yapı özelliğine göre ise tek kare ve bant karikatürler olmak üzere farklı 
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Ģekillerde sınıflandırılmaktadır. Viladimir Kazanevsky‟e göre karikatür üç gruba 

ayrılır. Ġlk grupta, insanoğlunun “felsefî” sorunlarını yansıtan çizimler yer alırken 

ikinci grupta, toplumun sosyal yapısını eleĢtiren karikatürler yer almaktadır. Üçüncü 

grupta ise, “sessiz / sözsüz mizah” ya da “saf mizah”ı kapsayan karikatürler yer alır. 

Hakkı Uslu ise ifade tarzına, tekniğine ve kurgu-yapı özelliğine göre karikatürü 

sınıflandırmıĢtır (Aktaran: Uğurel ve Moralı, 2006: 34-35). Bu sınıflandırmaların 

dıĢında ele aldığı konuya göre ekonomi, sağlık, spor, bilim, eğitim karikatürü gibi 

sınıflandırmalar da yapılabilir. 

ġiir, roman ya da hikâye yazıldığı dönemin özelliklerini nasıl yansıtıyorsa 

karikatür de çizildiği dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Çünkü karikatür 

oluĢturulduğu toplumun aynasıdır. Bu nedenle karikatürler, tarihçilerin ya da 

sosyologların birinci derecede kaynakları arasında gösterilebilir. 

Karikatürün hem sanat hem de düĢünce tarihinde önemli bir yeri vardır. 

Werner Hofmann, sanatın karikatürden önemli iki öge aldığını belirtmektedir: Tüm 

yaĢamı parça parça yansıtmak ve çizgilerde basitliğe gitmek. Karikatürcü, biçimi 

daima basitleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Biçimde basitlik ve düĢünceyi en keskin ve vurucu 

çizgilerle belirtmek karikatürün en önemli özelliğidir (Topuz, 1986: 23). Bu özellik 

karikatürü kitle iletiĢim araçlarına, hatta ders kitaplarına kadar giren yaygın bir sanat 

haline getirmiĢtir. Bu sanatın özellikleri Ģöyle sıralanabilir: 

1. Karikatür, çizgiyle mizah yapmaktır. 

2. Çizginin mizahı ifade edebilecek bir bütünlüğü vardır. 

3. Çizgi, mizahın ifadesine yarar. 

4. Mizah çizgiden baĢka araçlarla ifade edilemez. 

5. Çizgideki endiĢe, mizahı hissettiği gibi verebilmektir (Doğan, 1999: 114). 

Karikatürcünün okuyucunun anlam kurmasını, yaratıcı ifadelerde bulunmasını, 

düĢünmesini, estetik haz almasını, bir Ģeyler öğrenmesini, iletiĢim sürecine girmesini 

ve gülmesini sağlamak gibi birçok amacı vardır. Hıfzı Topuz‟a göre, “bu amaçlarda 

„gizil‟ içerik ön plana çıkar ve açıkça belirtilen içeriğin ayrıntılarını ortadan kaldırır.” 

(Topuz, 1986: 18). Okuyucunun gizil içerikten anlam kurabilmesi için 

karikatürcünün, okuyucunun hazırbulunuĢluk düzeyine önem vermesi gerekir. 

Anlam kurma, tespit edilen mesajı okuyucunun ön bilgileri ile analiz ve sentez 

yaparak yeni bir boyuta ulaĢmasıdır (Akyol, 2007b: 3). Alıcı, karikatüre baktığı 
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zaman ön bilgileriyle onu değerlendirerek ve yorumlayarak karikatürün gizil 

anlamını keĢfeder. Karikatürün belirtilenlerinden kültürün karikatürden anlam 

kurmada ayrı bir önem taĢıdığı söylenebilir. Örneğin, Ġngilizlerin çok güldüğü bir 

karikatüre Türklerin kayıtsız kalması bu durumun göstergesidir.  

Torrance göre yaratıcılık, rahatsız edici boĢlukların veya eksik ögelerin farkına 

varma, bunlarla ilgili düĢünme, bunlarla ilgili varsayımlar ortaya atma, varsayımları 

sınama, yeni varsayımlar ortaya kurma, sorunlara çözüm bulma ve tahminde 

bulunmaktır (Aktaran: Doğan, 2007: 169). Yaratıcı ifade ise yaratıcı düĢüncenin 

iletilmesidir. Karikatür de diğer sanatlarda olduğu gibi gizil anlamını buldurma, 

tahmin ettirme ya da eleĢtirel düĢündürme gibi özelliklerinden dolayı vericisi için 

yaratıcı düĢünceyi; alıcısı için yaratıcı ifadeyi sağlar. Yaratıcı düĢünce ya da ifade 

karikatürcü ile okuyucu arasında sürekli bir ortaklık kurar.  

Resim ya da Ģiir gibi sanat dallarında estetik kavramı ne kadar önemliyse 

karikatür için de bu kavram o kadar önemlidir. Çünkü estetik, karikatürün 

tasarımından algılanmasına kadar karikatürü etkileyen önemli kavramdır. 

Karikatürde çizginin verdiği estetik hazzın mizah ve düĢünceyle uyumlu olması 

karikatürün amacına ulaĢmasını sağlayacak unsurlardan biridir. 

Karikatür, çağımızda etkin olan bir mizah türüdür. Karikatürcü ya olağan bir 

görüntü içinde olmadık sınıfları bir araya getirerek ya da günlük hayatta olmayan bir 

görüntü tablosu içinde olağan bir durumu sergileyerek mizahı sağlamaktadır 

(Öngören, 1983: 46-47). Karikatürü diğer görsel türlerden ayıran özelliklerin baĢında 

mizah gelir. Mizahsız bir karikatür basit bir grafik olur. 

21. yüzyıl görselliğin, görsel iletiĢimin öne çıktığı bir yüzyıldır. Ġmgenin 

gücünün arttığı ve görsel kültürün yükseldiği bir dönem yaĢanmaktadır. Ġnsanlık, 

sözlü ve yazılı kültür çağlarından sonra görsel kültür çağına ulaĢmıĢtır (Örs, 2007: 

14). Bu görsel çağda milletlerin kültürel bilinçlerini taze tutmak ve geliĢtirmek için 

karikatür gibi kültürel değerleri iletmede önemli yere sahip görsellere ihtiyacı vardır.  

Görsel iletiler, dil bilimsel ileti ve ikonik ileti olmak üzere ikiye ayrılır. 

Birincisi iletinin yazılı bölümü, ikincisi ise resimli bölümüdür. Bununla birlikte yazı 

ve resimden oluĢan karma iletiler de vardır. ĠletiĢim sürecinde olduğu gibi 

karikatürün de kaynağında olgular, olaylar, kiĢiler ve düĢünceler gibi karikatürün 

belirtilenleri vardır. Daha sonra ise verici (karikatürcü), ileti (karikatür), iletim 
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kanalı, alıcı ve art iletimlerle karikatürün iletiĢim süreci tamamlanmaktadır (Topuz, 

1986: 7-37). Bu süreç bir arayıĢ olarak alıcının iletiyi yapılandırması Ģeklinde 

değerlendirilebilir ve Ģekil olarak Ģöyle gösterilebilir: 

ġekil-10: Görsel ve gülmeceli (karikatür) bir iletide iletiĢim süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(Topuz, 1986: 8). 

Görsel iletiĢimde çizginin önemli bir yeri vardır. Çünkü karikatürün ana 

malzemesi çizgidir. Karikatürcü, çizgilerle düĢünür, çizgilerle düĢündürür ve içinde 

yaĢadığı kültürü çizgilerle sembolleĢtirir. Bir anlamın iletilmesinde söze gerek 

duyulurken karikatürde çizgiye gerek duyulmaktadır (CoĢkun, 2009: 45). Maurice, 

Henry, Philip Soulas ve baĢka birçok karikatürcü, karikatürün herhangi bir mesaj 

iletme amacında olmadığını belirtmiĢlerdir. Buna karĢılık karikatürcülerin büyük 

çoğunluğu karikatürün bir ileti taĢıdığı görüĢündedir (Topuz, 1986: 20). Karikatürün 

vermek istediği ileti karikatürün düĢünce boyutuyla ilgilidir.  

Teknolojinin insanlara verdiği rahatlık, her alanda olduğu gibi karikatür 

dünyasında da kendini göstermektedir. Bu nedenle karikatür, kalemden ya da 
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boyadan ekrana (grafik tablet, bilgisayar) doğru bir geçiĢ süreci yaĢamaktadır. Bu 

durum, karikatürlerle uğraĢan insanların sayısında bir artıĢ sağlarken karikatürü baĢta 

eğitim olmak üzere birçok alanda uygulanabilir bir araç haline getirmiĢtir. 

3.4.4.1. Karikatür ve Eğitim 

 

DavranıĢçı yaklaĢımda eğitim “bireyin davranıĢlarında istendik yönde 

değiĢiklik meydana getirme süreci olarak” olarak tanımlanırken yapılandırmacı 

yaklaĢımda “bireyin zihinsel yapısında değiĢiklik meydana getirme süreci” olarak 

tanımlanmaktadır (GüneĢ, 2010: 5-6). “Öğrencinin bilgiyi zihninde yapılandırarak 

yeni bilgiler üretmesi temeline dayanan” (GüneĢ, 2007: 300) ve yapılandırmacı 

yaklaĢımdan etkilenen yeni Türkçe Öğretim Programı resim, fotoğraf, grafik, 

illüstrasyon, karikatür gibi sanat dallarının eğitimde etkililiğini arttırmıĢtır. Sanat 

ürünlerinin eğitimde kullanılması, öğrencilerin duyuĢsal ve biliĢsel dünyaları 

arasında anlamlı iliĢkiler kurmalarını sağlayabilir.  

Sanat yoluyla eğitim anlayıĢının eğitime uygulanmasının kuramsal çerçevesi, 

ilk kez 20. yüzyıl baĢlarında Herbert Read tarafından belirlenmiĢtir. Genelde sanatın, 

özelde ise karikatürün eğitime etkisi biliĢsel alanla duyuĢsal alan arasındaki etkileĢim 

bağlamında ele alınmaktadır. Sanatın eğitim sürecindeki rolü üzerinde Götze de 

çalıĢmıĢtır. Götze, bilgilendirmeye dayalı öğretim süreçlerinin, derinlemesine tanıma 

alanında bıraktığı boĢluğu, ancak sanat eserleriyle doldurulabileceğini dile 

getirmektedir. Götze, “sanat yoluyla eğitim yapmanın bütün sorununu sezgi ve 

düĢünme ile tanıma ve bilmeyi birbiriyle canlı bir iliĢkiye sokmak” Ģeklinde açıkça 

ortaya koymaktadır. Sahasrabudhe‟ye göre ise sanat, insanın biliĢ ve duyuĢ alanını 

besleyerek eğitim sürecini iki yönde etkilemektedir (Aktaran: Özemir, 2007: 76-77). 

Bu nedenle karikatür hem biliĢsel alanın vazgeçilmezi olan zihinsel süreçleri 

geliĢtirirken hem de duyuĢsal alanın önemli bir ögesi olan estetik hazzı öğrencide 

oluĢturabilmektedir. Bununla birlikte örgün ve yaygın eğitimde karikatür sanatından 

yararlanılabilir. 

Vygotsky öğrenmenin tek baĢına yapılan bir etkinlik olmadığını, çocuğun diğer 

insanlarla karĢılıklı iliĢkileri içinde ona aktarıldığını, çocuğun bunu bağımsız olarak 

oluĢturmadığını, özellikle biliĢsel geliĢimin çocukla çevresindeki bireyler arasındaki 
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karĢılıklı etkileĢim sonucunda olduğunu ifade eder. Çünkü çocuğun kullandığı dilin, 

kavramların, olguların, araç-gereçlerin tarihî ve kültürel bir karakteri vardır. 

Buradaki asıl sorun, bilgimizin ne kadarının toplumsal ve gerçeğe bağlı ne kadarının 

kendimize ait olduğudur. Kendimize ait olan bilgiler oluĢturulmuĢ olarak verilen 

bilgilerin yorumlarla yeniden oluĢturulmasıdır. (Ergün ve Özsüer, 2006: 270-288). 

Bu bağlamda karikatürlerin sosyal yapılandırmacılıkla sıkı bir iliĢkisi olduğu 

söylenebilir. Çünkü öğrencilerin bir karikatürden anlam kurabilmesi için o 

karikatürdeki neden-sonuç iliĢkileriyle zıtlıkları ve benzerlikleri sınıflandırması, 

sıralaması, iliĢkilendirmesi, sorgulaması, değerlendirme ve yorumlama yapması 

önemlidir.  

Karikatürü anlamlandırma sürecinde öğrenciler, önce karikatürdeki çizgi 

üzerinde yoğunlaĢır, daha sonra her ayrıntı üzerinde düĢünür, bağlantı kurarak yorum 

yapar ve nesneler arasındaki zıtlık ve birliktelikleri ortaya koyarak zihinlerinde bir 

öykü kurgular. Böylece, öğrenciler yaratıcı ve eleĢtirel düĢünür (Özalp, 2006: 20). 

Yaratıcı ve eleĢtirel düĢünmenin bir sonucu olarak karikatür, çizerine ve 

okuyucusuna olay, durum ya da kiĢilere farklı bir Ģekilde bakabilme becerisi 

kazandırabilir. Bununla birlikte her bir öğrencinin karikatürle ilgili hazırbulunuĢluluk 

düzeyi birbirinden farklıdır. Öğretmenin, karikatürden anlam kurmada hedefine 

ulaĢabilmesi için öğrencilere sunduğu karikatürle ilgili “Karikatürde ne 

anlatılmaktadır? Karikatürün … konuyla nasıl bir ilgisi vardır?” gibi sorular 

yöneltmesi gerekir. Böylelikle az da olsa anlam kurmadaki farklılıklar azaltılabilir.  

Karikatür, konunun ya da olayın özünü sunar. Çünkü karikatür, Ģiir ya da 

atasözü gibi az sözle çok Ģey anlatmanın çizgide karĢımıza çıkmıĢ Ģekli olarak ifade 

edilebilir. Bu nedenle karikatürlerde konuların ya da olayların en önemli yerleri 

vurgulanır. Bu vurgular ise genellikle gizil anlamlarla ortaya konur. Bu nedenle, 

öğrencilerin karikatürden anlam kurabilmesi için gizil anlamları keĢfetmesi gerekir. 

Karikatürler, gözlemlenerek en ince detaylara kadar incelenen ve sonra bu 

detayların sadeleĢtirilerek olayların, kiĢilerin ya da konuların tanımlanmasıyla 

oluĢturulan vurucu mesajlar içerir (Uslu, 2007: 60). Karikatürün içerdiği mesajın 

çarpıtılmıĢ çizgilerle sunulması karikatürün verdiği mesajdan hem kolay bir Ģekilde 

anlam kurulmasını hem de akılda daha fazla kalıcı olmasını sağlayabilir. 
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Eğitim-öğretim ortamlarında sunulan, öğrencilerin bireysel ya da iĢbirliği 

ilkesine bağlı olarak çizdikleri karikatürler, öğrencilerin sosyalleĢmesi açısından 

önemlidir. Çünkü öğrencinin öğretmeninin sunduğu karikatürle ilgili yorumlar 

yapması, kendi oluĢturduğu karikatürü arkadaĢlarıyla paylaĢması ya da arkadaĢlarıyla 

karikatür oluĢturması onun sosyalleĢmesini hızlandıran durumlardır. Vygotsky de 

“Çocuğun kendi kendine çevresiyle etkileĢerek geliĢtirebileceği biliĢsel kapasitesi 

dıĢında, çevresindeki yetiĢkinlerle ve diğer çocuklarla etkileĢerek geliĢtirebileceği bir 

“geliĢmeye açık alan” olduğunu söylemektedir (Aktaran: Senemoğlu, 1994: 21).  

“Ön bilgileri yeni bilgilerle bütünleĢtirerek zihinde yapılandırmak” (GüneĢ, 

2007: 300) yapılandırmacı yaklaĢımın özelliklerinden biridir. Karikatürler de 

yorumlanmayı gerektiren görseller olduğu için öğrenciye söz konusu içerikle ilgili 

daha önceki bilgilerden yararlanma fırsatı verir. Ön bilgilerden hareketle yeni 

bilgilerin yapılandırılması öğrencide eleĢtirel düĢünme, yaratıcı düĢünme, iletiĢim 

kurma, problem çözme, araĢtırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma ve 

giriĢimcilik gibi Türkçe Öğretim Programı‟nda yer alan temel becerilere de 

öğrencinin ulaĢmasına yardımcı olabilir. Çünkü öğrenci zihinsel ve çevresel bir 

etkileĢim süreci yaĢamaktadır. 

Karikatür, okur-yazar olmayan bireylerin de rahatlıkla anlayabildiği bir mizah 

türüdür. Bu nedenle, hemen hemen bütün ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri 

derslerinde faydasını bilerek ya da bilmeyerek fıkra, karikatür gibi mizah unsurları 

kullanmaktadır. Özellikle Batı‟da hem öğrenci güdülenmesi hem de öğrenmenin 

kalıcılığı açısında genelde mizah, özelde ise karikatürle ilgili birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda karikatürün; “öğrencilerin öğrenme oranını arttırdığı, 

problem çözme yeteneğini geliĢtirdiği, dikkatini, derse katılımını ve öğrenmedeki 

kalıcılığını arttırdığı, kavram yanılgılarını giderdiği; bunun yanında sinirliliği 

azalttığı (özellikle testlerde) ve öğretmenin öğrencilerinin gözünde prestijini 

arttırdığı” gibi sonuçlara ulaĢılmıĢtır (Roesky ve Kennepohl, 2008: 1358). Böylece 

karikatür, öğrenmenin etkili bir aracı olarak eğitim-öğretim ortamının vazgeçilmezi 

olmuĢtur. 

Mizahın bir türü olan karikatür, insanları umutsuzluktan ve gerilimden 

uzaklaĢtırarak onlara yaĢama olumlu bakma becerisi kazandırır. Bu durum doğal 

olarak öğrenme sürecini de olumlu etkiler. Bütün gün derslerle boğuĢan, baĢaramam 
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endiĢesi taĢıyan öğrencide oluĢan olumsuz duyguları, derslerin arasına planlı bir 

Ģekilde serpiĢtirilmiĢ bir iki karikatür yok edebilir (Topçuoğlu, 2007: 50). Böylelikle 

derse odaklanma süresi kısa olan öğrencilerin odaklanma süreleri artar ve aktif 

öğrenme sağlanır. 

Karikatürler, yeni fikirlerin, kavramların ve davranıĢların sunulmasında da 

yardımcı olabilir (Roesky ve Kennepohl, 2008: 1355). Özellikle eğitim-öğretimle 

ilgili karikatürlerin bir konunun, kiĢinin ya da olayın en can alıcı noktasını mizah 

unsurlarını da katarak ifade edebilmesi yeni fikir, kavram ve davranıĢların 

öğretilmesini kolaylaĢtırabilir. 

Yapılandırmacı yaklaĢımın temel ilkelerinden biri “yaparak yaĢayarak 

öğrenme”dir (Ayvacı ve Türkdoğan, 2010: 13). Eğitim-öğretim ortamlarında 

öğrencilerin öğrenilen konuyla ilgili genelde görsel, özede ise karikatür çizmesi 

yaparak yaĢayarak öğrenmesini sağlar. Karikatür çizme öğrencide yaratıcı ve 

eleĢtirel düĢünceyi geliĢtirebileceği gibi öğrenilen konuyla ilgili oluĢabilecek kavram 

yanılgılarını kendi kendine giderebilmesini de sağlayabilir. Böylelikle öğrenci 

merkezli bir eğitim-öğretim yapılmıĢ olur.  

Eğitim, insanın yaĢamı boyunca devam eden bir süreçtir. Eğitimin amaçlarına 

ulaĢmasında birçok unsurun yanı sıra kullanılan araç ve gereçler büyük önem taĢır. 

Eğitim sisteminde karikatürün bir araç olarak kullanılmasının gerekliliği, karikatür 

sanatının bazı özelliklerinden ve eğitim bilimlerinin çeĢitli bulgularından yola 

çıkarak Hakkı Uslu tarafından Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

1. Ġnsanı eleĢtirmek, düĢündürmek ve güldürmek gibi iĢlevleri bulunan 

karikatürün temelinde insanın ve toplumun eğitimi yatmaktadır.  

2. Çocuklar sürekli eğlence arayıĢı içindedir. Çünkü gülmek ve eğlenmek 

onların en önemli gereksinimlerindendir. Bu nedenle, karikatür mizahi 

yönü sayesinde çocukların ilgisini çeken bir sanat dalıdır. 

3. Çocukların ilgi süresi çok kısıtlıdır, dikkatleri çabuk dağılır. Çocuklar 

çabuk sıkılır. Ama dersin karikatürlerle iĢlenmesi onların sıkılmalarını 

engelleyerek daha uzun süre odaklanmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda 

o dersi sevmelerinde de önemli katkısı olacaktır.  

4. Karikatürlerdeki espriyi bulmaya, anlamaya çalıĢmak çocuklar için bir 

bulmacanın çözülmesi ya da yeni bir Ģeylerin keĢfedilmesi anlamına gelir. 
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Bu nedenle, öğrenciler espriyi anlamak, problemi çözmek için zihinsel bir 

etkinlik gösterecektir. 

5. Karikatürün bir ana fikri olsa da karikatür, yoruma açık bir sanattır. 

6. Karikatürden dolayı yorum gücü geliĢen birey, olaylar arasında daha kolay 

neden-sonuç iliĢkisi kurar. 

7. Öğrenmeler, görme duyusuna hitap edeceğinden öğrenme kalıcı olacaktır. 

8. Karikatür, çocuğun çevresini ve içinde yaĢadığı toplumu daha iyi 

tanımasına yardımcı olur. 

9. Çocuğun toplumsal olaylara bakıĢ açısını geliĢtirir, bilinçlenmesini sağlar. 

10. Öğrencilerin sanata olan ilgileri artar ve estetik duyguları geliĢir (Uslu, 

2007: 15-17). 

Öğretmenlerin konularla ilgili yeterince karikatür bulamaması ve karikatüre 

karĢı takınılmıĢ olumsuz tutumlar, karikatürün eğitim-öğretim ortamlarında fazla 

kullanılmamasına neden olmaktadır (Akbaba, 2009: 295). Fakat teknolojide meydana 

gelen geliĢmeler öğretmenlerin derslerde kullanabileceği karikatürleri bulma 

sıkıntısını hemen hemen yok etmektedir. Öğretmenler;  derslerinde kullanabilecekleri 

karikatürleri, özellikle internet gibi yaygın kitle iletiĢim araçlarında bulabileceği gibi, 

çeĢitli karikatür yapma programlarını kullanarak bilgisayarda ya da grafik tabletlerde 

kendisi de oluĢturabilmektedir. Bunun dıĢında hizmet içi kurslarla da karikatür 

uygulamaları öğretmenlere öğretilebilir. Böylelikle karikatürlere karĢı olumsuz 

tutumlar da en aza indirilir. Çünkü karikatür; güdü, dikkat, kalıcılık, okuma, yazma 

ve düĢünme yetilerini geliĢtirme gibi özelliklerinden dolayı, eğitim-öğretim 

ortamlarında kullanılması gereken bir araçtır. 

Okullarda yapılan eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde karikatürlerden 

yararlanılabilir. Örneğin, belirli gün ve haftalardaki kutlamalarda karikatür yarıĢması 

düzenlenebilir ya da okul panolarında karikatüre yer verilebilir. Eğitim-öğretim 

ortamlarında karikatürlerle ilgili yapılabilecek bir etkinlik de sınıf panolarında 

“karikatür köĢesi” oluĢturmaktır. Böylelikle öğrenciler, belirli gün ve haftalarla ya da 

iĢlenilen konuyla ilgili oluĢturdukları karikatürleri karikatür köĢesinde 

sergileyebilecektir. 

Eğitim-öğretim ortamlarında kullanılabilecek karikatürlerin sınıflandırılması 

Ģöyle gösterilebilir: 
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ġekil-11:Eğitim-Öğretim ortamlarında kullanılabilecek karikatürlerin 

sınıflandırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki sınıflandırma Ģöyle incelenebilir: 

3.4.4.1.1. Ön Bilgileri Hatırlatıcı Karikatürler 

Ön bilgileri hatırlatıcı karikatürler; öğrenilecek olan konunun ipuçlarının gizil 

bir Ģekilde sunulduğu ve bu ipuçlarının öğrencinin yaĢantısı yoluyla keĢfedebileceği, 

öğrencinin hazırbulunuĢluk düzeyini arttıran ve derslerin baĢında sunulan 

karikatürlerdir. Ön bilgileri hatırlatıcı karikatürler kullanım amacına ve yerine göre 

dikkat ve güdülenmeyi arttırıcı karikatürler de olabilir. Ders iĢleme sürecinde bu tür 

karikatürlerin yararları Ģöyle sıralanabilir: 

1. Dikkat ve güdülenmeyi arttırarak öğrenciyi cesaretlendirebilir. 

2. HazırbulunuĢluk düzeyini arttırabilir. 

3. Gizil olan anlam keĢfedildiğinden yaratıcı ve eleĢtirel düĢünceyi 

geliĢtirebilir. 

4. Derse geçiĢi hızlandırabilir. 

5. Öğrencinin zorlandığı ya da korktuğu bir konuda korku ve heyecanının 

azalmasını sağlayabilir. 

ÇalıĢma Yaprağı 

Biçimindeki Kavram 

Karikatürleri 

Poster Biçimindeki 

Kavram Karikatürleri 

Eğitim-Öğretim Ortamında  

Kullanılabilecek Karikatürler 

 

Kavram Karikatürleri 

 

Dikkat ve 

Güdülenmeyi Arttırıcı 

Karikatürler 

Ön Bilgileri Hatırlatıcı 

Karikatürler 
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1-5. sınıflarda sezdirerek öğretilen birleĢik kelime kazanımının 6-8. sınıflarda 

öğretilmesinde kullanılabilecek aĢağıdaki karikatür, ön bilgileri hatırlatıcı 

karikatürlere örnek olarak gösterilebilir: 

ġekil-12: Ön bilgileri hatırlatıcı karikatür 

 

 

3.4.4.1.2. Dikkat ve Güdülenmeyi Arttırıcı Karikatürler 

 

Dikkat ve güdülenmeyi arttırıcı karikatürler; dersin baĢında veya derste 

anlatımın bölündüğü zamanlarda öğrenciye sunulabilen, anlatılan konuyla ilgisi 

olmayan karikatürlerdir. Bu tür karikatürler, özellikle ön bilgileri hatırlatıcı 

karikatürlerin kullanılmadığı derslerde kullanılmalıdır. Çünkü ön bilgileri hatırlatıcı 

karikatürlerin dikkat ve güdülenmeyi arttırıcı özellikleri vardır.  Ders iĢleme 

sürecinde bu tür karikatürlerin yararları Ģöyle sıralanabilir: 

1. Dikkat kısa sürede toplanabilir. 

2. Güdülenme kısa sürede artabilir. 

3. Öğrencide yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme oluĢabilir. 

4. Öğrencilerin kazanımlara ulaĢmasını kolaylaĢtırabilir. 

Dikkat ve güdülenmeyi arttırıcı karikatürlere Yiğit Özgür‟ün “Brütüs” isimli 

çalıĢması örnek olarak verilebilir: 
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ġekil-13: Dikkat ve güdülenmeyi arttırıcı karikatür örneği 

 

(Özgür, http://www.yigitozgur.net/galeri/displayimage.php?album=1&pos=44 EriĢim Tarihi: 

11.12.2010). 

3.4.4.1.3. Kavram Karikatürleri 

 

Yapılan çalıĢmalarda (Kabapınar, 2005: 106, Keogh vd., 1998: 219, 

Stephenson ve Warvick, 2002: 135, Uğurel ve Moralı, 2006:37) kavram 

karikatürünün birçok tanımının yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlar 

birleĢtirildiğinde kavram karikatürü, “üç ya da daha fazla karakterin yaptığı 

tartıĢmanın çizgiyle ifade edilmesi” Ģeklinde tanımlanabilir. Kavram karikatürleri 

Ġngiltere gibi Batı ülkelerinde yapılandırmacı yaklaĢımı temel alan yeni bir öğrenme-

öğretme aracı ve yöntemi olarak Naylor ve McMurdo tarafından tasarlanmıĢ (1990), 

daha sonra ise fen, matematik gibi alanlar için geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır 

(Kabapınar, 2005: 106, Stephenson ve Warvick, 2002: 135). Ġlk kullanım 

dönemlerinde tek karakterli olan kavram karikatürlerinin yerini zamanla farklı 

bilimsel bakıĢ açıları sunan çok karakterli, diyaloglara dayanan kavram karikatürleri 

almıĢtır (Üner, 2009: 53). Kavram karikatürlerinin özellikleri Ģöyle özetlenebilir: 

1. Kavram karikatürlerinde, sınırlı okuryazarlığa sahip her yaĢtaki öğrenciyi 

etkilemek için kısa metinler kullanılmalıdır. 

http://www.yigitozgur.net/galeri/displayimage.php?album=1&pos=44
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2. Kavram karikatürlerinde, öğrencilerin bilim ile günlük yaĢam arasında 

bağlantıyı kurabilmesi için bilimsel fikirler günlük olaylara uygulanmalıdır. 

3. Kavram karikatürlerinde, ileri sürülen alternatif fikirler yanlıĢ anlamaların 

yaygın bölümlerini tanımlayan bilgilere dayanır. 

4. Kavram karikatürlerinde, bilimsel olarak uygun görüĢ ya da görüĢler 

alternatif düĢünceler arasından seçilir. 

5. Kavram karikatürlerinde, öğrencilerin konuĢma balonlarındaki doğru fikri 

kolayca bulamamaları için bütün konuĢma baloncukları eĢit statüde 

düzenlenmelidir (Keogh vd., 1998: 219). 

Vygotsky‟e göre; “sosyal çevre, çocukların öğrenmesi ve anlamı 

yapılandırması için bir araçtır.” (Aktaran: Karadağ, 2010: 35). Bu nedenle, kavram 

karikatürlerinde yer alan çizgilerin çocuğun fiziksel ya da sosyal çevresiyle yakından 

iliĢkili olması gerekir. Karikatürün “gülümsemeyi ve düĢünmeyi sağlayan çizgiler” 

olduğu düĢünüldüğünde, kavram karikatürlerinin de düĢündürürken az da olsa 

güldürme özelliğini ortaya çıkarmaktadır. Kavram karikatürleri, düĢündürme 

özelliğini konuĢma baloncukları aracılığıyla yapmaktayken güldürme özelliğini 

çizgiler aracılığıyla yapar. Bu durum, kavram karikatürlerini diğer karikatürlerden 

ayıran önemli bir özelliktir.  

Baysarı kavram karikatürlerinin mizah kavramını içermediğini çoktan seçmeli 

maddelerin özelliklerini taĢıdığını (Baysarı, 2007: 62) ifade etmiĢtir. Fakat kavram 

karikatürlerinde çizgide mizah yapılabilmesi, tartıĢılan konunun birden fazla 

cevabının olması ya da benimsenen fikrin nedenlerinin açıklanması gerektiği gibi 

özellikleriyle çoktan seçmeli maddelerden uzaklaĢıp kendine has farklı bir eğitim 

aracı olarak değerlendirilmelidir. 

Kavram karikatürlerini kullanmanın iki temel nedeni vardır: Kavram 

karikatürlerinin sınıf içi tartıĢmaları kısa sürede baĢlatabilmesi, böylece öğretmenin 

tartıĢma ortamını oluĢturabilmek için fazladan bir çabaya ihtiyaç duymaması;  

öğretim öncesinde hangi düĢünceye sahip olursa olsun tüm öğrencilerin aynı 

araĢtırma yöntemini kullanabilecek olmasıdır (Kabapınar, 2005: 105-106). Böylelikle 

öğrenme, yapılandırmacı yaklaĢımın öngördüğü araĢtırma, yorumlama, tartıĢma, 

eleĢtirel düĢünce gibi zihinsel süreçlerin aktif olduğu bir ortamda gerçekleĢmiĢ olur.  
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Kavram karikatürlerinde üç ya da daha fazla karakter, öğrenilmek istenilen 

düĢünceyi konuĢma baloncuklarındaki sorular ya da fikirler aracılığıyla 

tartıĢmaktadır. DüĢünceler genellikle bireylerin olgu, ilke ya da durumlar hakkındaki 

yanılgılarını kapsamaktadır. Bu nedenle, kavram karikatürlerinin uygulama amacı bir 

kavram, durum ya da olay hakkında tartıĢma baĢlatmak ve beraberinde öğrencileri 

araĢtırmaya sevk ederek (Uğurel ve Moralı, 2006: 37) öğrencilerin olgu, ilke ya da 

durumla ilgili yanılgılarını azaltmaktır. Kavram karikatürlerindeki karakterler 

arasında olan veya öğrenciler arasında oluĢabilecek tartıĢmalar, öğrencilerin konuya 

aktif bir Ģekilde katılımını sağlayabilir. Çünkü öğrenci, öğrenmeye öğretmeni ile 

birlikte yön vererek öğrenme sorumluluğunu üstlenmiĢtir. Böylelikle tartıĢmanın 

sonunda öğrenci, kavram karikatüründe yer alan bilgiyi kendi zihninde yapılandırmıĢ 

olacaktır. 

Öğrenenin etkin rol aldığı yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımında yalnızca 

okumak ve dinlemek yerine; tartıĢma, fikirleri savunma, hipotez kurma, sorgulama 

ve fikirleri paylaĢma gibi öğrenme sürecinde öğrenciyi aktifleĢtiren, aktif, yaratıcı ve 

sosyal öğrenmeyi gerçekleĢtiren ögelere yer verilmelidir (YaĢar, 2010: 17). Kavram 

karikatürlerinde karakterler veya öğrenenler arasında tartıĢmaların olması, öğrencinin 

seçtiği fikrin nedenini açıklaması ve bunun sosyal bir çevrede gerçekleĢmesi kavram 

karikatürlerini; yapılandırmacı yaklaĢımın gerçekleĢtiği eğitim-öğretim ortamlarında 

etkili bir araç haline getirebilir. 

Kavram karikatürlerinde yer alan kiĢi, konu ya da olayla ilgili çizgiler; 

öğrencinin aktif çabasıyla ve sosyal çevresiyle etkileĢerek ön bilgilerini açığa 

çıkarmasını sağlar. Daha sonra öğrenci araĢtırma, sorgulama, sorun çözme gibi 

zihinsel etkinliklerle bilgiyi aktif biçimde alır, ön bilgileriyle bağ kurar, kendi 

yorumunu katar ve zihninde yapılandırır. 

Öğrencilerin bir kavram ya da bilimsel olaya iliĢkin oluĢturdukları doğru 

olmayan yorum ve düĢünceler kavram yanılgısı olarak tanımlanmaktadır. Kavram 

karikatürleri, öğrencilerin öğrenme öncesi düĢünce biçimlerinin, dolayısıyla kavram 

yanılgılarının kısa sürede açığa çıkarılmasını sağlar. Ayrıca, kavram karikatürleriyle 

yanlıĢ fikri savunan öğrencilerin “yanlıĢ yapma” olasılığına iliĢkin endiĢeleri de 

ortadan kalkmaktadır. Çünkü öğrenci sınıfta savunduğu düĢüncenin farkına vardığı 

zaman rahatsız olabilirken kavram karikatüründe yanlıĢ düĢünce, onu ilk kez ifade 
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eden karakterin, yani kavram karikatüründeki karakterin sayılacaktır. Bu durumda 

öğrenci yanlıĢ düĢünceyi ifade eden değil, yanlıĢ düĢünceye katılan konumundadır 

(Kabapınar, 2005: 107). Böylelikle öğrenci, genellikle süreç değerlendirmede 

kullanılan kavram karikatürleri aracılığıyla kavram yanılgılarını ya da yanlıĢ 

düĢüncelerini tespit etmiĢ, oluĢturulan tartıĢma ortamında kavram yanılgılarıyla 

yüzleĢmiĢ ve düzeltmiĢ olabilir.  

Kavram karikatürlerinde ifade edilen bakıĢ açılarından biri ya da birkaçı doğru 

fikir olarak kabul edilebilir. BakıĢ açılarından birini ya da birkaçını seçen öğrenci, 

karakterlerden biri veya birkaçıyla özdeĢleĢmesini ve diğer karakterlerle tartıĢma 

içerisine girmesini sağlar. Daha sonra, öğrenci doğru fikri savunan karakteri seçer. 

Seçilen karakterin “neden seçildiğini” ise sınıf tartıĢmasında ya da öğrenciye yazılı 

olarak yöneltilen ve öğrencinin neyi,  nasıl bildiğini ölçen “Böyle düĢünmenizin 

sebebi nedir?” gibi sorularla tespit edilir. TartıĢmaya katılan öğrenciler sadece kendi 

görüĢlerinin doğru olmadığını, baĢka insanların da görüĢlerinin doğru olabileceğini 

öğrenmiĢ olur. Yapılan çalıĢmalarda (Ġnel vd., 2009: 4; Keogh vd., 1998: 220-222; 

Stephenson ve Warvick, 2002: 139-140) kavram karikatürlerini kullanmanın birçok 

yararı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu yararlar Ģöyle özetlenebilir: 

1. Öğrencilerin var olan bilgi ve düĢüncelerinin ortaya çıkarılmasını sağlar. 

2. DüĢünceleri sorgulatarak ve derinleĢtirerek ayrıntıya girmeyi kolaylaĢtırır. 

3. Alternatif bakıĢ açıları sunar. 

4. TartıĢma ortamı yaratmak için bir uyaran olarak kullanılır. 

5. Sınıf içi tartıĢmaları kısa sürede baĢlatır. 

6. Kavram yanılgılarını ve kararsızlıkları ortaya çıkarır ve giderilmesini 

sağlar. 

7. Öğrenmenin kalıcılığını artırır.  

8. AraĢtırmaya yönlendirir. 

9. Katılımı ve güdülenmeyi artırır. 

10. Süreç veya sonuç değerlendirmede bir ölçme aracı olarak kullanılabilir. 

11. Bir konuyu özetlemek ya da tekrar etmeye yardımcı olmak için 

kullanılabilir. 
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12. Bilimsel fikirlerin görsel sunumunu sağlar. 

13. “Böyle düĢünmenizin sebebi nedir?” gibi açık uçlu sorular aracılığıyla 

öğrenciler, bilimsel düĢünmeyi öğrenir. 

14. Soyut olanının somut bir Ģekilde ifadesini sağlar. 

15. Öğrencilerin düĢüncelerini mantık akıĢı ve bütünlük içinde sunmalarını 

sağlar. Böylelikle, onların karĢılaĢtırma yapma, sebep-sonuç iliĢkisi kurma 

sınıflandırma, değerlendirme gibi zihinsel becerileri geliĢtirir. 

16. Öğrencilerin kendi anlayıĢ düzeylerini değerlendirmesini sağlar. 

Kavram karikatürleri, kullanımı ya da tasarımı açısından ikiye ayrılabilir: 

1. Poster biçiminde sınıfın en arkasında oturan öğrencinin görebileceği 

Ģekilde asılan ya da yansıtılan kavram karikatürleri. 

2. ÇalıĢma yaprağı biçiminde olan kavram karikatürleri. 

Kabapınar, poster ve çalıĢma yaprağı biçimindeki kavram karikatürlerinin 

özellikleri ve kullanımlarıyla ilgili görüĢlerini Ģöyle belirtmektedir: 

“Kavram karikatürleri, poster biçiminde tasarlanacağı gibi çalışma 

yaprağı biçiminde de tasarlanabilir. Poster biçimindeki kavram 

karikatürlerinde olduğu gibi çalışma yapraklarında da var olan durum üç ya 

da daha fazla karakter tarafından dile getirilmektedir. Buna karşın, kavram 

karikatürlerinde hazırlanış biçimlerinden kaynaklanan farklılıklar vardır. 

Bunlar, çalışma yapraklarının giriş kısmında karikatürü tanıtıcı bir metnin 

olması ve kavram karikatürünün ardından soruların yer almasıdır. 

Çalışma yaprağı biçiminde hazırlanan kavram karikatürleri 

öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler, dağıtılan çalışma yapraklarını bireysel 

olarak doldurabileceği gibi, bir araya geldiği grup arkadaşlarıyla birlikte de 

doldurabilir. Çalışma yaprakları, gruplar halinde doldurulacaksa öğretmen, 

gruplara karakterleri ve ifade ettikleri düşünceleri açıklar ve çalışma 

yapraklarını incelemeleri için zaman tanır. Daha sonra öğrencilere hangi 

karakterin düşüncesine katıldıklarını sorar. Öğrenciler, fikirlerini açıkladıktan 

sonra çalışma yaprağında yer alan soruları grup arkadaşlarıyla tartışarak ve 
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araştırarak çözmeye çalışır. Çalışma yapraklarının doldurulmasının ardından 

her gruptan birer üye sınıfa ulaştıkları sonucu açıklar. Her grup dinlendikten 

sonra sonuçlar yorumlanır. Bu yönüyle çalışma yaprağı biçiminde hazırlanmış 

kavram karikatürleri, öğrencilere işbirliği içerisinde öğrenme imkânı 

verebilmektedir” (Kabapınar, 2007: 246). 

Poster Ģeklinde asılan ya da yansıtılan kavram karikatürlerine aĢağıdaki görsel, 

örnek olarak gösterilebilir: 

ġekil-14: Poster Ģeklindeki kavram karikatürü örneği 

 

(Stephenson ve Warvick, 2002: 138)‟ten Türkçeye aktarılmıĢtır. 

AĢağıdaki kavram karikatürü ise çalıĢma yaprağı biçiminde hazırlanmıĢ bir 

örnektir: 
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ġekil-15: ÇalıĢma yaprağı biçimindeki kavram karikatürü örneği 

 

            (Kabapınar, 2005: 118). 

Yukarıdaki kavram karikatüründe görüldüğü gibi aynı konuya iliĢkin ikisi 

kavram yanılgısı olmak üzere üç farklı düĢünce biçimi sunulmaktadır. Karakterler, 

“buzun erimesi” olayını tartıĢmaktadır. Öğrencilerin hazırbulunuĢluk düzeyini 

arttırmak için “buz kütlesi” kavram karikatüründe yer almıĢtır. OluĢabilecek kavram 

yanılgıları iki karakter tarafından ifade edilmiĢken doğru düĢünce bir karakter 

tarafından ifade edilmiĢtir. Kavram karikatürlerinde doğru düĢünce bir karakterle 

ifade edilebileceği gibi birden fazla karakter tarafından da ifade edilebilir. Bu ise 

öğrencilerde bir konuyla ilgili birden fazla doğru fikrin olabileceği ya da bir sorunla 

ilgili birden fazla çözümün olabileceği düĢüncesini oluĢturabilir. Bununla birlikte 

“bir konu ya da olayla ilgili ne kadar kavram yanılgısı varsa kavram karikatürlerinde 

o kadar karakterin olabileceği de söylenebilir.” (Kabapınar: 2005:118). Böylelikle 

öğrenci öğretilmek istenilen kavramı daha iyi öğrenebilir. 
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3.4.4.2. Karikatürlerin Türkçe Dersinde Uygulanabilirliği 

 

2005 yılından itibaren Türk eğitim sistemindeki öğretim programları 

yenilenmeye baĢlamıĢtır. Yenilenen programlardan bir tanesi de Türkçe Dersi 

Öğretim Programı‟dır. Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nın hazırlanmasında; 

yapılandırıcı yaklaĢım, çoklu zekâ yaklaĢımı, öğrenci merkezli eğitim, bireysel 

farklılıklara duyarlı eğitim, tematik, sarmal ve beceri yaklaĢımı gibi günümüz eğitim 

yaklaĢım ve modelleri göz önünde bulundurulmuĢtur (MEB, 2009: 10). Bu yaklaĢım 

ve modellerin etkisiyle oluĢan Türkçe dersinin temel becerileri; Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanma; eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme; iletiĢim kurma; problem 

çözme; araĢtırma; karar verme; bilgi teknolojilerini kullanma; giriĢimciliktir (MEB, 

2006: 5). Türkçe Dersi Öğretim Programı, Türkçe dersinin temel becerilerinde de 

görüldüğü gibi “öğrenci merkezli” öğrenmeye odaklıdır. Bu nedenle Türkçe dersinde 

kullanılacak araçların, yöntem ve tekniklerin öğrencinin ön bilgilerini harekete 

geçirici, bilgiyi kendi zihninde yapılandıracağı ve bilgiyi keĢfedeceği Ģekilde 

olmalıdır. Karikatürler; karĢılaĢtırma yapma, sebep sonuç iliĢkisi kurma, 

sınıflandırma, değerlendirme, özetleme, ön bilgileri hatırlatma, güdülenmeyi 

arttırma, kalıcılığı sağlama gibi birçok yararıyla Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nı 

belirleyen yaklaĢım ve modellerin temel ilkeleriyle örtüĢmektedir. Karikatürlerin 

Türkçe Dersi Öğretim Programı‟yla örtüĢmesine rağmen Türkçe derslerinde kısıtlı 

bir Ģekilde kullanıldığı görülmektedir. 

Türkçe derslerinde yer alan metinden daha iyi anlam kurulabilmesi için bir araç 

olarak karikatürden yararlanılmıĢtır. AĢağıdaki görsel buna örnek olarak verilebilir: 

ġekil-16: Ġlköğretim 6. sınıf ders kitabında kullanılan bir karikatür 

 

             (Kara vd., 2010b:108). 
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Ġlköğretim Türkçe kitaplarında karikatürlerin sadece metinlerden anlam 

kurmada yararlanılmadığı “yazma” becerisini geliĢtirmek için de kullanıldığı 

görülmektedir. Yazma becerisinin geliĢtirmek için kullanılması, Ġlköğretim Türkçe 

Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu‟nun (1-5. Sınıflar) görsel okuma alanında yer 

alan “Karikatürde verilen mesajı algılar.” (MEB, 2009:125) kazanımına 

dayanmaktadır. Bu kazanım doğrultusunda az da olsa ilköğretim I ve II. kademe 

Türkçe ders ve etkinlik kitaplarında karikatüre yer verilmiĢtir. 8. sınıf etkinlik 

kitabında yer alan aĢağıdaki karikatür, yazma becerisini geliĢtirmek için kullanılan 

karikatürlere bir örnek olarak gösterilebilir: 

ġekil-17: Yazma becerisini geliĢtirmeyi amaçlayan karikatür etkinliği 

 

(Kapulu ve Karaca, 2010a: 145). 

Karikatürler yazma becerisinin dıĢında; okuma, dinleme / izleme, konuĢma 

becerileriyle dil bilgisi alanlarında da kullanılabilir. Öğrencilerin karikatürden anlam 

kurmaya çalıĢırken okuma, karikatürden kurdukları anlamı anlatırken konuĢma, 

arkadaĢlarının karikatürler ilgili paylaĢımlarını dinlerken dinleme / izleme becerileri 

geliĢir. 

Dil bilgisi alanıyla ilgili yapılan çalıĢmalarda (Çeçen, 2007: 9-10; Karadüz, 

2007: 288-296; Koç, 1994: 8; Özbay, 2007: 137-140, Yapıcı, 2004: 38-39) dil bilgisi 

öğretiminin ilkeleri tespit edilmiĢtir. Tespit edilen dil bilgisi ilkeleriyle karikatürün 
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kullanım amaçları örtüĢmektedir. Karikatürün dil bilgisinde kullanılmasının sebepleri 

Ģöyle açıklanabilir: 

1. Karikatürden anlam kurma, öğrencinin ön bilgilerini harekete geçirerek 

karikatürdeki anlamı keĢfetmesiyle sağlanır. Öğrencilerin dil bilgisi 

öğretiminde de ön bilgileriyle dil bilgisi kurallarını keĢfetmesi, karikatürle 

dil bilgisi öğretiminin aynı yöntemle gerçekleĢtiğini gösterir. 

2. Dil bilgisi derslerinde öğrenme ortamlarının beceri kazandıracak nitelilikte 

tasarlanması gerekir. Karikatür gibi zengin öğrenme araçlarının, aktif 

öğrenme tekniklerinin kullanıldığı, dilin zengin imkânlarının gülmecelerle 

öğrencilere tanıtıldığı öğrenme ortamlarında okuma, yazma, konuĢma ve 

dinleme / izleme becerileri öğrencilere etkin bir Ģekilde kazandırılabilir. 

Özellikle poster Ģeklindeki kavram karikatürlerinin öğrencinin konuĢma 

becerisini, çalıĢma yaprağı biçimindeki karikatürlerin de yazma becerisini 

geliĢtirdiği söylenebilir. 

3. Aktif öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için derslere ilginin ve katılımın 

artması gerekir. Fakat dil bilgisi konularının fazla ilgi çekici olmadığı ve dil 

bilgisi derslerine fazla katılımın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, 

öğrencilerin çoğu dil bilgisi kurallarını bilmemekte ve bunları ana dili 

becerilerine yansıtamamaktadır. Dil bilgisi kurallarının karikatür gibi 

gülmecenin olduğu etkinliklerle desteklenmesi, dil bilgisi öğretimini ilgi 

çekici bir hâle dönüĢtürebilir. Bununla birlikte, kavram karikatürlerinin 

oluĢturduğu tartıĢmalar ve bu karikatürlerde öğrencinin seçeceği karakteri 

neden seçtiğini açıklaması, katılımın çok olabileceği bir ortamda öğretimi 

gerçekleĢtirebilir. 

4. Öğrenciler, dil bilgisi öğretiminde kullanılan terimleri karıĢtırabilmektedir. 

Örneğin, basit kelimenin ne olduğunu bilmesine rağmen basit kelimeyi 

türemiĢ kelime olarak ifade edebilmektedir. Dil bilgisi öğretiminde kavram 

karikatürlerinin kullanılması, öğrencilerde oluĢan terim karıĢıklığının 

giderilmesini sağlayabilir. 

5. Dil bilgisi öğretiminin ezbere dayalı bir anlayıĢla yapılması, öğrenilenin 

kalıcı olmasını engellemektedir. Bu durum, dil bilgisi öğretiminin en önemli 
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sorunlarından biridir. Karikatür gibi dilin etkin bir Ģekilde kullanıldığı 

araçlar, dil bilgisi öğretimini ezbere dayalı bir anlayıĢtan uzaklaĢtırarak 

öğrenilenin kalıcı olmasını sağlayabilir. 

Karikatürün Türkçe derslerinde kullanılmasıyla dil bilgisi öğretiminde birçok 

sorun ortadan kalkabilir. “Basit, birleĢik ve türemiĢ kelimeleri ayırt eder.” 

kazanımıyla ilgili görsel, poster Ģeklinde asılan ya da yansıtılan kavram 

karikatürlerinin Türkçe eğitimine, özellikle de dil bilgisi alanına uygulanmasına 

örnek olarak gösterilebilir: 

ġekil-18:Türkçe dersinde uygulanan poster Ģeklindeki kavram karikatürü örneği 

 

 

AĢağıdaki basit kelime ile ilgili kavram karikatürü ise çalıĢma yaprağı 

biçimindeki kavram karikatürlerinin Türkçe dersi dil bilgisi alanına uygulanmasına 

örnek olarak gösterilebilir: 
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ġekil-19: Türkçe dersinde uygulanan çalıĢma yaprağı biçimindeki kavram 

karikatürü örneği 

 

 

Yukarıdaki kavram karikatüründe görüldüğü gibi aynı konuya iliĢkin ikisi 

kavram yanılgısı olmak üzere üç farklı düĢünce biçimi sunulmaktadır. Karakterler, 

“uyumuĢlar” sözcüğünün yapısını tartıĢmaktadır. Öğrencilerin hazırbulunuĢluk 

düzeyini arttırmak için komik unsurlar içeren “uyuyan adam” görseli kavram 

Arkadaşlar, 
“defterlerden” 

kelimesinin kökü için 
ne söyleyebilirsiniz? 
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karikatüründe yer almıĢtır. Bununla birlikte basit kelime kazanımı için oluĢabilecek 

birleĢik, türemiĢ ve gövde kavramları farklı karakterler tarafından ifade edilmiĢken 

doğru düĢünce bir karakter tarafından belirtilmiĢtir.  

Kavram karikatürlerinin diğer görsel araçlar gibi ön bilgileri hatırlatıcı, 

somutlaĢtırıcı, derse katılımı ve güdülenmeyi arttırıcı vb. özelliklere sahip olması dil 

bilgisi öğrenme alanına uygulanabileceğini gösterir. Yapılan kaynak incelemesinde 

karikatürün Türkçe dersinde etkin bir Ģekilde kullanılmadığı tespit edilmiĢtir. Türkçe 

dersinde kullanılmaması bir eksiklik olarak görülebilir. Çünkü yapılandırmacı 

yaklaĢımın öngördüğü öğrenme etkinliklerine ortam hazırlayan kavram karikatürleri 

Ģekil 18 ve Ģekil 19‟da görüldüğü gibi Türkçe dersinde de uygulanabilir. 

3.4.4.3. Karikatürlerle Ders ĠĢleme Süreci 

 

2005‟ten itibaren yenilenen öğretim programlarındaki ders iĢleme süreçlerinde, 

yapılandırmacı yaklaĢım etkisini göstermektedir. Yapılandırmacı yaklaĢımda birçok 

modelle ders iĢlenebilmektedir: 3E, 4E, 5E, 7E gibi. Bu modeller Piaget‟in teorisine 

dayanan ve yapılandırmacı yaklaĢım ile Ģekillenen öğrenme modelleridir. Bu 

öğrenme modelleri arasındaki fark, öğrenme halkasındaki fazlardaki değiĢikliktir. 

AraĢtırmacılar, 3E modelini daha da geniĢleterek keĢfetme, açıklama, geniĢletme ve 

değerlendirme (explore, explain, expansion, evaluation) olacak Ģekilde 4E öğrenme 

döngüsü olarak ifade etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar, daha sonra ise merak uyandırma, 

keĢif, açıklama, geniĢletme, değerlendirme (excite, explore, explain, elaborate, 

evaluation) basamaklarıyla 5E modelini; son yıllarda ise merak uyandırma ve ön 

bilgileri harekete geçirme, keĢfetme, açıklama, geniĢletme, iliĢkilendirme, paylaĢma, 

değerlendirme (engage, explore, explain, elaborate, extend, exchange, evaluation) 

basamaklarından oluĢan 7E modelini geliĢtirmiĢlerdir (Kanlı, 2009:52-56). 7E 

modeli 5E modelinden farklı olarak geniĢletme aĢamasını “geniĢletme, iliĢkilendirme 

ve paylaĢma” aĢamaları olarak ayırmaktadır. Özellikle ön bilgileri harekete geçirme 

iliĢkilendirme gibi özelliklerinden dolayı 7E modeli karikatürlerle ders iĢleme 

sürecinde kullanmaya daha uygun bir modeldir. 7E modelinin aĢamaları Ģöyle 

gösterilebilir: 
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Tablo-7: 7E modelinde karikatürlerle ders iĢleme aĢamaları 

AĢamalar Özellikleri 

Merak Uyandırma 

1.Öğrenci katılımını sağlamak için ilgi ve merak uyandır (Konuyla ilgili 

bir simülasyon izletilebilir ya da bir hikâye okunabilir.). 

2. Ön bilgileri hatırlatıcı karikatürler sunulabilir. 

3.   Konu hakkında bir kıvılcım oluĢturulur. 

4.  Öğrencilerin kafalarını karıĢtıracak sorular sorulabilir. 

5.  Öğrencilerin yeni kavram ya da konuyla ilgili ne bildikleri ortaya 

çıkarılmaya çalıĢılır. 

6.  Kavram yanılgılarıyla ilgili sorular sorulur. 

KeĢif 

1.  Beceri ve kavramları içeren somut aktiviteler için ortam sağlanır. 

2.  Odak sorular sorulur. 

3.  Öğrenciler dinlenir ve gözlemlenir. 

4.  Konuyla ilgili kavram karikatürleri sunularak tartıĢma ortamı 

oluĢturulabilir. 

5.  Öğretmen iyi bir danıĢman ya da eğitim koçluğu görevini yerine 

getirir. 

6.  Öğrencilerin elde ettiği verileri doğru bir Ģekilde kaydetmeleri sağlanır.  

Açıklama 

1.  Öğretmen, öğrencileri kavramları açıklamaları ve tanımlamaları için 

cesaretlendirir. 

2.  Öğrencilerden açıklamalar ve deliller istenir. 

3.  Öğrencilerin mantıklı açıklamalar yapabilmek için elde ettikleri 

verileri kullanmaları gerektiği vurgulanır. 

GeniĢletme 

1.  Öğretmen, öğrencilerin kavram ve becerileri yeni durumlara 

uygulamaları için cesaretlendirir. 

2.  Öğretmen, öğrencilerin kavramları, açıklamaları ve tanımlamaları 

önceden edindikleriyle kullanmaları ister 

3.  Öğretmen, öğrencilere gerekli olan delillere ve verilere sahip 

olduklarını hatırlatır ve onlara sorular sorar. 

ĠliĢkilendirme 1. Öğretmen, öğrencilerin mevcut kavramları diğer alanlarla / kavramlarla 

/ konularla ya da günlük yaĢamla iliĢkilendirmelerine rehberlik eder. 

PaylaĢma 

1.  Öğretmen, öğrencilerin fikirlerini diğer arkadaĢlarıyla tartıĢmaları için 

ortam oluĢturur. TartıĢmalar kavram karikatürleri aracılığıyla yapılabilir. 

2.  Öğretmen, bilgi alıĢveriĢinde bulunan öğrencileri gözlemler. 

3.  Öğretmen, öğrenci grupları arasında etkileĢimi sağlar, öğrenci 

fikirlerini karĢı karĢıya getirir. 

Değerlendirme 

1.  Öğretmen, yeni beceri ve kavramları uygulayan öğrencileri gözlemler. 

2. Öğretmen, kavram karikatürleri kullanılarak değerlendirme yapabilir. 

3.  Öğretmen, öğrencilerin bilgi ve becerileri değerlendirir. 

4.  Öğretmen “Niçin böyle düĢündün?” Ģeklinde açık uçlu sorular sorarak 

süreci destekler. 

(Kanlı ve Yağbasan, 2008: 100)‟den karikatürler kullanılarak geniĢletilmiĢtir. 

 

Yukarıdaki ders iĢleme süreci incelendiğinde karikatürlerin merak uyandırma 

aĢamasında; kavram karikatürlerinin keĢfetme, paylaĢma ve değerlendirme 

aĢamalarında kullanılabileceği görülmektedir. 
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Yapılandırmacı yaklaĢımı temel alan 7E modeline göre hazırlanmıĢ ve 

karikatürlerin yer aldığı ders iĢleme sürecinin dil bilgisi “eki ve kökü ayırt eder” 

kazanımına uygulanması aĢağıdaki gibidir: 

3.4.4.3.1.Merak Uyandırma ve Ön Bilgileri Harekete Geçirme (Engage) 

 

“Buğdayın Hayatı”  baĢlıklı metni okuyunuz. 

Buğdayın Hayatı 

Kuşun ağzındaki buğday toprağa düştü. Toprak bir annenin çocuğunu 

kucaklaması gibi buğdayı sımsıkı sardı. Daha sonra yağmur toprağa düştü. Buğday, 

yağmurun ıslattığı toprakta derin uykusundan uyandı. Yavaş yavaş köklerini 

bedeninden toprağa saldı. Köklerinden aldığı güçle yapraklarını gökyüzüne doğru 

yeşertti. Kök, yaprakların azmiyle yeni doğacak buğdayların hazırlanması için 

durmadan çalışıyordu. Yaz geldiğinde toprağa düşen buğdayın saldığı kökler, yeni 

doğacak buğdaylar için su ve besin topluyordu. Buğdayın gövdesi kökten gelen bu 

gücü yeni doğacak buğdaylar için durmadan taşıyordu. Yaz ortalarında buğday 

başağı; toprağın bereketi, kökün gücü, gövdenin azmi, başağın çalışkanlığıyla yeni 

buğdaylara gerekli olan her şeyi vermişti. Hasat zamanı küçük çocuk babasına şu 

soruyu soruyordu: “Neden buğday tohumundan arpa türemedi?” Baba, küçük 

çocuğa: “Toprağa düşen tohum kökün anasıdır. Kök neyse kökten türeyen de odur. 

Başka bir şeye benzemez. Bunun için toprağa düşen buğday yeryüzüne buğdaylar 

olarak çıkar.” 

                                                                                                  Ahmet AKKAYA   

Yapı bilgisinin terimleriyle iliĢkili olan hikâye okunduktan sonra ilgili 

karikatür tahtaya yansıtılarak incelenir. 
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ġekil-20: Ön bilgileri hatırlatıcı karikatür örneği 

 

 

Yukarıdaki hikâyede ya da karikatürde yer alan olay ve olgulara yönelik 

öğrenciler kendi yaĢantılarını ya da değiĢik bölgelerdeki bildik yaĢantıları 

karĢılaĢtırır. Öğretmen açık uçlu sorularla öğrencilerin neler bildiklerini ortaya 

çıkarmaya çalıĢır. Böylelikle öğrencide konuyla ilgili merak uyandırma ve ön 

bilgileri harekete geçirme sağlanmıĢ olur. 

3.4.4.3.2. KeĢfetme (Explore) 

 

AĢağıdaki poster ya da çalıĢma yaprağı biçimindeki kavram karikatürüyle bir 

tartıĢma ortamı oluĢturularak yaĢanan durumlar sorgulanır ve öğrencilerin derse 

katılmaları sağlanır. OluĢan ortamda, öğrencilerin ek ve kökü keĢfetmeleri, sorunlara 

ve çözüme yönelik durumlar üzerinde karara varmaları desteklenir. 
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ġekil-21: Poster Ģeklinde kavram karikatürü 

 

 

 
 ġekil-22: ÇalıĢma yaprağı biçimindeki kavram karikatürü 
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Öğretmen, çalıĢma yaprağı biçimindeki kavram karikatürünü kullanmıĢsa 3-5 

dakikalık süre sonunda öğrencilerin çalıĢma yaprağı biçimindeki kavram 

karikatürünü sunmasını sağlar.  

3.4.4.3.3. Açıklama (Explain) 

 

Öğrencilerden gözlemlerini tanımlamaları ve karikatürlerden edindikleri 

bulgulardan yola çıkarak bir “kökün bir kelimeni anlamı en küçük birimi olduğu, 

ekin kökten sonra geldiği” gibi sonuçlara varması beklenir.  Öğrencilerin vardığı 

sonuca “Neden vardığı?” öğretmen tarafından sorulan açık uçlu sorularla öğrenilir. 

Öğrencilerin elde ettikleri bilgilerle konuyla ilgili bir karikatür çizmeleri istenebilir. 

3.4.4.3.4. GeniĢletme (Elaborate) 

 

Öğretmen; öğrencilerin hazırladıkları,  ek ve kök kavramlarıyla iliĢkili 

karikatürlerde belirledikleri problemi nasıl tanımladıklarına ve bunu nasıl 

yansıtacaklarına iliĢkin düĢüncelerini sınıfta yapılan tartıĢmalar ıĢığında gözden 

geçirerek düĢüncelerine son biçimini verir. Bu aĢamada, öğretmen, öğrencilerin grup 

halinde çalıĢmasını sağlar ve açık uçlu sorularla öğrencilerin neler yaptığını 

anlamaya çalıĢır. 

Öğretmen, “balıkçılar” gibi birçok kelimenin kökünü ve ekini öğrencilere 

sorarak öğrencilerin edindiklerini yeni kelimelere uygulayabilmelerini sağlar. 

Böylelikle öğrenci alıĢılmadık durumlar için çözüm üretebilir. 

3.4.4.3.5. ĠliĢkilendirme (Extend) 

 

Öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları kök halindeki kelimelere ek 

getirmeleri istenerek kökün mü, ekin mi önce geldiği sorulabilir. 

3.4.4.3.6. PaylaĢma (Exchange) 

 

Öğrenme yaĢantılarını tamamlamıĢ olan öğrenciler, ek ve kök ile ilgili ifadeleri 

ve karĢılaĢabilecekleri sorunları diğer öğrencilerle tartıĢır. Öğretmen bu süreci 

gözlemler ve öğrencileri dinler. 
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Öğrenciler, çizdikleri karikatürleri bu aĢamada sınıf arkadaĢlarıyla paylaĢır. 

Böylelikle öğrenci fikirleri karĢı karĢıya getirilmiĢ olur. Öğrenciler tarafından birinci 

seçilen görsel “karikatür köĢesi” nde sergilenerek paylaĢılır. 

3.4.4.3.7. Değerlendirme (Evaluation) 

Dersin sonunda ek ve kökle ilgili genel bir özet yapılır. Öğretmen kazanımın 

pekiĢtirilmesi için çalıĢma yaprağı biçimindeki kavram karikatürlerini uygulayabilir.  

Öğretmen, keĢfetme aĢamasında kullandığı kavram karikatüründen yola 

çıkarak doğru bilgileri pekiĢtirir. Hatalı bilgilerin ise niçin hatalı olduğunu 

öğrencilerle tartıĢarak dönüt-düzeltme sürecini iĢletir. Böylelikle öğrencilerin 

kazanım düzeyini arttırmayı sağlar. Daha sonra, öğretmen ek ve kök kazanımının 

anlaĢılıp anlaĢılmadığını ölçmek için öğrencilere ek ve kök kazanımıyla ilgili sorular 

sorar. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan sonra “Niçin böyle 

düĢünüyorsunuz?” gibi açık uçlu sorular sorarak öğrencilerin kazanıma eriĢip 

eriĢmediklerini ölçer.  

3.5. Ġlgili AraĢtırmalar 

Bu baĢlıkta, karikatürler ve dil bilgisi öğretimiyle ilgili ulusal ve uluslararası 

araĢtırmalara yer verilmiĢtir. Bununla birlikte bu araĢtırmalar, yayın yılları esas 

alınarak eskiden yeniye doğru sıralanmıĢtır. 

 

3.5.1. Karikatürle Ġlgili AraĢtırmalar 

 

Karikatürün eğitim-öğretim ortamında kullanılmasıyla ilgili baĢlıca 

araĢtırmalar Ģunlardır: 

Keogh, Naylor, Wilson (1998), “Kavram Karikatürleri: Fizik Eğitimine Yeni 

Bir BakıĢ” isimli makalelerinde, fizik eğitiminde kavram karikatürlerinin yararları 

üzerinde durmuĢlardır. Bu araĢtırmada kavram karikatürlerinin, öğrencilerin derse 

karĢı güdülenmesini arttırdığı, öğrencilerin kendi öğrenmelerini değerlendirdiği 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Özalp (2006), “Karikatür Tekniğinin Fen ve Çevre Eğitiminde 

Kullanılabilirliği Üzerine Bir AraĢtırma” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, 
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karikatürlerin baĢarıya ve tutuma etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmada ön test - son test 

gruplu yarı deneysel desen kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmada, 

4. Karikatürlerin Fen Bilgisi dersinde öğrenci baĢarısını arttırdığı, 

5. Karikatürlerin öğrenilenin kalıcılığını arttırdığı, 

6. Karikatürlerin çevreye ve Fen Bilgisi ders kitabına yönelik öğrencilerin 

tutumlarını olumlu etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Durualp (2006), “Ġlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karikatür 

Kullanımı” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, kavram karikatürlerini tanıtmıĢ ve 

kavram karikatürlerinin öğrenci baĢarısına etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmada ön test - 

son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma için çeĢitli 

kaynaklardan Sosyal Bilgiler dersi “Demokratik Hayat” ünitesiyle ilgili çeĢitli 

karikatürler bulunmuĢ ve deney grubuna uygulanmıĢtır. Bu araĢtırmada, deney grubu 

öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden daha baĢarılı olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Durmaz (2007), “Yapılandırıcı Fen Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin 

Öğrencilerin BaĢarısı ve DuyuĢsal Özelliklerine Etkisi (Muğla Ġli Merkez Ġlçe 

Örneği)” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, karikatürlerin baĢarıya ve duyuĢsal 

özelliklere etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmada ön test - son test kontrol gruplu 

deneysel desen kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın deney ve kontrol grubuna 124 öğrenci 

dâhil edilmiĢtir. Bu araĢtırmada, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubu 

öğrencilerinden daha baĢarılı olduğu ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik daha 

olumlu görüĢ bildirdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Baysarı (2007), “Ġlköğretim Düzeyinde 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar 

ve Hayat Ünitesi Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrenci BaĢarısına, 

Fen Tutumuna ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Olan Etkisi” isimli yüksek 

lisans çalıĢmasında, kavram karikatürlerinin kavram yanılgılarını gidermedeki, fen 

baĢarısını arttırmadaki ve fen bilimlerine yönelik tutum üzerindeki etkisini 

incelemiĢtir. AraĢtırmada ön test - son test kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmada, kavram karikatürlerinin deney ve kontrol grubu 

arasında baĢarı ve tutum açısından bir fark yaratmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Üstün (2007), “Ortaöğretim Üçüncü Sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde 

Karikatür Kullanımının Yazılı Anlatım Öğretimine Etkisi” isimli yüksek lisans 
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çalıĢmasında, karikatürlerin yazılı anlatım öğretimine etkisini ve öğrencilerin 

kompozisyon dersi hakkındaki görüĢlerini incelemiĢtir. Karikatürlerin yazılı anlatım 

öğretimine olan etkisini belirlemek için not ortalamaları eĢitlenmeye çalıĢılan 

yirmiĢer kiĢilik deney ve kontrol grubu oluĢturulmuĢtur. Kontrol grubuna hiçbir araç-

gereçle desteklenmeden “Televizyonun insanlar üzerindeki etkisi hakkında neler 

düĢünüyorsunuz?” sorusu sorulmuĢ ve bu grubun görüĢleri alınmıĢtır. Deney 

grubuna ise aynı soru karikatürlerle desteklenmiĢ bir Ģekilde sorulmuĢ ve bu grubun 

görüĢleri alınmıĢtır. Bu araĢtırmada, karikatürlerle yapılan yazılı anlatım derslerinin 

öğretim üzerinde daha olumlu bir etki yarattığı yargısına ulaĢılmıĢtır. 

Atasoy (2008), “Öğretmen Adaylarının Newton‟un Hareket Kanunları 

Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Yönelik GeliĢtirilen ÇalıĢma 

Yapraklarının Etkililiğinin AraĢtırılması” isimli doktora çalıĢmasında, geliĢtirdiği 

çalıĢma yapraklarının kavram yanılgılarını gidermedeki etkisini ve öğrenci merkezli 

öğretime yansımalarını incelemiĢtir. AraĢtırmada ön test - son test kontrol gruplu 

deneysel desen kullanılmıĢtır. Konuyla ilgili öğretmen adaylarının kavram 

yanılgılarını dikkate alan çoğu kavram karikatürleri ile zenginleĢtirilmiĢ ve ikisi 

keĢfedici laboratuvar modeline dayalı toplam dokuz çalıĢma yaprağı geliĢtirilmiĢtir. 

Bu araĢtırmada; 

7. ÇalıĢma yapraklarının etkinliklere aktif katılmayı gerektirmesi, öğrencilerin 

bilgileri zihinlerinde doğru bir Ģekilde yapılandırmalarına katkı sağladığı, 

8. Öğrencilerin çalıĢma yaprakları aracılığıyla edindikleri bilgileri tekrar 

kullanmaları gerektiğinde doğru yorumlama becerisi kazandığı, 

9. ÇalıĢma yapraklarının öğrencilerde bireysel sorumluluğu ve öğrenci-

öğretmen iletiĢimini arttırdığı ve öğrencilere kavramsal öğrenme kültürü 

kazandırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Kılınç (2008), “Öğretimde Mizahi Kavramaya Dayalı Bir Materyal GeliĢtirme 

ÇalıĢması: Bilim Karikatürleri” isimli doktora çalıĢmasında, karikatürlerin 

öğrencilerin baĢarısına, biyoloji dersine yönelik tutumuna ve biyoloji dersindeki 

motivasyonuna etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmada ön test - son test kontrol gruplu 

deneysel desen kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonunda bilim karikatürleri ile yapılan 

öğretim; öğrencilerin baĢarılarını, biyolojiye yönelik tutumlarını ve motivasyonlarını 

düz anlatım metoduna göre arttırmıĢtır. Ayrıca, öğrenciler bilim karikatürleri ile 
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yapılan öğretim hakkında „eğlenceli-zevkli‟, „görsel‟, „kalıcılılığı yüksek‟, „derse 

katılım yüksek‟, „yapılandırmacı‟, „yaratıcı‟ Ģeklinde görüĢler bildirmiĢtir. 

Akamca (2008), “Ġlköğretimde Analojiler, Kavram Karikatürleri ve Tahmin-

Gözlem-Açıklama Teknikleriyle DesteklenmiĢ Fen ve Teknoloji Eğitiminin 

Öğrenme Ürünlerine Etkisi” isimli doktora çalıĢmasında; analojiler, kavram 

karikatürleri ve tahmin gözlem - açıklama teknikleriyle desteklenmiĢ fen ve teknoloji 

eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada yarı deneysel 

modellerden biri olan eĢitlenmemiĢ kontrol gruplu model kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonunda; baĢarı, tutum açısından deney grubunun lehine anlamlı 

farklılık bulunmuĢtur. 

Burhan (2008), “Asit ve Baz Kavramlarına Yönelik Karikatür Destekli ÇalıĢma 

Yapraklarının GeliĢtirilmesi ve Uygulanması” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, 

ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine yönelik asit ve baz kavramlarıyla ilgili kavram 

karikatürleriyle zenginleĢtirilmiĢ çalıĢma yaprakları hazırlamıĢ ve bunların 

etkililiğini incelemiĢtir. AraĢtırmada basit deneysel yöntemin bir türü olan tek grup 

ön test-son test deneysel desen kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini 19 ilköğretim 

8. sınıf öğrencisi ve bir fen bilgisi öğretmeni oluĢturmuĢtur. Bu araĢtırmada, çalıĢma 

yapraklarının öğrencilerin asit ve bazlarla ilgili anlama seviyelerini önemli düzeyde 

arttırdığı ve kavram yanılgılarını önemli ölçüde giderdiği sonucuna varılmıĢtır. 

Mürsel (2009), “Deyim ve Atasözlerinin Öğretiminde Karikatürün Etkisi” 

isimli yüksek lisans çalıĢmasında, deyim ve atasözü öğretiminde karikatürün etkisini 

incelemiĢtir. Bu araĢtırmada, deneysel modellerden son test kontrol gruplu desen 

kullanılmıĢtır. Uygulama sonucunda, deney grubu ile kontrol grubu baĢarı puanları 

arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark gözlenmiĢtir. 

Ayyıldız‟ın (2010), “Coğrafya Öğretiminde Karikatür Materyali Kullanmanın 

Öğrenci BaĢarısına Etkisi” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, karikatürlerin coğrafya 

öğretimine etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmada ön test - son test kontrol gruplu deneysel 

desen kullanılmıĢtır. Lise 2. sınıf Coğrafya dersi müfredatında yer alan “Göçlerin 

Nedenleri” ünitesi konuları kontrol grubuna geleneksel anlatım yöntemiyle, deney 

grubuna ise karikatür destekli öğretimle iĢlenmiĢtir. Uygulama sonucunda, deney 

grubu ile kontrol grubu baĢarı puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir 

fark gözlenmiĢtir. 
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Evrekli (2010), “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritası ve Kavram 

Karikatürü Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik BaĢarılarına ve Sorgulayıcı 

Öğrenme Beceri Algılarına Etkisi” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, zihin haritası 

ve kavram karikatürü kullanımına dayalı etkinliklerin öğrencilerin akademik 

baĢarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisini incelemiĢtir. 

TÜBĠTAK tarafından desteklenen bu araĢtırmada, ön test - son test kontrol gruplu 

deneysel desen kullanılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulguların yorumlanması 

sonucunda, zihin haritalarının ve kavram karikatürlerinin kullanımına dayalı 

etkinliklerin fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasının öğrencilerin akademik 

baĢarılarının ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarının geliĢimi konusunda yararlı 

olabileceği düĢünülmektedir. 

 

3.5.2. Dil Bilgisi Öğretimiyle Ġlgili AraĢtırmalar 

 

Dil bilgisi öğretimiyle ilgili baĢlıca araĢtırmalar Ģunlardır: 

Yılmaz ve Mahiroğlu (2004), “Dil Bilgisi Öğretiminde Yeni GeliĢtirilen 

Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkililiği” isimli 

makalesinde, yeni öğretim materyallerinin geleneksel öğretim materyallerine göre 

etkililiğini incelemiĢtir. Bu araĢtırma, yarı deneysel bir araĢtırma olup 2000-2001 

eğitim-öğretim yılında uygulanmıĢtır. Bu araĢtırma için yeni materyaller 

oluĢturulmuĢ ve bu materyallerin geleneksel öğretim materyallerinden daha etkili 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Kaygusuz (2006), “Ġlköğretim Ġkinci Kademede Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi 

Üzerine Bir AraĢtırma” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, öğrencilerin dil bilgisini 

daha kolay kavramasında, dil bilgisi öğretiminin okullarda iĢlevsellik kazanmasında 

doğru yöntemlerin seçimini tespit etmeyi amaçlamıĢtır. Betimsel bir araĢtırmaya 

dayanan bu araĢtırmada dil bilgisi öğretiminin uygulamaya dayalı farklı yöntemlerle 

yapılması, öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği ortamların oluĢturulması 

sonuçlarına varılmıĢtır. 

Akbaba (2007), “Görsel Araçların Ġlköğretim Ġkinci Kademede Dil Bilgisi 

Öğretimine Katkısı Üzerine Deneysel Bir ÇalıĢma” isimli yüksek lisans 

çalıĢmasında, görsel araçların kullanımının eğitim ortamına ve öğrencilerin akademik 

baĢarısına etkisini incelemiĢtir. Bu araĢtırma, 59 (27 öğrenci deney grubu, 32 öğrenci 
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kontrol grubu) öğrenciden oluĢan örneklem grubu üzerinde ön test-son test kontrol 

gruplu desen kullanılarak yapılmıĢtır. Görsellerin kullanılarak zamirler konusunun 

anlatıldığı bu araĢtırmada, deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden 

daha baĢarılı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Erdem (2007), “Ġlköğretim II. Kademede Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları 

Üzerine Bir AraĢtırma” isimli doktora çalıĢmasında, öğretmen görüĢlerine göre 

ilköğretim II. kademede dil bilgisi öğretiminin sorunlarını ve bu sorunlara 

öğretmenlerin çözüm önerileri incelemiĢtir. Bu araĢtırmada, alan araĢtırması 

yapılarak 257 öğretmene araĢtırmacı tarafından hazırlanan anket uygulanmıĢtır. Dil 

bilgisi konularının günlük dilden alınan somut örneklerle iĢlenmesi, dil bilgisindeki 

terim farklılığı sorununu çözmek için kullanılan ders kitaplarının tamamında terim 

birliği sağlanması, dil bilgisi kurallarının çeĢitli etkinliklerle sezdirilmesi gerektiği 

gibi sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Çeçen (2007), “Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretimi” isimli doktora 

çalıĢmasında, ilköğretimde metne dayalı dil bilgisi öğretiminin öğrencilerin dil 

bilgisi baĢarılarına etkisini incelemiĢtir. Deneysel olan bu çalıĢmanın deney grubuna 

26, kontrol grubuna 25 öğrenci dâhil edilmiĢtir. Metne dayalı dil bilgisi öğretiminin, 

öğrencilerin dil bilgisi baĢarılarını arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Derman (2008), “Dil Bilgisi Öğretiminde Metinlerin Seçimi Üzerine Bir 

AraĢtırma (7. Sınıf)” isimli doktora çalıĢmasında, ilköğretimde dil bilgisi konularının 

öğretiminde kullanılan metinlerin öğrencilerin akademik baĢarılarına etkisini 

incelemiĢtir. Deneysel olan bu araĢtırmaya 107 öğrenci katılmıĢtır. Uygulama 

sonunda, kullanılan ders metinlerinin akademik baĢarıyı arttırdığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Tan (2008), “Ġlköğretim 7. Sınıf Dil Bilgisi Öğretiminde Zarflar Konusuyla 

Ġlgili Yapılandırmacı YaklaĢıma Göre HazırlanmıĢ ÇalıĢma Yapraklarının Öğrenci 

BaĢarısına Etkisi” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, yapılandırmacı yaklaĢıma göre 

hazırlanmıĢ çalıĢma yapraklarının öğrenci baĢarısına etkisini incelemiĢtir. Deneysel 

olan bu çalıĢmanın deney grubuna 29, kontrol grubuna 30 öğrenci dâhil edilmiĢtir. 

Uygulama sonunda, yapılandırmacı yaklaĢıma göre hazırlanmıĢ çalıĢma 

yapraklarının öğrenci baĢarısını arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Altas (2009), “Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihi ve Ġçerik Odaklı Dil 

Bilgisi Öğretimi ile Görev Odaklı Dil Bilgisi Öğretiminin Uygulamalı 

KarĢılaĢtırılması” isimli yüksek lisans çalıĢmasında,  dil bilgisi öğretim 

metotlarından görev odaklı öğretim metodu ile içerik odaklı öğretim 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Deneysel olan bu çalıĢmanın deney grubuna 20, kontrol grubuna 

20 öğrenci dâhil edilmiĢtir. Uygulama sonunda, içerik odaklı dil bilgisi öğretimi 

metodunun görev odaklı dil bilgisi öğretimi metodundan daha etkili olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Süğümlü (2009), “Dil Bilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme 

YaklaĢımının Etkililiği: Kelime Türleri Örneği” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, 

ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi dil bilgisi öğretiminde, geleneksel yöntem ile 

bu yöntemin yanında senaryo tabanlı öğrenme yaklaĢımının etkisini incelemiĢtir. 

Deneysel araĢtırmaya dayalı olan bu araĢtırmada videolar aracılıyla nitel verilerden 

de yararlanılmıĢtır. Uygulama sonunda, senaryo tabanlı öğrenme yaklaĢımının 

baĢarıyı ve derse karĢı tutumu arttırdığı sonucuna varılmıĢtır. 

Bağcı (2010), “Ġlköğretim Türkçe Dersi 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabının 

Türkçe Dersi Öğretim Programı Dil Bilgisi Açısından Ġncelenmesi” isimli yüksek 

lisans çalıĢmasında, Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı‟yla Öğretmen 

Kılavuz Kitabının dil bilgisi öğrenme alanı kapsamında içerik olarak örtüĢüp 

örtüĢmediğini incelemiĢtir. Bağcı, öğretmenlerin programa ve kılavuz kitaba yönelik 

görüĢlerini de değerlendirmiĢtir. Bu araĢtırmada, Ġlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi 

Öğretmen Kılavuz Kitabı‟nın Türkçe Öğretim Programı dil bilgisi alanıyla uyumsuz 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

ġahinci (2011), “Ġlköğretim Ġkinci Kademe Dil Bilgisi Konularının Öğretimine 

ĠliĢkin Türkçe Öğretmenlerinin GörüĢleri” isimli yüksek lisans çalıĢmasında, 

öğrencilerin dil bilgisi konularını anlama düzeylerini belirlemek için öğretmen 

görüĢlerini incelemiĢtir. Bu araĢtırmada, Türkçe öğretmenlerinin dil bilgisi konularının 

öğretilmesi konusunda olumsuz görüĢe sahip oldukları sonucuna varılmıĢtır. 

 

 

  



85 

 

IV. BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

AraĢtırmanın yönteminin tanıtıldığı bu bölümde araĢtırmanın modeli, çalıĢma 

grubu ve araĢtırmada kullanılan materyalinin hazırlanması, verilerin elde edilmesi ve 

analiz edilmesi hakkında bilgi verilmiĢtir.  

4.1. AraĢtırmanın Modeli 

 

AraĢtırma, deneysel bir çalıĢma olup araĢtırmada ön test- son test kontrol 

gruplu model kullanılmıĢtır. Deneysel model, neden sonuç iliĢkilerini belirlemek 

amacıyla doğrudan araĢtırmacın kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin 

üretildiği bir araĢtırma modelidir. Ön test-son test kontrol gruplu modelde, yansız 

atama ile oluĢturulmuĢ biri deney, diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grup bulunur. 

Her iki grupta da deneysel iĢlemden önce ve sonra ölçmeler yapılır (Karasar, 

2003:97). AraĢtırmanın simgesel modeli tabloyla Ģöyle gösterilebilir: 

 

Tablo-8: AraĢtırma modelinin simgesel görünümü 

Gruplar  Ön Test Uygulama Son Test Kalıcılık Testi 

GD R O1 X O3 K1 

GK R O2  O4 K2 

Yukarıdaki tabloda gösterilen kısaltmalar Ģöyle açıklanabilir: 

GD : Deney grubunu, 

GK : Kontrol grubunu, 

R : Deneklerin gruplara yansız atandığını, 

O1 ve O3: Deney grubunun ön test ve son test ölçümlerini,  

O2 ve O4: Kontrol grubunun ön test ve son test ölçümlerini, 

K1 :  Deney grubunun kalıcılık testi ölçümlerini, 

K2 : Kontrol grubunun kalıcılık testi ölçümlerini, 

X : Deney grubundaki deneklere uygulanan bağımsız değiĢkeni 

(Karikatür destekli öğretim) göstermektedir (Büyüköztürk, 2007: 21). 
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Deney grubuna 10 hafta boyunca karikatür destekli öğretim, kontrol grubuna 

ise mevcut öğretim programı uygulanmıĢtır. Uygulamanın öncesinde ve sonrasında 

“Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” deney ve kontrol grubuna uygulanmıĢ olup 

uygulama bittikten 6 hafta sonra da kalıcılık testi uygulanmıĢtır. 

Deneysel araĢtırmaya dayalı olan bu araĢtırmada nitel verilerden de 

yararlanılmıĢtır. Bu araĢtırmada, karikatürlerin Türkçe dersinde kullanılmasına 

iliĢkin öğrenci görüĢlerini belirleyebilmek için nitel araĢtırma tekniklerinden yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme deney grubuna uygulanmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢmeden elde edilen verilerle içerik analiz yapılmıĢtır. “Ġçerik analizinde temel 

amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve iliĢkilere ulaĢmaktır.” 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 227).  

4. 2. ÇalıĢma Grubu 

 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu, Elazığ ili ġehit Piyade BinbaĢı Zafer Kılıç 

Ġlköğretim Okulu‟ndaki 6. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. Bu araĢtırma, görsel 

okuma ve görsel sunu öğrenme alanıyla ilgili olduğu için ilköğretim birinci kademeyi 

yeni bitirmiĢ 6. sınıf öğrencilerine uygulanmıĢtır. Çünkü görsel okuma ve görsel 

sunu Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda (1-5. Sınıflar) ayrı bir öğrenme alanı 

olarak yer alırken Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda (6-8. Sınıflar) ayrı bir 

öğrenme alanı olarak ele alınmamıĢtır. Bu araĢtırmaya, ġehit Piyade BinbaĢı Zafer 

Kılıç Ġlköğretim Okulu 6/A sınıfından 33 öğrenci deney grubu, 6/B sınıfından 33 

öğrenci kontrol grubu olarak uygulamaya katılmıĢtır. Deney ve kontrol grubundaki 

uygulamalar, araĢtırmacı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

4.2.1. ÇalıĢma Grubunun Demografik Özellikleri 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu oluĢturan deney grubu ile kontrol grubunun 

demografik özelliklerine iliĢkin bulgular tablo 9‟da gösterilmiĢtir. 
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Tablo-9: Deney ve kontrol grubunun demografik özelliklerine iliĢkin bulgular 

Demografik Özellikler 
Deney Grubu Kontrol Grubu 

χ2 p  
n % n % 

Cinsiyet 
Kız 22 % 66,7 19 % 57,6 

0,58 0,447 
Erkek 11 % 33,3 14 % 42,4 

5. Sınıf 

Türkçe Dersi Karne Notu 

2 2 % 6,1 2 % 6,1 

2,40 0,494 
3 10 % 30,3 16 % 48,5 

4 15 % 45,5 11 % 33,3 

5 6 % 18,2 4 % 12,1 

Baba Eğitim Durumu 

Okuma Yazma Bilmiyor 7 % 21,2 9 % 27,3 

2,12 0,549 
Ġlkokul 15 % 45,5 15 % 45,5 

Ortaokul 7 % 21,2 8 % 24,2 

Lise 4 % 12,1 1 % 3,0 

Anne Eğitim Durumu 

Okuma Yazma Bilmiyor 19 % 57,6 17 % 51,5 

0,78 0,678 Ġlkokul 12 % 36,4 15 % 45,5 

Ortaokul 2 % 6,1 1 % 3,0 

Anasınıfına  

Gitme Durumu 

Evet 9 % 27,3 3 % 9,1 
3,67 0,056 

Hayır 24 % 72,7 30 % 90,9 

Kitap Okuma Sıklığı 

Her gün 22 % 66,7 15 % 45,5 

3,14 0,208 Haftada Bir 10 % 30,3 17 % 51,5 

Ayda Bir 1 % 3,0 1 % 3,0 

Aile Gelir Düzeyi 

0-499 TL 2 % 6,1 1 % 3,0 

7,79 0,100 

500-999 TL 14 % 42,4 23 % 69,7 

1.000 – 1.499 TL 14 % 42,4 5 % 15,2 

1.500 – 1.999 TL 3 % 9,1 3 % 9,1 

2.000 TL ve Üstü 0 % 0,0 1 % 3,0 

 

ÇalıĢma grubundaki öğrenciler arasında cinsiyet, 5. sınıf Türkçe dersi karne 

notu, baba-anne eğitim durumu, anasınıfına gitme durumu, kitap okuma sıklığı ve 

aile gelirleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla ki-

kare yapılmıĢ ve anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Buna göre, deney ve kontrol 

grubu arasına denklik sağlanmıĢtır. 

4.3. Uygulama Materyalinin Hazırlanması 

 

Uygulama materyali olarak ön bilgileri hatırlatıcı karikatürler ve kavram 

karikatürleri oluĢturulmuĢtur. Bu karikatürler, uzman görüĢü alınarak araĢtırmacı 

tarafından tasarlanmıĢ olup photoshop programında uzmanlardan yardım alınarak 

çizilmiĢtir. Bu karikatürlerden ön bilgileri hatırlatıcı karikatürler oluĢturulurken; 

1. Karikatürlerin 6. sınıf dil bilgisi kazanımlarıyla iliĢkili olmasına, 

2. Karikatürlerde mizah unsurunun olmasına, 
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3. Karikatürlerde çizgiyle konuĢmaların iliĢkili olmasına, 

4. Karikatürlerdeki çizginin ve konuĢmanın öğrencinin yakın çevresiyle 

iliĢkili olmasına, 

5. Karikatürlerin hayatla iliĢkili olmasına, 

6. Karikatürlerin güncel konularla iliĢkili olmasına, 

7. Karikatürlerin, öğrencilerin hazırbulunuĢluk düzeyine uygun olmasına, 

8. Karikatürlerin öğrenciyi yaratıcı düĢünmeye yönlendirmesine, 

9. Karikatürlerde sunulan örneklerin ilgi çekici olmasına, 

10. Karikatürlerde kullanılan dilin anlaĢılır olmasına, 

11. Karikatürlerde arka planın sadeliğine, 

12. Karikatürlerde bir veya iki karaktere yer verilmesine dikkat edilmiĢtir. 

Kavram karikatürleri oluĢturulurken ise; 

1. Karikatürlerin 6. sınıf dil bilgisi kazanımlarıyla iliĢkili olmasına, 

2. Karikatürlerde mizah unsurunun olmasına, 

3. Karikatürlerdeki çizginin ve konuĢmanın öğrencinin yakın çevresiyle 

iliĢkili olmasına, 

4. Karikatürlerin hayata yakın olmasına, 

5. Karikatürlerin güncel konularla iliĢkili olmasına, 

6. Karikatürde tartıĢmaya açılan konuyla ilgili bir görselin olmasına, 

7. Türkçenin soldan sağa doğru okunan yazı sisteminin olmasından 

karikatürde tartıĢmaya açılan konunun çalıĢma yaprağının sol üst 

köĢesinde ya da ilgi çekici bir yerinde olmasına, 

8. Karikatürde üç ya da dört karakterin olmasına, 

9. Karikatürde yer alan karakterlerin öğrencinin tanıdığı ya da bildiği 

karakterlerden seçilmesine, 

10. Karikatürlerin öğrencileri tartıĢmaya sürükleyebilmesine, 

11. Karikatürde yer alan karakterlerin isimlerinin uygulama yapılan sınıftaki 

öğrencilerin isimlerinden seçilmesine, 

12. Karikatürde yer alan sorunun cevabının öğrenciyi yanılgıya 

düĢürebilmesine, 

13. Karikatürde sorulan soruların bir veya birden çok cevabının olmasına, bu 

nedenle öğrencinin bir veya birden çok karakter seçebilmesine, 
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14. Karikatürde sorulan soruya cevap veren karakteri ya da karakterleri seçen 

öğrencinin “neden bu karakteri seçtiğini” açıklamasına, 

15. Karikatürde anlaĢılır bir dilin kullanılmasına, 

16. Karikatürlerin öğrenciyi yaratıcı düĢünmeye yönlendirmesine, 

17. Karikatürlerde sunulan örneklerin ilgi çekici olmasına, 

18. Karikatürde oluĢturulan görsellerin sadeliğine dikkat edilmiĢtir. 

 

4. 4. Veri Toplama Araçları 

 

Veri toplama aracı olarak öğrencilerin baĢarı düzeylerini ve öğrenilenin 

kalıcılığını ölçmek için Yapı Bilgisi BaĢarı Testi, öğrencilerin Türkçe dersine karĢı 

tutumlarını ölçmek için Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve karikatürlerle ilgili 

öğrenci görüĢlerini almak için yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu uzman görüĢü 

alınarak araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur. Veri toplama araçları Ģöyle 

incelenebilir: 

 

4.4.1. Öğrenci Tanıma Formu 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerini tanımak amacıyla 7 maddeden oluĢan 

öğrenci tanıma formu, uzman görüĢü alınarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢtir 

(Ek-2).  

 

4.4.2. Yapı Bilgisi BaĢarı Testi  

 

6. sınıf Türkçe dersi dil bilgisi konularından yapı bilgisinin karikatür destekli 

öğretimle yapılmasının öğrenci baĢarısına etkisini belirlemek amacıyla araĢtırmacı 

tarafından uzman görüĢü alınarak baĢarı testi (Ek-3) geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen bu 

test, çoktan seçmeli bir test olmayıp öğrencilerin düĢüncelerini zihinlerinde 

yapılandırıp yazabileceği bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Çünkü Basque‟ye göre, 

davranıĢçı yaklaĢımda ölçme ve değerlendirmede çoktan seçmeli testler kullanılırken 

yapılandırmacı yaklaĢımda, bunlara yer verilmez (Aktaran: GüneĢ, 2010: 10). Bu 

nedenle, bu araĢtırmada kullanılan baĢarı testi; 

1. Bir sorunun birden çok cevabının olmasına, 

2. Öğrencilerin cevaplarını konuĢma baloncuklarına ya da ilgili görsele 

yazmasına, 
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3. Sorularda kullanılan görsellerin öğrencilere “ipucu” vermesine ve soruyla 

ilgili olmasına, 

4. Soruların öğrencinin hazırbulunuĢluk seviyesine uygun olmasına, 

5. Soruların anlaĢılır olmasına, 

6. Soruların yakın çevreyle, tarihî ve kültürel değerlerle iliĢkili olmasına, 

7. Öğrencilerin sorulara verecekleri cevapları zihninde yapılandırabilmesine, 

8. Soruların konuĢma tamamlama Ģeklinde sorulmasına, 

9. Soruların bir hikâye içerisinde sorulması ve öğrencinin bu hikâye 

kahramanıyla özdeĢleĢip kahramanın alacağı ödülü hak etmeye 

çalıĢmasına, 

10. Soruların güncel konularla iliĢkili olmasına, 

11. Soruların hayatla iliĢkili olmasına, 

12. Sorularda komik unsurların olmasına dikkat edilerek araĢtırmacı tarafından 

oluĢturulmuĢtur. 

BaĢarı testi hazırlanmadan “yapı bilgisi” konusu kazanımlarıyla ilgili belirtke 

tablosu hazırlanmıĢ ve yapı bilgisinin her bir kazanımı için üç sorudan oluĢan toplam 

otuz soru oluĢturulmuĢtur. Daha sonra, Yapı Bilgisi BaĢarı Testi‟nin ön uygulaması, 

uygulamanın yapılacağı okulun 7. sınıf öğrencilerinden 103 kiĢiye uygulanmıĢtır. 

Öğrencilerin doğru, yanlıĢ ve boĢ bıraktığı sorular belirlenerek soruların güçlük 

indeksi, ayırıcılık gücü indeksi ve standart sapması bulunmuĢtur. Ayırıcılık gücü 

0,20‟nin altında olan sorular testten atılması gereken; 0,20-0,40 arasındaki sorular 

düzeltilmesi gereken ve 0,40‟ın üzerindeki sorular çok iyi sorulardır (Tan ve 

Erdoğan, 2004: 218). Bu nedenle ilk yapılan analizlerde, ayırıcılık gücü 0,40‟ın 

altında olan 1, 3, 6, 11, 14, 15, 17, 21, 26 ve 30. sorular Yapı Bilgisi BaĢarı 

Testi‟nden çıkartılmıĢ, 9. soru ise uzman görüĢü alınıp düzeltilerek baĢarı testinde 

yer almıĢtır. Böylelikle, yapı bilgisi konusunun her bir kazanımını ölçmek için 

sorudan oluĢan “Yapı Bilgisi BaĢarı Testi” elde edilmiĢtir. Yapı Bilgisi BaĢarı 

Testi‟nin ön uygulamasından sonra elde edilen veriler doğrultusunda sorularının 

güçlük indeksi, ayrıcılık gücü, standart sapması ve öğrencilerin maddelere verdikleri 

cevaplar Ģöyle gösterilebilir: 
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Tablo-10: Yapı Bilgisi BaĢarı Testi’nin ön uygulama sonuçları 

Maddeler Doğru YanlıĢ BoĢ 
Güçlük 

Ġndeksi (P) 

Ayırıcılık Gücü 

Ġndeksi (r) 
SS 

S1 56 29 18 .54 .58 .50 

S2 40 39 24 .39 .59 .49 

S3 70 29 4 .68 .47 .47 

S4 61 40 2 .59 .58 .49 

S5 70 31 2 .68 .48 .47 

S6 93 6 4 .90 .33 .30 

S7 77 22 4 .75 .54 .43 

S8 81 22 0 .79 .53 .41 

S9 49 52 2 .48 .61 .50 

S10 48 51 4 .47 .60 .50 

S11 80 23 0 .78 .42 .42 

S12 88 13 2 .85 .48 .35 

S13 49 50 4 .48 .56 .50 

S14 56 47 0 .54 .62 .50 

S15 71 26 6 .69 .62 .46 

S16 78 23 2 .76 .56 .43 

S17 46 53 4 .45 .60 .50 

S18 66 35 2 .64 .60 .48 

S19 72 27 4 .70 .44 .46 

S20 66 37 0 .64 .49 .48 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi sorularının standart sapması 6.66, KR-20‟si .86, 

aritmetik ortalaması 21.42, en küçük değeri 9.00, en büyük değeri ise 30.00 

çıkmıĢtır. 

 

4.4.3. Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 

 

“Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin duyuĢsal alanını ölçmeye yönelik bir ölçektir. Bu ölçek, ilköğretim 6. 

sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını saptamak amacıyla 

hazırlanmıĢtır (Ek-4). Önce ilgili çalıĢmalar (MEB, 2006: 244; Kayıran, 2007: 182-

183) incelenerek 16‟sı olumlu, 16‟sı da olumsuz olmak üzere 32 maddelik beĢli likert 

tipi bir ölçek uzman görüĢü alınarak araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur. 

Ölçekteki maddeler; kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, 

kesinlikle katılıyorum Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. Bu ölçeğin ön uygulaması, 
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Elazığ ili Lütfullah Bilgin Ġlköğretim Okulundaki 2010-2011 eğitim-öğretim 

yılındaki 105 tane 7. sınıf öğrencisine yapılmıĢtır. Veriler elde edildikten sonra, 

ölçekteki olumlu maddeler 1‟den 5‟e, olumsuz maddeler ise 5‟ten 1‟e doğru 

puanlanmıĢtır. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri .94 bulunmuĢ 

olup .70‟ten daha yukarı bir değer verdiği için yeterli görülmüĢtür. Açıklanan toplam 

varyans %57,519 olup açıklanan toplam varyansın %40‟tan daha yukarı değer 

verdiğinden yeterli görülmüĢtür. Bu araĢtırmada madde yükü .40‟tan düĢük olan 

maddeler Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği‟nden çıkartılmıĢtır. 

 

Tablo-11: Türkçe Dersi Tutum Ölçeğine iliĢkin maddelerin faktör yük değerleri 

Maddeler 
Faktör 

Yükleri 

Madde 10  Türkçe benim için eğlenceli bir derstir. ,874 

Madde 12 Türkçe bana göre gereksiz bir derstir. ,849 

Madde 8 Türkçe derslerine çalıĢmak beni dinlendirir. ,845 

Madde 6 Türkçe dersi en sevdiğim üç dersten biridir.   ,816 

Madde 30 Türkçe dersinde genellikle çok sıkılırım. ,809 

Madde 4 
Türkçe dersine ayrılan ders saatinin daha fazla olmasını 

isterim. 
,788 

Madde 28 Türkçeyi, diğer derslere göre daha çok severek çalıĢırım. ,771 

Madde 16 Türkçe dersinde genellikle huzursuz olurum. ,760 

Madde 32 Türkçe dersine diğer derslere göre daha çok istekle çalıĢırım. ,747 

Madde 24 Türkçe dersi ile ilgili bir soruyu cevaplamak bana zevk verir. ,727 

Madde 14 Türkçe dersi ile ilgili konuları tartıĢmaktan mutlu oluyorum. ,703 

Madde 26 Türkçe derslerindeki okuma parçaları çok can sıkıcıdır. ,700 

Madde 22 
Türkçe ile ilgili proje ve performans gibi görevleri 

yapmaktan zevk alıyorum. 
,698 

Madde 2 
Türkçe dersine sadece sınavlarda baĢarılı olmak için 

çalıĢırım. 
,687 

Madde 18 
Türkçe dersi ile ilgili kitap, dergi vb. yayınları takip etmek 

isterim. 
,536 

Verilerin analizinden sonra 5‟i olumsuz, 10‟u olumlu olmak üzere 15 maddelik 

Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği elde edilmiĢtir.  

 

4.4.4. GörüĢme Formu 

 

Öğrencilerin Türkçe dersinde karikatürlerin kullanımına iliĢkin görüĢlerini 

belirlemek amacıyla on açık uçlu sorudan oluĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu 

hazırlanmıĢtır (Ek-5). GörüĢme soruları geliĢtirilirken ölçme aracının kullanılacağı 
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amaç için uygun olup olmadığına iliĢkin öncelikle konu uzmanlarının görüĢlerine 

baĢvurulmuĢtur. Bu nedenle hazırlanan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunda yer 

alan soruların içerik-kapsam geçerliliği uzman görüĢüyle sağlanmıĢtır. Daha sonra 

araĢtırmacı tarafından oluĢturulan on açık uçlu soru, görüĢme yapılacak gruptaki 

(deney grubu) öğrencilerle aynı sınıf seviyesindeki Elazığ Lütfullah Bilgin ĠÖO 6. 

sınıf öğrencilerine okutulup soruların anlaĢılır olup olmadığına bakılmıĢ ve tekrar 

uzman görüĢü alınarak altı açık uçlu soru elde edilmiĢtir. 

 

4.5. Verilerin Toplanması ve Analizi 

BaĢarı testine öğrencilerin yazdıkları cevaplar, araĢtırmacı ve bir Türkçe 

eğitimi uzmanı tarafından değerlendirilmiĢtir. BaĢarı testinden elde edilen verilere 

SPSS 14.0 istatistik paket programı kullanılarak aĢağıdaki istatistik iĢlemler 

uygulanmıĢtır: 

1. Tanımlayıcı istatistiksel metotların (frekans, yüzde, ortalama, standart 

sapma) yanı sıra, niteliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında Pearson Ki-Kare 

testi kullanılmıĢtır. 

2. Deney ve kontrol grubunda normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar 

arası karĢılaĢtırmasında bağımsız gruplar (Independent Samples) t testi 

kullanılmıĢtır. 

3. Ön test, son test ve kalıcılık testi parametrelerinin gruplar arası 

karĢılaĢtırılmasında tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) 

kullanılmıĢtır. 

4. Parametrelerin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırmalarında iki yönlü 

varyans analizi (Two Way Anova) kullanılmıĢtır. 

BaĢarı testinden elde edilen sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 

düzeyinde değerlendirilmiĢtir. Tutum ölçeğinden SPSS 14.0 kullanılarak elde edilen 

verilere aĢağıdaki istatistik iĢlemleri uygulanmıĢtır: 

1. Tutum ölçeğini geliĢtirme amacıyla faktör analizi yapılmıĢtır. Ölçeğin 

geliĢtirilmesi sürecinde KMO-Barlett testi ve faktör yükü dikkate alınmıĢtır.  
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2. Tutum ölçeğinin deney ve kontrol grubu değiĢkenlerine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla homojen dağılım 

göstermeyen deney ve kontrol grubu için Mann Whitney-U testi 

uygulanmıĢtır. 

Nicel olan bu bölümlerden sonra yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formundan elde 

edilen verilerle içerik analizi yapılmıĢtır. Ġçerik analizinde öğrencilerin bazı 

ifadelerine yer verilmiĢ ve ifadelerde yer alan temel noktalar; yüzde, frekans 

değerleri göz önüne alınarak incelenmiĢtir. Ayrıca, verilerin tablolaĢtırılmasında 

öğrenciler için kod isim kullanılmıĢtır. 
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V. BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, açıklanan yöntemlerle toplanan verilerin çözümlenmesi sonucu 

elde edilen bulgular ve bu bulgular doğrultusunda yapılan yorumlar incelenmiĢtir. 

Bulgular ve yorumlar dört ana baĢlık altında verilmiĢtir. 

- Yapı Bilgisi BaĢarı Testi‟nden elde edilen bulgular ve yorumlar. 

- Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği‟nden elde edilen bulgular ve 

yorumlar. 

- GörüĢme formundan elde edilen bulgular ve yorumlar. 

 

5.1.    Yapı Bilgisi BaĢarı Testi’nden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar 

 

Bu baĢlıkta deney ve kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testinden 

aldıkları puanlarla bu puanların demografik özelliklere göre değiĢimi 

incelenmektedir.  

5.1.1. Deney ve Kontrol Grubunun Yapı Bilgisi BaĢarı Testi’ne ĠliĢkin Ön 

Test, Son Test ve Kalıcılık Testi Puanları 

Deneysel iĢleme baĢlamadan önce çalıĢma gruplarına Yapı Bilgisi BaĢarı Testi 

ön test olarak uygulanmıĢ ve aralarındaki farkın anlamlılığı bağımsız gruplar t 

testiyle değerlendirilerek sonuçlar tablo-12‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-12: Deney ve kontrol grubunun ön test baĢarı puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılmasınaryönelikrtrtestirsonuçları 

 

Gruplar n X  ss sd t p 

Deney Grubu 33 11,36 9,78 
62,035 ,137 ,892 

Kontrol Grubu 33 11,06 8,17 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin ön test baĢarı 

puan ortalaması (11,36), kontrol grubu öğrencilerinin ön test baĢarı puan ortalaması 

ise (11,06) olarak bulunmuĢtur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puan 

ortalamaları arasında oldukça az bir fark olmasına rağmen bu farkın anlamlı olup 
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olmadığına t testi ile bakılmıĢ ve t değeri (t=,137; p<,05 ) olarak bulunmuĢtur. Bu ise 

deney ve kontrol grubu arasında ön test sonucunda baĢarı bakımından anlamlı bir 

fark olmadığını göstermektedir. 

Deney grubu ile kontrol grubunun son test baĢarı puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı bağımsız gruplar t testiyle değerlendirilmiĢtir. 

Yapılan analizlere göre elde edilen veriler tablo-13‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo-13: Deney ve kontrol grubunun son test baĢarı puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılmasınaryönelikrtrtestirsonuçları 

 

Gruplar n X  ss sd t p 

Deney Grubu 33 81,06 16.33 
58,783 2,483* ,016 

Kontrol Grubu 33 72,72 10,23 

*(p< .05) 

Tablo-13 incelendiğinde, karikatür destekli öğretim yapıldıktan sonra 

uygulanan son testte, deney grubunun puan ortalaması (81,06), kontrol grubununki 

ise (72,72) olarak tespit edilmiĢtir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test 

baĢarı puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmıĢ ve yapılan t testi sonucunda (t=2,483; 

p<,05 ) ve bu farkın anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Bu durum, karikatür destekli dil 

bilgisi öğretiminin öğrenci baĢarısı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Deney grubu ile kontrol grubunun kalıcılık testi baĢarı puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı bağımsız gruplar t testiyle 

değerlendirilmiĢtir. Yapılan analizlere göre elde edilen veriler tablo-14‟te 

gösterilmiĢtir. 

Tablo-14: Deney ve kontrol grubunun kalıcılık testi baĢarı puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılmasınaryönelikrtrtestirsonuçları 

 

Gruplar n X  ss sd t p 

Deney Grubu 33 72,27 11,99 
63,744 5,324** ,000 

Kontrol Grubu 33 61,06 12,73 

**(p< .01) 
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Tablo-14 incelendiğinde, karikatür destekli öğretim yapıldıktan altı hafta sonra 

uygulanan kalıcılık testinde, deney grubunun puan ortalaması (72,27), kontrol 

grubununki ise (61,06) olarak tespit edilmiĢtir. Deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin son test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına t 

testi ile bakılmıĢ (t=5,324; p<,01) ve bu farkın anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Bu 

durum, karikatür destekli dil bilgisi öğretiminin öğrenilenin kalıcılığı üzerinde etkili 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, hem son testte hem de kalıcılık testinde 

deney grubunun kontrol grubundan daha yüksek puan alması, deney grubuna 

uygulanan karikatür destekli öğretimin bilgileri zihinde yapılandırması, 

bütünleĢtirmesi ve öğrenilenin tekrarlanmasını kolaylaĢtırarak görsel imajlar 

oluĢturmasıyla açıklanabilir. Aynı zamanda, deney grubunun puan ortalamasında 

gözlenen artıĢ, araĢtırmanın hipotezine uygun olarak ortaya çıkmıĢ bir artıĢ olarak 

değerlendirilebilir.    

Uygulama sonrasında, toplam yapı bilgisi kazanımları bakımından deney ile 

kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak amacıyla 

yapılan çift yönlü varyans (ANOVA) analizinin sonuçları tablo 15‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo-15: Ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının çift yönlü varyans 

(ANOVA) sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplar Arası 553640,9 1 
   

Grup (D/K) 4182,3 1 4182,3 15,613* ,000 

Hata 17143,4 64 267,9 
  

Ölçüm (Ön Test-Son Test- Kalıcılık) 174602,3 2 87301,1 2324,85* ,000 

Grup* Ölçüm 2174,5 2 1087,2 28,95* ,000 

Hata 4806,6 128 37,6 
  

*(p< .05) 

 

Tablo 13‟teki değerler incelendiğinde; gruplar arası farkın anlamlı olduğu 

görülmektedir (F=15,613; p<,05). Ön test, son test ve kalıcılık testinin anlamlı 

farklılık gösterdiği, ön test toplam yapı bilgisi kazanımlarına iliĢkin baĢarı 

puanlarının düĢük olduğu, son test ve kalıcılık testine iliĢkin baĢarı puanlarının 

anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüĢtür (F=2324,85; p<,05). Deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin Yapı Bilgisi BaĢarı Testi‟ne iliĢkin baĢarı puanlarının deney 
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öncesinden deney sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği, yani farklı iĢlem gruplarında 

(deney ve kontrol grubu) tekrarlı ölçümler faktörlerinin Yapı Bilgisi BaĢarı Testi 

baĢarı düzeyleri üzerindeki ortak etkilerinin anlamsız olduğu bulunmuĢtur (F=28,95; 

p<,05). Bu durum, deney grubuna karikatür destekli öğretimin, kontrol grubuna ise 

mevcut öğretim programının uygulanmasıyla açıklanabilir. 

Deney ve kontrol grubunun toplam yapı bilgisi kazanımlarının ön test, son test 

ve kalıcılık testi baĢarı puanlarındaki artıĢ miktarı grafik 1‟de gösterilmiĢtir. 

Grafik-1: Deney ve kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı 

puanlarındaki artıĢ miktarı 

 
Ön testte deney grubu puan ortalaması (11,36), kontrol grubu puan ortalaması 

ise (11,06)‟dır. Son testte karikatür destekli öğretimin uygulandığı deney grubunun 

ortalama puanının (81,06), mevcut öğretim programının uygulandığı kontrol 

grubunun ortalama puanının ise (72,72) olduğu görülmektedir. Kalıcılık testinde ise 

deney grubu ortalama puanı (72,27), kontrol grubu ortalama puanı ise (61,06)‟dır. Ön 

testte deney grubunun ortalama puanı kontrol grubu ortalama puanına yakın 
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olmasına rağmen son testte ve kalıcılık testinde deney grubu, kontrol grubundan daha 

yüksek ortalama puana sahiptir. Bu durum, deney grubuna karikatür destekli 

öğretimin, kontrol grubuna ise mevcut öğretim programının uygulanmasıyla 

açıklanabilir. 

5.1.2. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine 

Göre “Yapı Bilgisi BaĢarı Testi”nde Aldıkları Puanlardaki DeğiĢim 

Bu baĢlıkta, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin cinsiyeti, 5. sınıf Türkçe 

dersi karne notu, baba-anne eğitim durumu, anasınıfına gidip gitmediği, kitap okuma 

sıklığı, 1-5. sınıfta kaç öğretmen değiĢtirdiği ve aile aylık geliri olarak belirlenen 

demografik özelliklerinin “Yapı Bilgisi BaĢarı Testi”nde aldıkları puanlardaki 

değiĢim incelenmektedir. 

5.1.2.1. Deney Grubu Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre  

“Yapı Bilgisi BaĢarı Testi”nde Aldıkları Puanlardaki DeğiĢim 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının cinsiyet 

değiĢkenine göre dağılımı tablo 16‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo-16: Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

cinsiyet değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss t p 

Ön Test 
Kız 22 11,364 9,152 

0,000 0,999 
Erkek 11 11,364 11,422 

Son Test 
Kız 22 85,000 8,997 

0,811 0,430 
Erkek 11 81,364 13,433 

Kalıcılık Testi 
Kız 22 79,545 11,640 

1,574 0,126 
Erkek 11 72,727 11,909 

 

Deney grubunun ön test (t=0,000; p=1,000>0,05), son test (t=0,811; 

p=0,430>0,05) ve kalıcılık testi (t=1,574; p=0,126>0,05) puan ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 5. sınıf 

Türkçe dersi karne notu değiĢkenine göre dağılımı tablo 17‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-17: Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 5. 

sınıf Türkçe dersi karne notu değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss t p 

Ön Test 
2 veya 3 12 10,417 8,908 

-0,415 0,681 
4 veya 5 21 11,905 10,425 

Son Test 
2 veya 3 12 78,333 10,731 

-2,392* 0,023 
4 veya 5 21 86,905 9,418 

Kalıcılık Testi 
2 veya 3 12 72,917 12,147 

-1,616 0,116 
4 veya 5 21 79,762 11,454 

*(p< .05) 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi puan ortalamalarının 5. sınıf 

Türkçe dersi karne notu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, ön test (t=-0,415; 

p=0,681>0,05) ve kalıcılık testi (t=-1,616; p=0,116>0,05)  grup ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıĢken son test (t=-2,39; p=0,023<0,05) grup 

ortalamasının anlamlı bir fark gösterdiği görülmektedir. Çünkü son testte, Türkçe 

dersi 5. sınıf karne notu 4 veya 5 olan öğrenciler, 2 veya 3 olan öğrencilerden daha 

yüksek puan almıĢtır. 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının baba 

eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı tablo 18‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-18: Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

baba eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss F p 

Ön Test 

Okuma-Yazma Bilmiyor 7 6,429 3,780 

1,247 0,311 Ġlkokul 15 14,000 12,421 

Ortaokul 7 12,857 8,591 

Lise 4 7,500 2,887 

Son Test 

Okuma-Yazma Bilmiyor 7 78,571 10,293 

1,690 0,191 
Ġlkokul 15 83,333 11,598 

Ortaokul 7 90,714 8,381 

Lise 4 82,500 6,455 

Kalıcılık Testi 

Okuma-Yazma Bilmiyor 7 69,286 8,381 

1,680 0,193 
Ġlkokul 15 78,333 13,452 

Ortaokul 7 82,857 8,591 

Lise 4 77,500 13,229 
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Deney grubunun ön test (F=1,247; p=0,311>0,05), son test (F=1,690; 

p=0,191>0,05) ve kalıcılık testi (F=1,680; p=0,193>0,05) puan ortalamalarının baba 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonunda, grup 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının anne 

eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı tablo 19‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo-19: Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

anne eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss t p 

Ön Test 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
19 8,684 6,840 

-1,758 0,095 
Ġlkokul veya 

Ortaokul 
14 15,000 12,089 

Son Test 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
19 80,789 10,310 

-1,975 0,057 
Ġlkokul veya 

Ortaokul 
14 87,857 9,945 

Kalıcılık Testi 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
19 74,211 11,213 

-1,764 0,088 
Ġlkokul veya 

Ortaokul 
14 81,429 12,157 

 
Deney grubunun ön test (t=-1,758; p=0,095>0,05), son test (t=-1,975; 

p=0,057>0,05) ve kalıcılık testi (t=-1,764; p=0,088>0,05) puan ortalamalarının anne 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır. 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının anasınıfına 

gidip gitmediği değiĢkenine göre dağılımı tablo 20‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-20: Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

anasınıfına gidip gitmediği değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss t p 

Ön Test 
Evet 9 14,444 11,024 

1,112 0,275 
Hayır 24 10,208 9,264 

Son Test 
Evet 9 86,111 9,280 

0,765 0,450 
Hayır 24 82,917 11,123 

Kalıcılık Testi 
Evet 9 80,000 8,660 

0,795 0,433 
Hayır 24 76,250 13,043 

 
Deney grubunun ön test (t=1,112; p=0,275>0,05), son test (t=0,765; 

p=0,450>0,05) ve kalıcılık testi (t=0,795; p=0,433>0,05) puan ortalamalarının 

anasınıfına gidip gitmediği değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının kitap 

okuma sıklığı değiĢkenine göre dağılımı tablo 21‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-21: Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

kitap okuma sıklığı değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı 

Testi 
Grup n X  ss t p 

Ön Test 

Her Gün 22 12,727 9,967 

1,137 0,264 Haftada veya 

Ayda Bir 
11 8,636 9,244 

Son Test 

Her Gün 22 85,455 9,869 

1,289 0,207 Haftada veya 

Ayda Bir 
11 80,455 11,716 

Kalıcılık Testi 

Her Gün 22 79,545 11,843 

1,574 0,126 Haftada veya 

Ayda Bir 
11 72,727 11,481 
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Deney grubunun ön test (t=1,137; p=0,264>0,05), son test (t=1,289; 

p=0,207>0,05) ve kalıcılık testi (t=1,574; p=0,126>0,05) puan ortalamalarının kitap 

okuma sıklığı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır. 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının aile aylık 

geliri değiĢkenine göre dağılımı tablo 22‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-22: Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

aile aylık geliri değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı 

Testi 
Grup n X  ss t p 

Ön Test 
999 TL ve Altı 16 10,938 9,699 

-0,239 0,813 
100 TL ve Üstü 17 11,765 10,146 

Son Test 
999 TL ve Altı 16 81,563 10,912 

-1,176 0,249 
100 TL ve Üstü 17 85,882 10,191 

Kalıcılık Testi 
999 TL ve Altı 16 74,063 12,546 

-1,522 0,138 
100 TL ve Üstü 17 80,294 10,965 

 

Deney grubunun ön test (t=-0,239; p=0,813>0,05), son test (t=-1,176; 

p=0,249>0,05) ve kalıcılık testi (t=-1,522; p=0,138>0,05) puan ortalamalarının aile 

aylık geliri değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. 

5.1.2.2 Kontrol Grubu Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre 

“Yapı Bilgisi BaĢarı Testi”nde Aldıkları Puanlardaki DeğiĢim 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının cinsiyet 

değiĢkenine göre dağılımı tablo 23‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo-23: Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

cinsiyet değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss t p 

Ön Test 
Kız 19 9,737 5,886 

-1,087 0,285 
Erkek 14 12,857 10,509 

Son Test 
Kız 19 73,158 9,311 

0,277 0,783 
Erkek 14 72,143 11,720 

Kalıcılık Testi 
Kız 19 61,842 12,384 

0,405 0,688 
Erkek 14 60,000 13,587 

 

Kontrol grubunun ön test (t=-1,087; p=0,285>0,05), son test (t=0,277; 

p=0,783>0,05) ve kalıcılık testi (t=0,405; p=0,688>0,05) puan ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 5. sınıf 

Türkçe dersi karne notu değiĢkenine göre dağılımı tablo 24‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo-24: Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

5. sınıf Türkçe dersi karne notu değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı 

Testi 
Grup n X  ss t p 

Ön Test 
2 veya 3 18 8,611 5,637 

-1,969 0,058 
4 veya 5 15 14,000 9,856 

Son Test 
2 veya 3 18 70,000 8,044 

-1,727 0,094 
4 veya 5 15 76,000 11,832 

Kalıcılık Testi 
2 veya 3 18 56,389 7,823 

-2,356 0,029 
4 veya 5 15 66,667 15,314 

 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi puan ortalamalarının 5. sınıf 

Türkçe dersi karne notu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, ön test (t=-1,969; 

p=0,058>0,05) ve son test (t= -1,727; p=0,094>0,05)  grup ortalamaları arasında 
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anlamlı bir fark bulunamamıĢken kalıcılık testi (t=-2,36; p=0,029<0,05) grup 

ortalamasının anlamlı bir fark gösterdiği görülmektedir. Çünkü kalıcılık testinde, 

Türkçe dersi 5. sınıf karne notu 4 veya 5 olan öğrenciler, 2 veya 3 olan öğrencilerden 

daha yüksek puan almıĢtır. 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının baba 

eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı tablo 25‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo-25: Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

baba eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss F p 

Ön Test 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
9 10,000 5,000 

2,037 0,148 
Ġlkokul 15 9,000 6,036 

Ortaokul veya Lise 9 15,556 12,105 

Son Test 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
9 71,667 10,308 

0,294 0,747 
Ġlkokul 15 72,000 10,823 

Ortaokul veya Lise 9 75,000 10,000 

Kalıcılık Testi 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
9 61,667 12,247 

0,278 0,759 
Ġlkokul 15 59,333 13,610 

Ortaokul veya Lise 9 63,333 12,748 

 

Kontrol grubunun ön test (F=2,037; p=0,148>0,05), son test (F=0,294; 

p=0,747>0,05) ve kalıcılık testi (F=0,278; p=0,759>0,05) puan ortalamalarının baba 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonunda, grup 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının anne 

eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı tablo 26‟da gösterilmiĢtir. 
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Tablo-26: Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

anne eğitim durumu değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı 

Testi 
Grup n X  ss t p 

Ön Test 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
17 11,176 7,812 

0,083 0,935 
Ġlkokul veya 

Ortaokul 
16 10,938 8,797 

Son Test 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
17 73,235 8,828 

0,290 0,774 
Ġlkokul veya 

Ortaokul 
16 72,188 11,828 

Kalıcılık Testi 

Okuma-Yazma 

Bilmiyor 
17 58,529 12,841 

-1,185 0,245 
Ġlkokul veya 

Ortaokul 
16 63,750 12,450 

 

Kontrol grubunun ön test (t=0,083; p=0,935>0,05), son test (t=0,290; 

p=0,774>0,05) ve kalıcılık testi (t=-1,185; p=0,245>0,05) puan ortalamalarının anne 

eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır. 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

anasınıfına gidip gitmediği değiĢkenine göre dağılımı tablo 27‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-27: Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

anasınıfına gidip gitmediği değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı 

Testi 
Grup n X  ss t p 

Ön Test 
Evet 3 15,000 18,028 

0,413 0,718 
Hayır 30 10,667 7,038 

Son Test 
Evet 3 78,333 12,583 

0,994 0,328 
Hayır 30 72,167 10,059 

Kalıcılık Testi 
Evet 3 70,000 13,229 

1,288 0,207 
Hayır 30 60,167 12,559 
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Kontrol grubunun ön test (t=0,413; p=0,718>0,05), son test (t=0,994; 

p=0,328>0,05) ve kalıcılık testi (t=1,288; p=0,207>0,05) puan ortalamalarının 

anasınıfına gidip gitmediği değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının kitap 

okuma sıklığı değiĢkenine göre dağılımı tablo 28‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-28: Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

kitap okuma sıklığı değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss t p 

Ön Test 

Her Gün 15 10,667 8,423 

-0,249 0,805 Haftada veya 

Ayda Bir 
18 11,389 8,190 

Son Test 

Her Gün 15 72,667 9,612 

-0,031 0,976 Haftada veya 

Ayda Bir 
18 72,778 11,011 

Kalıcılık Testi 

Her Gün 15 58,333 10,965 

-1,128 0,268 Haftada veya 

Ayda Bir 
18 63,333 13,933 

 

Kontrol grubunun ön test (t=-0,249; p=0,805>0,05), son test (t=-0,031; 

p=0,976>0,05) ve kalıcılık testi (t=-1,128; p=0,268>0,05) puan ortalamalarının kitap 

okuma sıklığı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır. 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının aile aylık 

geliri değiĢkenine göre dağılımı tablo 29‟da gösterilmiĢtir. 
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Tablo-29: Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi baĢarı puanlarının 

aile aylık geliri değiĢkenine göre dağılımı 

Yapı Bilgisi BaĢarı Testi Grup n X  ss t p 

Ön Test 
999 TL ve Altı 24 12,292 6,912 

1,436 0,161 
100 TL ve Üstü 9 7,778 10,639 

Son Test 
999 TL ve Altı 24 72,917 10,417 

0,171 0,865 
100 TL ve Üstü 9 72,222 10,341 

Kalıcılık Testi 
999 TL ve Altı 24 60,417 13,181 

-0,469 0,643 
100 TL ve Üstü 9 62,778 12,019 

 
Kontrol grubunun ön test (t=1,436; p=0,161>0,05), son test (t=0,171; 

p=0,865>0,05) ve kalıcılık testi (t=-0,469; p=0,643>0,05) puan ortalamalarının aile 

aylık geliri değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan t testi sonunda, grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. 

5.1.3. Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nden Elde Edilen Bulgular ve 

Yorumlar 

 

Karikatür destekli öğretim yapılan deney grubu ile mevcut öğretim 

programının uygulandığı kontrol grubunun uygulama öncesinde ve sonrasında 

tutumlarında meydana gelen değiĢiklik tablo 30‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo-30: Deney ve kontrol grubunun derse karĢı tutumları arasındaki fark 

Türkçe Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği 
Grup n X  ss MWU p 

Ön Uygulama 
Deney 33 3,436 0,523 

535,000 0,903 
Kontrol 33 3,432 0,420 

Son Uygulama 
Deney 33 4,323 0,515 

209,500 0,000* 
Kontrol 33 3,677 0,547 

*(p< .05) 

 

Uygulamaya katılan öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ön 

uygulaması puanları ortalamalarının deney ve kontrol değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi 
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sonucunda grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (Mann Whitney 

U=535,000; p=0,903>0,05). Bununla birlikte, Türkçe Dersine Yönelik Tutum 

Ölçeği‟nin son uygulamasında deney ve kontrol grubu ortalama puanlarının anlamlı 

bir fark gösterdiği görülmektedir (Mann Whitney U=209,50; p=0,000<0,05). Deney 

grubu öğrencilerin son tutum puanları, kontrol grubu öğrencilerin son tutum 

puanlarından yüksektir. Bu durum, karikatür destekli dil bilgisi öğretiminin Türkçe 

dersine karĢı tutumu olumlu yönde etkilediğini gösterir. Deney ve kontrol grubunun 

derse karĢı tutumları arasındaki fark grafik 2‟de gösterilmiĢtir. 

Grafik-2: Deney ve kontrol grubunun derse karĢı tutumları arasındaki fark 

 

 
 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutum 

Ölçeği‟nin ön uygulamasında birbirine yakın puanlar aldığı, fakat Türkçe Dersine 

Yönelik Tutum Ölçeği‟nin son uygulamasında deney grubu öğrencilerinin kontrol 

grubu öğrencilerinden daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Bu durum, 

karikatürlerin tutum üzerindeki etkisi olarak açıklanabilir. 

5.1.4. GörüĢme Formundan Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar 

 

Bu baĢlıkta araĢtırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

formundaki açık uçlu altı soruya deney grubu öğrencilerinin verdikleri cevaplara ve 
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bu cevaplara iliĢkin yüzde-frekans değerlerine yer verilmiĢtir. Bununla birlikte, 

öğrencilerin bir soruya verdikleri yanıt içerisinde yer alan birden fazla görüĢ 

araĢtırma kapsamında değerlendirilmiĢtir. 

“Türkçe derslerinde daha önce karikatürleri ile hiç karĢılaĢtın mı?” açık uçlu 

sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans değerleri tablo 

31‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-31: “Türkçe derslerinde daha önce karikatürleri ile hiç karĢılaĢtın mı?” 

açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans değerleri 

Kodlar Öğrenci Ġfadeleri f % 

 

E
v
et

 

- Evet, karĢılaĢtım. 4 ve 5. sınıf Türkçe kitaplarında 

karikatür ile karĢılaĢtım. Ama kavram karikatürleriyle hiç 

karĢılaĢmadım (Ö3, Ö11, Ö15, Ö32). 

- Evet, karĢılaĢtım. Ama karikatürle ders iĢlenmedi (Ö8). 

- Evet, Türkçe soru kitaplarında karikatürlerle karĢılaĢtım. 

Ama kavram karikatürleriyle hiç karĢılaĢmadım (Ö13). 

6 18,18 

 

H
ay

ır
 -Hayır, karĢılaĢmadım (Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, 

12, Ö14, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, 

Ö25, Ö26, Ö27, Ö28, Ö30, Ö31). 

- Hayır, ama baĢka görselleri Türkçe ders kitabında gördük 

(Ö29, Ö33). 

27 81,82 

 

“Türkçe derslerinde daha önce karikatürleri ile hiç karĢılaĢtın mı?” açık uçlu 

sorusuna öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%81,82 Türkçe derslerinde karikatürle 

karĢılaĢmadıklarını ifade ederken %18,18‟lik kısmı daha önceki eğitim-öğretim 

ortamlarında kullanılan ders kitaplarında ya da Türkçe soru kitaplarında karikatürle 

karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢtir. Bununla birlikte öğrencilerden hiçbiri daha önceki 

eğitim-öğretim ortamlarında karikatürle ders iĢlememiĢ ve kavram karikatürlerini 

görmemiĢtir. 

“Türkçe derslerinde karikatürle karĢılaĢtığında aklından neler geçti?” açık uçlu 

sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans değerleri tablo 

32‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-32: “Türkçe derslerinde karikatürle karĢılaĢtığında aklından neler geçti?” 

açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans değerleri 

Kodlar Öğrenci Ġfadeleri f % 

 

O
lu

m
lu

 D
u
y
g
u
la

r 

- Türkçe dersinde karikatürle karĢılaĢınca konuları daha 

iyi anlayıp baĢarılı olabileceğim aklımdan geçti (Ö2, Ö4). 

- Türkçe dersinin çok eğlenceli olacağını, bu dersten zevk 

alacağımı ve hayal gücümün geliĢeceğini düĢündüm (Ö3, 

Ö5, Ö6, Ö7, Ö12, Ö16, Ö18, Ö19, Ö21, Ö31, Ö33). 

- Resim çizmeyi çok seviyorum, Türkçe dersinde 

karikatürleri görünce çok sevindim (Ö20). 

- Karikatürler görünce sevindim ve konuları daha iyi 

anlayacağımı düĢündüm (Ö24). 

- Türkçe derslerinde daha önce çok sıkılıyordum. 

Karikatürleri görünce Türkçe dersine ilgimin artacağı, 

derslerin artık sıkıcı olmayacağı aklımdan geçti (Ö8, 

Ö29). 

- Türkçe derslerinin daha eğlenceli ve katılımlı 

geçeceğini düĢündüm (Ö11, Ö30). 

19 57,57 

 

O
lu

m
su

z 
D

u
y
g
u
la

r 

-Türkçe dersinde karikatürü gördüğüm zaman Türkçe 

dersini baĢaramayacağımı düĢündüm ve korktum (Ö1, 

Ö14, Ö17, Ö23). 

-Türkçe dersinde karikatürle karĢılaĢtığımda, karikatürün 

ne olduğunu bilmiyordum ve heyecanlandım. 

Yapamayacağımı düĢündüm (Ö9, Ö10, Ö13, Ö15, Ö22, 

Ö26, Ö27, Ö28, Ö32). 

- ġaĢkınlık, çünkü derslerde daha önce hiç karikatürle 

karĢılaĢmadım (Ö25). 

 

14 

 

42,43 

 

“Türkçe derslerinde karikatürle karĢılaĢtığında aklından neler geçti?” açık uçlu 

sorusuna öğrencilerin geneli (%57,57) olumlu görüĢ bildirirken %42,43‟lük bir kısmı 

olumsuz görüĢ bildirmiĢtir. Olumlu görüĢ bildiren öğrenciler; karikatürlerle Türkçe 

derslerinin eğlenceli geçeceğini, dersten zevk alacaklarını, hayal güçlerinin 

geliĢebileceğini, konuları daha iyi anlayabileceklerini, derslere daha çok 

katılacaklarını ifade etmiĢtir. Olumsuz görüĢ bildiren öğrenciler ise karikatürle daha 

önce ders iĢlemediklerinden karikatür hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve bu 

durumun Türkçe dersinde baĢarısızlık getireceğini düĢünmektedir. 

“Türkçe derslerinde karikatür kullanılması baĢarınızı etkiledi mi? Neden?” açık 

uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans değerleri 

tablo 33‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo-33: “Türkçe derslerinde karikatür kullanılması baĢarınızı etkiledi mi? 

Neden?” açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans 

değerleri 

Kodlar Öğrenci Ġfadeleri F % 
Toplam 

f % 

E
v

et
 

K
al

ıc
ıl

ık
 

-Karikatürlerle ders iĢlediğimizde karikatürler aklımda 

kalıyor. Bu nedenle konuları kolay hatırlıyorum (Ö1, 

Ö2, Ö15, Ö32). 

-Karikatürler gözümün önünde canlanıyor. Çünkü çok 

komik. Bundan dolayı öğrendiklerimi unutmadım 

(Ö26). 

-Karikatür sayesinde öğrendiklerimi unutmadım (Ö4, 

Ö10, Ö28). 

-Türkçe sınavına girdiğimde karikatürler aklıma geldi 

ve soruları kolayca cevapladım (Ö29). 

-Karikatürle ders iĢlediğimizde daha kalıcı oluyor 

(Ö30). 

-Karikatürler hep aklımızda, komiklikleri hiç 

unutmuyorum. Artık basit, birleĢik ve türemiĢ 

kelimeleri karıĢtırmıyorum. Öğrendiklerimiz hep 

aklımda (Ö19). 

-Türkçeye çalıĢırken aklıma hemen çok eğlendiğimiz 

karikatürler geliyor. Hemen konuyu hatırlıyorum 

(Ö12). 

12 36,36 

 

 

 

 

3

33 

 

 

 

 

 

100 

T
ek

ra
r 

- Konuyla ilgili karikatür çizerken konuları gözden 

geçirmek zorundayız. Böylece konuları tekrar 

ediyoruz ( Ö13, Ö15, Ö23). 

- Tekrar yapmamı kolaylaĢtırdı (Ö2, Ö9, Ö21, Ö24, 

Ö30). 

- Türkçede iĢlediklerimizi karikatürlerle tekrarlamak 

alıĢkanlık haline geldi (Ö8). 

- Türkçe dersini tekrar etmek artık sıkıcı değil (Ö29, 

Ö33). 

11 33,33 

A
n

la
m

 

K
u

rm
a 

- Karikatürler konuyu daha iyi anlamamızı sağlıyor 

(Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö8, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö16, 

Ö17, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, Ö25, Ö26, Ö27, Ö28, Ö29, 

Ö30, Ö31, Ö32). 

- Türkçe dersinde gördüğümüz karikatürler, sanki 

aklımda canlanıyor gibi. Bundan dolayı Türkçeyi çok 

iyi anlıyorum (Ö12, Ö20). 

23 69,69 

H
ay

al
 

G
ü

cü
 

- Hayal gücüm geliĢti. ġimdi daha iyi yazı 

yazabiliyorum (Ö1, Ö9, Ö26). 

- Hayal gücüm geliĢtiği için daha anlamlı cümleler 

kurmaya baĢladım (Ö11). 

4 12,12 
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Tablo-33’ün devamı 

Kodlar Öğrenci GörüĢleri F % 
Toplam 

F % 

E
v

et
 

Ġl
g

i 

- Türkçe dersine karĢı ilgim arttı. Bu nedenle Türkçe 

dersine daha çok çalıĢtım ve Türkçe dersini sevmeye 

baĢladım (Ö6, Ö10, Ö17, Ö19,  Ö22, Ö25, Ö29, 

Ö33). 

- Karikatür sayesinde Türkçe dersine karĢı ilgim 

arttı. Bu nedenle Türkçe dersine hazırlıklı geliyorum 

(Ö3, Ö9,Ö16, Ö29, Ö30). 

- Karikatür sanki beni Türkçeye bağladı (Ö1, Ö18, 

Ö24). 

- Türkçe dersine ilgim arttı, heyecanımı yendim 

(Ö12). 

17 51,51 

3

33 

 

100 

D
ik

k
at

 

- Karikatür, dikkatimin derse yoğunlaĢmasını sağladı 

(Ö6, Ö29). 

 

2 6,06 

K
at

ıl
ım

 

- Karikatürler Türkçe dersine daha çok katılmamı 

sağladı (Ö7, Ö20). 
2 6,06 

H
ay

ır
 

 0 0,0 0 0,00 

*Bir öğrenci birden fazla görüĢ bildirdiği için tablodaki yüzdeler, toplam yüzdelerle denk 

gelmemektedir. 

“Türkçe derslerinde karikatür kullanılması baĢarınızı etkiledi mi? Neden?” açık 

uçlu sorusuna öğrencilerin tamamı karikatürlerin baĢarılarını olumlu yönde 

etkilediğini ifade ederken öğrencilerin hiçbiri olumsuz görüĢ ifade etmemiĢtir. 

Öğrencilerin tamamının olumlu görüĢ bildirmesi, karikatürün öğrenmede kalıcılık ve 

tekrar sağlaması; anlam kurmaya yardım etmesi, hayal gücünü geliĢtirmesi; dikkati, 

derse ilgiyi ve katılımı arttırması gibi özellikleriyle açıklanabilir. Olumlu görüĢ 

bildiren öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%69,69) karikatürün anlam kurmada 

etkili bir araç olduğunu ifade etmiĢtir. Bununla birlikte, öğrenilen kavramların (basit, 

birleĢik, türemiĢ, gövde gibi) karıĢtırılmaması, karikatürlerin kalıcılığı sağlamanın 

yanı sıra “kavram yanılgılarını” gidermede de etkili olduğunu gösterebilir. Ayrıca, 

öğrencilerin %51,51‟inin Türkçe dersine karĢı ilgilerinin arttığını belirtmesi,  

karikatürlerin Türkçe dersine yönelik olumlu tutumlar geliĢtirdiği Ģeklinde 

açıklanabilir.  
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“Türkçe derslerinde karikatür kullanılması Türkçe dersini eğlenceli hale getirdi 

mi? Neden?” açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve 

frekans değerleri tablo 34‟te gösterilmiĢtir.  

Tablo-34: “Türkçe derslerinde karikatür kullanılması Türkçe dersini eğlenceli 

hale getirdi mi? Neden?” açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin 

yüzde ve frekans değerleri 

Kodlar Öğrenci Ġfadeleri F % 

 

E
v
et

 

- Karikatürler komik. Bu nedenle Türkçe dersleri 

eğlenceli oluyor (Ö2, Ö4, Ö5, Ö16, Ö20). 

- Karikatürler Türkçe dersini çok eğlenceli hale getirdi. 

Türkçe dersini çok sevmeye baĢladım (Ö3, Ö6, Ö7, Ö8, 

Ö11, Ö24, Ö25, Ö31). 

- Hem eğlendik hem de öğrendik. Bu nedenle Türkçe 

dersinden zevk alıyorum (Ö12, Ö13, Ö15, Ö19, Ö26, 

Ö27, Ö32). 

- Türkçe dersi çok eğlenceli geçiyor. Türkçe dersini 

sabırsızlıkla bekliyorum (Ö17, Ö18, Ö22, Ö23). 

- Türkçe dersi çok eğlenceli ve zevkli (Ö1, Ö9, Ö10, 

Ö14, Ö21, Ö28, Ö33). 

- Türkçe dıĢındaki derslere korkarak girerken Türkçe 

dersine gülerek girdim (Ö29). 

- Karikatürler ders iĢlemek oyun oynamak gibi. Dersi 

sabırsızlıkla bekliyorum (Ö30). 

- Türkçe dersinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum, 

çok eğlenceli (Ö11). 

33 100,0 

 

H
ay

ır
 

 0 0,0 

 

“Türkçe derslerinde karikatür kullanılması Türkçe dersini eğlenceli hale getirdi 

mi? Neden?” açık uçlu sorusuna öğrencilerin tamamı olumlu görüĢ bildirirken 

öğrencilerin hiçbiri olumsuz görüĢ bildirmemiĢtir. Öğrenciler, karikatürlerle ders 

iĢlemenin eğlenceli ve zevkli olduğunu ifade edip karikatürle ders iĢlemeyi oyun 

oynamaya benzetmiĢlerdir. Tablo-33 ile Tablo-34 incelendiğinde öğrencilerin 

tamamının olumlu görüĢ bildirmesi, karikatürün hem biliĢsel hem de duyuĢsal açıdan 

öğrencileri olumlu yönde öğrencileri etkilediğini ve öğrencilerin karikatürler 

aracılığıyla eğlenerek kazanımlara ulaĢtığını gösterir. 
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“Türkçe derslerinde karikatür dıĢında baĢka görseller kullanılabilir mi? 

Neden?” açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve 

frekans değerleri tablo 35‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo-35: “Türkçe derslerinde karikatür dıĢında baĢka görseller kullanılabilir 

mi? Neden?” açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve 

frekans değerleri 

Kodlar Öğrenci Ġfadeleri f % 
Toplam 

F % 

E
v

et
 

 R
es

im
 

- Görsel sanatlar dersinde de resim çiziyoruz. Bu nedenle 

resim bütün derslerde kullanılabilir (Ö2, Ö4, Ö20). 

- Resimlerde de kiĢileĢtirme yapıp cansızları 

konuĢturabiliriz. Bu nedenle resim de kullanılmalıdır 

(Ö10). 

- Resimler kullanılabilir. Çünkü resimler de güzel ve 

eğlenceli (Ö6, Ö7, Ö25, Ö27, Ö31). 

- Resim ya da baĢka görselleri de Türkçe dersinde 

kullanabilirdik, ama bu o kadar eğlenceli olmazdı. Belki 

Türkçeyi anlayamazdık. Ġyi ki karikatür kullanmıĢız (Ö12, 

Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, Ö32). 

-Resim, fotoğraf vb. Ģeyler, karikatür kadar güzel olmasa 

da kullanılabilir (Ö3, Ö29). 

- Resim, fotoğraf gibi farklı uygulamalar dersi 

zenginleĢtirir (Ö26, Ö30). 

22 66,66 

27 81,81 

F
o

to
ğ

ra
f 

- Fotoğraflar metinlerde kullanıldığında daha iyi 

anlıyorum (Ö2). 

- Resim, fotoğraf vb. Ģeyler, karikatür kadar güzel olmasa 

da kullanılabilir (Ö3, Ö29). 

- Resim, fotoğraf gibi farklı uygulamalar dersi 

zenginleĢtirir (Ö26, Ö30). 

- Konuyla ilgili fotoğrafların kullanılması da dersi daha 

iyi anlamamızı sağlar (Ö11, Ö22, Ö23, Ö33). 

9 27,27 

 Ç
iz

g
i 

R
o

m
an

 -Çizgi romanlar da karikatüre benzediğinden Türkçe 

dersinde kullanılabilir (Ö24). 

 
1 3,03 

H
ay

ır
 

-Sadece karikatür kullanılabilir. Çünkü diğer görseller 

sadece çizilirken karikatür konuĢmalardan oluĢur (Ö1). 

-Karikatür kadar güzel bir Ģey yok. Derslerde karikatür 

dıĢında bir Ģey kullanılmasını istemiyorum (Ö5). 

-Kullanılamaz. Çünkü karikatür eğlendiriyor, diğer 

görseller eğlendirmiyor (Ö8, Ö9, Ö21). 

-Kullanılamaz. Çünkü karikatür, resimlerden daha iyi 

anlamamızı sağlar (Ö28). 

 6 18,19 

*Bir öğrenci birden fazla görüĢ bildirdiği için tablodaki yüzdeler, toplam yüzdelerle denk 

gelmemektedir.   

“Türkçe derslerinde karikatür dıĢında baĢka görseller kullanılabilir mi? 

Neden?” açık uçlu sorusuna öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%81,81) “evet” 

cevabını verirken %18,19‟u “hayır” cevabını vermiĢtir. Olumlu görüĢ bildiren 
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öğrenciler; resim, fotoğraf ya da çizgi romanın Türkçe derslerinde kullanılabileceğini 

belirtmiĢtir. Olumsuz görüĢ bildiren öğrenciler ise karikatürü çok sevdiklerini ifade 

etmiĢ ve karikatürden baĢka bir görselin Türkçe dersinde kullanılması istememiĢtir. 

Bu durum, öğrencilerin karikatürü benimsediğini gösterir. 

“Karikatürlerin diğer derslerde uygulanmasını ister miydin? Neden?” açık uçlu 

sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans değerleri tablo 

36‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo-36: “Karikatürlerin diğer derslerde uygulanmasını ister miydin? Neden?” 

açık uçlu sorusuna iliĢkin öğrenci görüĢleri ve bu görüĢlerin yüzde ve frekans değerleri 

Kodlar Öğrenci Ġfadeleri F % 

 

O
lu

m
lu

 D
ü
Ģü

n
ce

le
r 

- Evet, istiyorum. Diğer dersler de çok eğlenceli olurdu ve 

baĢarımız artardı(Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö7, Ö10, Ö12, Ö14, 

Ö15, Ö17, Ö18, Ö25, Ö30). 

-Evet, isterim. Çünkü karikatür dersleri tekrarlamamızı 

kolaylaĢtırdı, hayal gücümüzü geliĢtirdi. Öğrendiklerimiz 

aklımızda kaldı (Ö9, Ö15, Ö17, Ö19 Ö30, Ö33). 

- Karikatür derslerimizi daha iyi anlamamızı 

sağladığından diğer derslerde de olmasını istiyorum (Ö8, 

Ö11, Ö13, Ö20, Ö23, Ö24, Ö26, Ö27, Ö28, Ö29, Ö30, 

Ö31, Ö32). 

-Evet, isterdim. Çünkü karikatürü çok seviyorum (Ö22). 

-Evet. Diğer derslerin de daha çabuk geçmesini sağlardı 

(Ö11). 

-Evet, isterdim. Diğer derslerde de baĢarımız artardı 

(Ö29, Ö30). 

28 84,84 

 

O
lu

m
su

z 

D
ü
Ģü

n
ce

le
r 

- Hayır, istemiyorum. Çünkü karikatür tam Türkçeye 

uyuyor (Ö4, Ö21). 

- Hayır, sadece Türkçe dersinde karikatür olsun (Ö6, 

Ö16). 

- Hayır, her dersin karikatürle iĢlenmesi doğru olmaz 

(Ö30). 

 

 

 

5 

 

 

15,16 

 

“Karikatürlerin diğer derslerde uygulanmasını ister miydin? Neden?” açık uçlu 

sorusuna öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%84,84) olumlu görüĢ bildirirken 

%15,16‟sı olumsuz görüĢ bildirmiĢtir. Olumlu görüĢ bildiren öğrenciler, diğer 

dersleri daha iyi anlamak ve diğer derslerin daha eğlenceli geçmesi gibi nedenlerden 

dolayı karikatürlerin diğer derslerde de kullanılmasını istemektedir. Olumsuz görüĢ 
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bildiren öğrenciler ise karikatürün sadece Türkçe dersinde kullanılması gerektiğine 

inanmaktadır. Bu durum, karikatürlerin eğitim-öğretim ortamında kullanılması 

gerektiğini göstermektedir. 
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 VI. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde, yapılan kaynak incelemesi ve araĢtırma hipotezleri doğrultusunda 

elde edilen sonuçlar üzerinde durulmuĢ, ayrıca araĢtırma bulgularına dayanarak 

önerilere yer verilmiĢtir. 

 

6.1. Sonuç 

Bu araĢtırmada; karikatürlerin 6. sınıf dil bilgisi “Kelimenin yapı özellikleriyle 

ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama” amacı kazanımlarına ulaĢmasına, 

öğrencinin akademik baĢarısına, öğrenilenin kalıcılığına ve derse karĢı tutumuna 

etkisi ve karikatür destekli öğretimle ilgili öğrenci görüĢleri incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın deney ve kontrol grubuna otuz üçer öğrenci katılmıĢ olup deney ve 

kontrol grubu öğrencileri arasında demografik özellikler açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Buna göre, aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

1. Deney ve kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi puan ortalaması 

incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte birbirine yakın 

puanlar aldığı görülmektedir. Son testte ve kalıcılık testinde ise deney grubu 

öğrencilerinin puan ortalamasının kontrol grubu öğrencilerinin puan ortalamasından 

daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu durum, deney grubunun kontrol grubundan 

daha yüksek düzeyde kazanımlara ulaĢtığını göstermektedir. Bununla birlikte hem 

son testte hem de kalıcılık testinde deney grubunun kontrol grubundan daha yüksek 

puan alması, deney grubuna uygulanan karikatür destekli öğretimin bilgileri zihinde 

yapılandırması, bütünleĢtirmesi ve öğrenilenin tekrarlanmasını kolaylaĢtırarak görsel 

imajlar oluĢturmasıyla açıklanabilir.  

2. Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği‟nin ön uygulamasında deney ve 

kontrol grubu öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Bununla 

birlikte, Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği‟nin son uygulamasında deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin puan ortalamalarının anlamlı bir fark gösterdiği 

görülmüĢtür. Deney grubu öğrencilerin son tutum puanları, kontrol grubu 
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öğrencilerin son tutum puanlarından yüksektir. Bu durum, karikatür destekli 

öğretimin Türkçe dersine karĢı tutumu olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 

3. Cinsiyet, baba-anne eğitim durumu, anasınıfına gitme durumu, kitap okuma 

sıklığı ve aile gelir düzeyi değiĢkenlerine göre; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

ön test, son test ve kalıcılık testinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır. Bununla birlikte, 5. sınıf Türkçe dersi karne notu 

değiĢkeninin hem deney hem de kontrol grubu ön test, son test ve kalıcılık testi puan 

ortalamalarında anlamlı bir fark oluĢturduğu görülmektedir. Deney ve kontrol 

grubunda Türkçe dersi 5. sınıf karne notu 4 veya 5 olan öğrenciler, 2 veya 3 olan 

öğrencilerden daha yüksek puan almıĢtır. Bu durum, karikatür destekli dil bilgisi 

öğretimini, yalnızca Türkçe dersi 5. sınıf karne notunun etkilediğini göstermektedir. 

 4. Karikatürlerle dil bilgisi öğretimiyle ilgili hazırlanan yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formundan öğrencilerin büyük çoğunluğunun daha önce eğitim-öğretim 

ortamlarında karikatürlerle karĢılaĢmadıkları, karikatürlerin öğrencilerde olumlu 

duygular uyandırdığı, dersleri eğlenceli hale getirdiği, karikatürlerin yerine 

resimlerinde kullanılabileceği ve diğer derslerde de karikatürlerin kullanılabileceği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum, karikatürlerin okula ve derse karĢı tutumu olumlu 

yönde etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, deney grubu öğrencileri yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formunda, karikatürlerin anlam kurmada etkili olduğunu, 

kalıcılığı sağladığını, kavram yanılgılarını giderdiğini, öğrenilenin tekrarını 

kolaylaĢtırdığını, hayal gücünü geliĢtirdiğini ve derse katılımı arttırdığını da ifade 

etmiĢtir. Bu durum, karikatür eğitim-öğretim ortamında kullanımının akademik 

baĢarıyı ve öğrenilenin kalıcılığını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.  

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formundan elde edilen sonuçlarla Yapı Bilgisi 

BaĢarı Testi‟nden ve Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği‟nden elde edilen 

sonuçlar arasında bir tutarlılığın olması araĢtırmanın sonuçlarını daha güvenilir 

kılmaktadır. Sonuç olarak karikatürler, dil bilgisi öğretiminde oluĢabilecek kavram 

yanılgılarını gidermede, akademik baĢarıyı ve derse karĢı tutumu arttırmada etkilidir. 

Bu nedenle, dil bilgisi öğretiminde karikatürlerden yararlanılmalıdır. 
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6.2. Öneriler 

Bu araĢtırmada, elde edilen sonuçlar doğrultusunda geliĢtirilen öneriler 

maddeler halinde Ģöyle sıralanabilir: 

1. Dil bilgisinin yapı bilgisi kazanımlarına ulaĢmada akademik baĢarıyı ve 

tutumu olumlu yönde etkileyen karikatürler, diğer dil bilgisi konuları için 

de geliĢtirilmelidir.  

2. Anlama ve anlatma becerilerini destekleyen dil bilgisi öğrenme alanında 

akademik baĢarıyı ve tutumu olumlu yönden etkileyen karikatürler, 

dinleme / izleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini de olumlu yönde 

etkileyebilir. Bu nedenle, bu becerileri geliĢtirmek için de karikatürler 

geliĢtirilmelidir. 

3. Türkçe etkinlik kitaplarında çeĢitli karikatürler tespit edilmiĢken kavram 

karikatürlerine rastlanmamıĢtır. Bu nedenle, dil bilgisi öğrenme alanında 

akademik baĢarıyı ve tutumu olumlu yönde etkileyen kavram karikatürleri, 

Türkçe etkinlik kitaplarında yer almalıdır. 

4. Türkçe etkinlik kitaplarında yalnızca dil bilgisi öğrenme alanı 

etkinliklerinde değil, dinleme / izleme, konuĢma, okuma ve yazma 

becerileriyle ilgili etkinliklerde de kavram karikatürleri kullanılmalıdır. 

5. Öğrencilerin dil bilgisi kazanımlarına ulaĢmasına yönelik hazırlanan 

etkinlikler, karikatür gibi hem mizah hem de düĢünce boyutu olan 

görsellerle desteklenmelidir. Böylelikle, dil bilgisi kazanımları, daha fazla 

duyunun eğitim-öğretim ortamına katılmasıyla gerçekleĢebilir. 

6. “Basit, birleĢik ve türemiĢ kelimeleri ayırt eder.” gibi kavram yanılgılarının 

olabileceği kazanımlarda, özellikle kavram karikatürlerinin olumlu etkisi 

görülmektedir. Bu nedenle, kavram yanılgısının olabileceği “Tamlayanla 

tamlananı ayırt eder.” gibi diğer dil bilgisi kazanımlarında da kavram 

karikatürleri geliĢtirilerek kullanılmalıdır. 
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Ek-1: AraĢtırma Ġzni 
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Ek-2: Öğrenci Tanıma Formu 

Sevgili öğrenci arkadaĢım, 

Bu kitapçık, sizleri tanımak amaçlı oluĢturulan Öğrenci Tanıma Formu‟yla Yapı Bilgisi 

BaĢarı Testi‟nden oluĢmaktadır. Tanıma formu ve baĢarı testinden alınan sonuçlar 

“Karikatürlerle Dil Bilgisi Öğretimi” isimli çalıĢmada kullanılacaktır. Tanıma formu ve baĢarı 

testi ile toplanan tüm veriler; bireysel değil, grup içinde değerlendirilecektir. Süre 30 

dakikadır. Ġlginize teĢekkür eder, baĢarılar dilerim.  

  Ahmet AKKAYA 

 

ÖĞRENCĠ TANIMA FORMU  

1. Cinsiyetiniz nedir? 

  Kadın   Erkek 

2. 5. sınıfta Türkçe dersi karnenizde kaçtı?   

  1                      2                    3                         4                         5  

3. Babanızın eğitim durumu nedir?   

 Okuma – yazma bilmiyor         Ġlkokul                                  Ortaokul                                  

 Lise                                 Üniversite           Lisansüstü 

4. Annenizin eğitim durumu nedir?   

 Okuma – yazma bilmiyor         Ġlkokul                                    Ortaokul                                  

 Lise                                 Üniversite            Lisansüstü 

5.Anasınıfına gittiniz mi? 

 Evet   Hayır 

6. Kitap okuma sıklığınız nedir? 

 Her gün   Haftada bir          Ayda bir     Hiç 

7.Ailenizin aylık geliri ne kadardır? 

 0-499 TL arası      500-999 TL arası            1.000–1.499 TL arası 

 1.500–1.999 TL arası     2.000 TL ve üstü  
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Ek-3: Yapı Bilgisi BaĢarı Testi 

 

 
 

“YAPI BĠLGĠSĠ”  

BAġARI TESTĠ 

 

 

1. 

 
Oğuz, evlerindeki kilitli odaya girmek 

istemektedir. Oğuz‟un annesi kilitli odanın 

anahtarını Oğuz‟a vermek için bir tane fiil 

köklü kelime söylemesini istemiĢtir. 

 

Siz Oğuz’un yerinde olsaydınız ne 

söylerdiniz? 

 

 

 

 

 
2. 

Nasrettin Hoca eĢeğini kaybetmiĢ. 

Nasrettin Hoca eĢeğini bulmak için 

Keloğlan‟dan yardım istemiĢ. Keloğlan ise 

“ „Ara-‟ kelimesine bir tane çekim eki 

getirirsen sana yardım ederim.” demiĢ. 

Siz Nasrettin Hoca’nın yerinde 

olsaydınız aĢağıdaki konuĢma 

baloncuğuna ne yazardınız? 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. 

Sarıkız isimli inek, yapı bakımından gövde 

olan kelimenin yazılı olduğu yaprağı 

yediği zaman daha fazla süt vermektedir. 

 

Sarıkız’ın daha fazla süt vermesi için 

aĢağıdaki yaprağın altına ne 

yazabilirsiniz? 

 
 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

AĢağıdaki konuĢmanın sonunda Murat 

pastayı yemeyi hak ettiğine göre, boĢ 

olan konuĢma balonunu doldurunuz. 

 

 

 

 

 

                   
 

 
 

………...... 

 
………...... 

Bana kökü “ ye-” fiili 
olan herhangi bir 

basit kelime 
söylersen bu pastayı 

yiyebilirsin. 

 

 

……..... 
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5. 

AĢağıdaki konuĢmanın sonunda, 

maymun muzu yemeyi hak ettiğine göre, 

boĢ olan konuĢma balonuna ne 

yazabilirsiniz? 

 

 

                                    

     

   

 

                                  
 

 

 

 

6. 

 
 

Küçük kurbağa yuvasını kaybetmiĢtir. 

Yuvasına gidebilmesi için herhangi bir 

birleĢik kelimenin yazılı olduğu yaprağa 

zıplaması gerekmektedir.  

 

Küçük kurbağaya yardım etmek için 

aĢağıdaki yaprağın altına ne 

yazabilirsiniz? 

 

 
        …………………………… 

 

 

 

7.  

Mehmet Bey Elazığ‟a yeni gelmiĢ ve 

Keban‟a gitmek istemektedir. Mehmet 

Bey‟in Keban‟a gidebilmesi için kök 

halinde bir kelime söylemesi 

gerekmektedir. 

 

Siz Mehmet Bey’in yerinde olsaydınız ne 

söylerdiniz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

Öğretmeni Oğuz‟a “Üç tane ek almıĢ 

herhangi bir kelimeyi bilgisayarda 

yazarsan sana bir çikolata vereceğim.” 

demiĢtir. 

 

Oğuz, öğretmeninden çikolata 

kazandığına göre aĢağıdaki ekrana ne 

yazmıĢ olabilir? 

 

                                                                 

 

…….. 

 

 
 

Keban 

 
Bana kökü “gül” 
olan herhangi 
bir basit kelime 
söyleyebilirsen 
beni yiyebilirsin. 

 
 

………...... 

………...... 
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9.  

        
Fil, boĢ kâğıda  “doğ-” kelimesinin çekim 

eki almıĢ halini yazmıĢtır.  

 

Sizce, fil boĢ kâğıda ne yazmıĢ olabilir? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Öğretmeni Fatih‟e “ Fatihçiğim „yap-‟ 

kelimesine herhangi bir yapım eki 

getirebilir misin?” demiĢtir. Fatih ise “yap” 

kelimesine bir yapım eki getirmiĢtir.   

Fatih ne söylemiĢ olabilir? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. 

 
Öğretmeni Sezai‟ye “Tahtaya isim kök 

olan herhangi bir kelime yazabilir misin?” 

demiĢtir. Sezai ise isim kök olan bir kelime 

yazmıĢtır. 

 

Sizce, Sezai aĢağıdaki tahtanın üstüne ne 

yazmıĢtır? 

 
 

 

 

12.  

AĢağıdaki boĢ olan konuĢma 

baloncuğunu doldurabilir misiniz? 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
 
 
…………………………… 
 
 

 
 

………...... 
“Askılık” 

kelimesinin 

kökünü 
söyleyebilir 

misin? 

 
………...... 
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13. 

Hacivat, Karagöze bir soru sormuĢ ve 

Karagöz, Hacivat‟ın sorduğu soruya doğru 

cevap vermiĢtir. 

 

AĢağıdaki konuĢmada Karagöz 

Hacivat’a ne cevap vermiĢ olabilir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

14. 

Hasan, öğretmenin sorduğu bütün sorulara 

doğru cevap vermiĢtir. 

 

AĢağıdaki konuĢmada Hasan, 

öğretmenine ne cevap vermiĢ olabilir? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                      

15. 

Öğretmeni Kemal‟e “ Kemalciğim 

„Gelecekler‟ kelimesinin kaç tane ek 

aldığını söylersen topla oynayabilirsin.” 

demiĢtir. 

 

Kemal, öğretmeninin sorusuna doğru 

cevap verip topla oynadığına göre, 

aĢağıdaki konuĢma balonuna ne 

yazılabilir? 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Balık, Keloğlan ile konuĢmuĢ ve 

konuĢmanın sonunda Keloğlan‟ın 

söylediklerini yapmıĢtır. 

Buna göre, aĢağıdaki konuĢma balonuna 

ne yazabilirsiniz? 

 

 

 

 

Karagöz’üm 
“sanat” 

kelimesinden 
türeyen bir 

kelime 
söyleyebilir 

misin? 

 

……...... 

 

……...... 

Hasan, bana bir 
tane kök halinde 

kelime söyleyebilir 
misin? 

 

……...... 

Keloğlan, bana 
bir tane türemiş 
kelime söylersen 

söylediklerini 

yaparım. 

 
……...... 
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-TEST BĠTTĠ- 

  

  

 

Köpek ile kurt arkadaĢ olmuĢ. Köpek, 

kurda bir soru sormuĢ ve kurt, köpeğin 

sorusuna doğru cevap vermiĢ. 

 

Buna göre, aĢağıdaki boĢ olan konuĢma 

baloncuğunu doldurunuz? 

 
 

 

 

 

 

 

 

18. 

Fuat, Harput‟a gitmek istemektedir. 

Fuat‟ın Harput‟a gidebilmesi için “gez-” 

fiiline herhangi bir yapım eki eklemesi 

gerekmektedir. 

Siz Fuat’ın yerinde olsaydınız “gez-” 

fiiline ne eklerdiniz? 

 

 

 

 
 

 

19. 

 

 

 

 

            
Ali, Dede Korkut’un sorusuna doğru 

cevap verdiğine göre, yukarıdaki boĢ 

olan konuĢma baloncuğuna ne 

yazılabilir? 

 

 

 

20. 

Ġzci, Mevlana‟yı rüyasında görmüĢtür. 

Mevlana izciye bir soru sormuĢ ve izci 

Mevlana‟nın sorusuna doğru cevap 

vermiĢtir. 

 

Buna göre, aĢağıdaki boĢ olan konuĢma 

baloncuğuna ne yazılabilir? 

 

 

 

 

 

 

Bana “başlıkta” 
kelimesinin 

kökünü 
söyleyebilir 

misin? 

 

 

……...... 

Ali, bana bir tane 
birleşik kelime 

söyleyebilir misin? 
 

 
……...... 

 
 

………...... 

Bana kökü “sev-” 
fiili olan gövde 

halinde bir kelime 
söyleyebilir misin? 

  
……...... 

 17. 
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Ek-4: Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 

 

TÜRKÇE DERSĠNE YÖNELĠK TUTUM ÖLÇEĞĠ 

 

Sevgili Öğrenciler,  

Bu ölçek, sizlerin Türkçe dersine yönelik görüĢlerinizi almak amacı ile hazırlanmıĢtır. 

Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra dereceler sütunundaki seçeneklerden size en yakın 

olanını (X) ile iĢaretleyiniz. 

 

Okul          : 

Sınıf / ġube : 

Ad - Soyadı : 

Cinsiyetiniz : (  ) Kadın           (  ) Erkek 

 

Türkçe Dersi ile Ġlgili GörüĢler 

Dereceler  

K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

1 Türkçe benim için eğlenceli bir derstir. 
 

 

    

2 Türkçe bana göre gereksiz bir derstir. 
 

 

    

3 Türkçe derslerine çalıĢmak beni dinlendirir.      

4 Türkçe dersi en sevdiğim üç dersten biridir.        

5 
Türkçe dersinde genellikle çok sıkılırım.  

 

    

6 
Türkçe dersine ayrılan ders saatinin daha 

fazla olmasını isterim. 
 

 

    

7 
Türkçeyi, diğer derslere göre daha çok 

severek çalıĢırım. 
     

8 
Türkçe dersinde genellikle huzursuz 

olurum. 
     

9 
Türkçe dersine diğer derslere göre daha çok 

istekle çalıĢırım. 
     

10 
Türkçe dersi ile ilgili bir soruyu cevaplamak 

bana zevk verir. 
 

 

    

11 
Türkçe dersi ile ilgili konuları tartıĢmaktan 

mutlu oluyorum. 
     

12 
Türkçe derslerindeki okuma parçaları çok 

can sıkıcıdır. 
 

 

    

13 
Türkçe ile ilgili proje ve performans gibi 

görevleri yapmaktan zevk alıyorum. 
     

14 
Türkçe dersine sadece sınavlarda baĢarılı 

olmak için çalıĢırım. 
     

15 
Türkçe dersi ile ilgili kitap, dergi vb. 

yayınları takip etmek isterim. 
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Ek-5: GörüĢme Formu 

 

Sevgili Öğrenciler,  

Bu görüĢme formu, karikatürle ders iĢleme süreci hakkındaki görüĢ ve önerilerinizi 

almak için hazırlanmıĢtır. Anket ile toplanacak bilgiler sadece bilimsel amaçlarla kullanılacak 

olup baĢka kiĢi ya da kuruluĢlara verilmeyecektir. AraĢtırmanın sağlıklı sonuçlara 

ulaĢabilmesi için anket sorularını dikkatle ve içtenlikle yanıtlamanız gerekmektedir. 

Katkılarınızdan dolayı teĢekkür ederim. 

Ahmet AKKAYA 

GÖRÜġME FORMU 

 

1. Türkçe derslerinde daha önce karikatürle hiç karĢılaĢtın mı? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Türkçe dersinde karikatürle karĢılaĢtığında aklından neler geçti? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Türkçe dersinde karikatürlerin kullanılması baĢarınıza etki yaptı mı? Neden? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....…………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Türkçe dersinde karikatürlerin kullanılması Türkçe dersini eğlenceli hale getirdi mi? 

Neden? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....…………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

5. Türkçe dersinde karikatür dıĢında baĢka görseller de kullanılabilinir mi? Neden? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………....…………………………………  

 

6. Karikatürlerin diğer derslerde uygulanmasını ister miydin? Neden? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....…………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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Ek-6: Deney Grubu Örnek Ders Planı 
DERS PLANI 

Dersin adı  Türkçe 

Öğrenme Alanı Dil Bilgisi 

Önerilen Süre  40‟ 

Öğrenci Kazanımları  

 

Ek ve kök kazanımını ayırt eder. 

Ünite Kavramları ve 

Sembolleri/DavranıĢ Örüntüsü  

Ek 

Kök    

Güvenlik Önlemleri (Varsa)  --- 

Öğretme-Öğrenme-Strateji 

Yöntem ve Teknikleri  

BuluĢ yoluyla öğrenme stratejisi, kavram karikatürleri, tartıĢma, soru-

cevap, gösteri. 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, 

Araç, Gereçler ve Kaynakça 

Karikatür, bilgisayar, projeksiyon, çalıĢma yaprakları (kavram 

karikatürleri).  

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merak Uyandırma 

KeĢfetme 

Açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Buğdayın Hayatı”  baĢlıklı metni okuyunuz. 

Buğdayın Hayatı 

Kuşun ağzındaki buğday toprağa düştü. Toprak bir annenin 

çocuğunu kucaklaması gibi buğdayı sımsıkı sardı. Daha sonra yağmur 

toprağa düştü. Buğday, yağmurun ıslattığı toprakta derin uykusundan 

uyandı. Yavaş yavaş köklerini bedeninden toprağa saldı. Köklerinden 

aldığı güçle yapraklarını gökyüzüne doğru yeşertti. Kök, yaprakların 

azmiyle yeni doğacak buğdayların hazırlanması için durmadan 

çalışıyordu. Yaz geldiğinde toprağa düşen buğdayın saldığı kökler, yeni 

doğacak buğdaylar için su ve besin topluyordu. Buğdayın gövdesi kökten 

gelen bu gücü yeni doğacak buğdaylar için durmadan taşıyordu. Yaz 

ortalarında buğday başağı; toprağın bereketi, kökün gücü, gövdenin 

azmi, başağın çalışkanlığıyla yeni buğdaylara gerekli olan her şeyi 

vermişti. Hasat zamanı küçük çocuk babasına şu soruyu soruyordu: 

“Neden buğday tohumundan arpa türemedi?” Baba, küçük çocuğa: 

“Toprağa düşen tohum kökün anasıdır. Kök neyse kökten türeyen de 

odur. Başka bir şeye benzemez. Bunun için toprağa düşen buğday 

yeryüzüne buğdaylar olarak çıkar.” 

                                                                    Ahmet AKKAYA   
Yapı bilgisinin terimleriyle iliĢkili olan hikâye okunduktan sonra 

ilgili karikatür tahtaya yansıtılarak incelenir (Ek-8, Karikatür-1). 

Yukarıdaki hikâyede ya da karikatürde yer alan olay ve olgulara 

yönelik öğrenciler kendi yaĢantılarını ya da değiĢik bölgelerdeki bildik 

yaĢantıları karĢılaĢtırır. Öğretmen açık uçlu sorularla öğrencilerin neler 

bildiklerini ortaya çıkarmaya çalıĢır. Böylelikle öğrencide konuyla ilgili 

merak uyandırma ve ön bilgileri harekete geçirme sağlanmıĢ olur. 

Kavram karikatürüyle (Ek-9, Karikatür-8) bir tartıĢma ortamı 

oluĢturularak yaĢanan durumlar sorgulanır ve öğrencilerin derse 

katılmaları sağlanır. OluĢan ortamda, öğrencilerin ek ve kökü 

keĢfetmeleri, sorunlara ve çözüme yönelik durumlar üzerinde karara 

varmaları desteklenir. 

Öğretmen, 3-5 dakikalık süre sonunda öğrencilerin kavram 

karikatürü hakkındaki görüĢlerini sunmasını sağlar. Öğrencilerden 

gözlemlerini tanımlamaları ve karikatürlerden edindikleri bulgulardan 

yola çıkarak bir “kökün bir kelimeni anlamı en küçük birimi olduğu, ekin 

kökten sonra geldiği” gibi sonuçlara varması beklenir.  Öğrencilerin 

vardığı sonuca “Neden vardığı?” öğretmen tarafından sorulan açık uçlu 

sorularla öğrenilir. Öğrencilerin elde ettikleri bilgilerle konuyla ilgili bir 

karikatür çizmeleri istenebilir. 

Öğretmen; öğrencilerin hazırladıkları,  ek ve kök kavramlarıyla 

iliĢkili karikatürlerde belirledikleri problemi nasıl tanımladıklarına ve 

bunu nasıl yansıtacaklarına iliĢkin düĢüncelerini sınıfta yapılan 
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GeniĢletme 

ĠliĢkilendirme 

PaylaĢma 

Değerlendirme 

tartıĢmalar ıĢığında gözden geçirerek düĢüncelerine son biçimini verir. 

Bu aĢamada, öğretmen, öğrencilerin grup halinde çalıĢmasını sağlar ve 

açık uçlu sorularla öğrencilerin neler yaptığını anlamaya çalıĢır. 

Öğretmen, “balıkçılar” gibi birçok kelimenin kökünü ve ekini 

öğrencilere sorarak öğrencilerin edindiklerini yeni kelimelere 

uygulayabilmelerini sağlar. Böylelikle öğrenci alıĢılmadık durumlar için 

çözüm üretebilir. 

Öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları kök halindeki 

kelimelere ek getirmeleri istenerek kökün mü, ekin mi önce geldiği 

sorulabilir. 

Öğrenme yaĢantılarını tamamlamıĢ olan öğrenciler, ek ve kök ile 

ilgili ifadeleri ve karĢılaĢabilecekleri sorunları diğer öğrencilerle tartıĢır. 

Öğretmen bu süreci gözlemler ve öğrencileri dinler. 

Öğrenciler, çizdikleri karikatürleri bu aĢamada sınıf 

arkadaĢlarıyla paylaĢır. Böylelikle öğrenci fikirleri karĢı karĢıya 

getirilmiĢ olur. Öğrenciler tarafından birinci seçilen görsel “karikatür 

köĢesi” nde sergilenerek paylaĢılır. 

Dersin sonunda ek ve kökle ilgili genel bir özet yapılır. Öğretmen 

kazanımın pekiĢtirilmesi için çalıĢma yaprağı biçimindeki kavram 

karikatürlerini uygulayabilir.  

Öğretmen, keĢfetme aĢamasında kullandığı kavram 

karikatüründen yola çıkarak doğru bilgileri pekiĢtirir. Hatalı bilgilerin ise 

niçin hatalı olduğunu öğrencilerle tartıĢarak dönüt-düzeltme sürecini 

iĢletir. Böylelikle öğrencilerin kazanım düzeyini arttırmayı sağlar. Daha 

sonra, öğretmen ek ve kök kazanımının anlaĢılıp anlaĢılmadığını ölçmek 

için öğrencilere ek ve kök kazanımıyla ilgili sorular sorar. Öğrencilerin 

sorulara verdikleri cevaplardan sonra “Niçin böyle düĢünüyorsunuz?” 

gibi açık uçlu sorular sorarak öğrencilerin kazanıma eriĢip 

eriĢmediklerini ölçer.  
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Ek-7: Kontrol Grubu Örnek Ders Planı 

 
DERS PLANI 

Dersin adı  Türkçe 

Öğrenme Alanı Dil Bilgisi 

Önerilen Süre  40‟ 

Öğrenci Kazanımları  Ek ve kök kazanımı ayırt eder. 

Ünite Kavramları ve 

Sembolleri/DavranıĢ Örüntüsü  

Ek Kök    

Güvenlik Önlemleri (Varsa):  --- 

 

Öğretme-Öğrenme-Strateji 

Yöntem ve Teknikleri  

BuluĢ yoluyla öğrenme stratejisi, tümevarım, soru-cevap 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri-Araç, Gereçler 

ve Kaynakça, Öğretmen, 

Öğrenci  

Sınıf tahtası, öğrenci çalıĢma kitabı.  

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri 

 Dikkat Çekme 

 Güdüleme 

 Gözden geçirme 

 Derse geçiĢ 

 Bireysel öğrenme 

etkinlikleri (ödev, deney, 

problem çözme vb.) 

 Grupla öğrenme 

etkinlikleri (Proje, gezi, 

gözlem vb.) 

 Özet 

 

 

Öğrencilerinizin kök ve eki kavramalarını sağlamak amacıyla onlara 

“Kelime Ağacı” adlı etkinliği yaptırınız. Bunun için öncelikle onlardan 

defterlerine ağaç resmi çizmelerini, bu ağacın gövdesine “kitap” 

kelimesini ve ağacın dallarına da “kitabımız, kitaba, kitaptan, kitapçı, 

kitaplık” gibi kelimeleri yazmalarını isteyiniz. Gövdede yer alan 

kelime ile dallarda yer alan kelimeler arasındaki ortak noktanın ne 

olduğunu sorunuz. Onlara çeĢitli sorular yönelterek dallardaki ortak 

öğenin “kitap” kelimesi olduğunu, diğer kelimelerin hepsinin de bu 

kelimeye getirilen ekler aracılığıyla oluĢturulduğunu vurgulayınız. 

Öğrencilerinize “kök” kavramının bir kelimenin yapısı ve anlamı 

parçalanamayan en küçük birimi olduğunu belirtiniz. Onlara ağacın 

gövdesinde yer alan “kitap” kelimesinin kök halinde bulunduğunu 

söyleyerek dallardaki kelimelerin de bu köke getirilen ekler 

aracılığıyla oluĢturulduğunu sezmelerini sağlayınız. Daha sonra 

öğrencilerinize dallarda yer alan kelimelerdeki kökü çıkardıktan sonra 

geriye kalan birimlerin neler olduğunu sorunuz (-ımız, -a, -tan, -çı,       

-lık) ve onlardan bunların bir anlamları olup olmadığını söylemelerini 

isteyiniz. Öğrencilerinizin cevaplarından hareketle kendi baĢına anlamı 

olmayan, ancak bir kelimeye geldiğinde bir anlam kazanan birimlere 

“ek” dendiğini ve eklerin getirildikleri kelimelere farklı anlamlar 

kattıklarını veya yeni kelimeler oluĢturduklarını onlara dallardaki 

kelimeleri örnek göstererek sezdiriniz. Ayrıca öğrencilerinize bu 

eklerin kelimenin sonuna mı yoksa önüne mi getirildiğini sorarak 

onlara Türkçenin sondan eklemeli bir dil olduğunu sezdiriniz.  

Öğrencilerinizin öğrendiklerini pekiĢtirmelerini sağlamak amacıyla 

onlardan Ġlköğretim Türkçe 6 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı‟ndaki  Etkinlik-

12 ve Etkinlik-13‟ü yapmalarını isteyiniz. 

 Ölçme-Değerlendirme 

 Bireysel öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

Ölçme-Değerlendirme 

 Grupla öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

Ölçme-Değerlendirme 

 Öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler ve ileri düzeyde 

öğrenme hızında olan 

öğrenciler için ek Ölçme-

Değerlendirme etkinlikleri  

 

Dil bilgisi çalıĢmalarının değerlendirilmesini düzenlediğiniz çalıĢma 

kâğıtları, etkinlikler vb. ile gerçekleĢtiriniz. Ayrıca konuĢma ve yazma 

etkinlikleri sırasında öğrencilerin dil bilgisi konularında öğrendikleri 

bilgi ve kuralları uygulayıp uygulamadıklarını gözlemleyiniz. 
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Ek-8: Ön Bilgileri Hatırlatıcı Karikatürler 
Karikatür-1: 1 ve 2. hafta uygulanan “kök ve ek kazanımı”yla ilgili karikatür 

 

 
 
Karikatür-2: 3 ve 4. hafta uygulanan “isim kök ve fiil kök kazanımı”yla ilgili karikatür 
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Karikatür-3: 5 ve 6. hafta uygulanan “yapım eki ve çekim eki kazanımı”yla ilgili 

karikatür 

 

 
Karikatür -4: 7. hafta uygulanan “gövde kazanımı”yla ilgili karikatür 
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Karikatür-5: 8. hafta uygulanan “basit kelime kazanımı”yla ilgili karikatür 

 

 
 
Karikatür-6: 9. hafta uygulanan “birleĢik kelime kazanımı”yla ilgili karikatür 
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Karikatür-7: 10. hafta uygulanan “türemiĢ kelime kazanımı”yla ilgili karikatür 
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Ek-9: Kavram Karikatürleri 
Karikatür-8: 1. hafta uygulanan “kök kazanımı”yla ilgili kavram karikatürü 

        
Oğuz, AyĢe, Murat ve Fatma öğretmenlerinin sorduğu soruyu tartıĢmaktadır. 

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 
 

  
     OĞUZ          AYŞE                     MURAT                    FATMA 

 
Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 
 
 
  

AYŞE MURAT    OĞUZ FATMA 
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Karikatür-9: 2. hafta uygulanan ek kazanımıyla ilgili kavram karikatürü 

 
       FATİH             YUSUF        SERKAN  HAKAN 

 

Fatih, Yusuf, Serkan, Hakan öğretmenlerinin sorduğu soruyu tartıĢmaktadır. 

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 
 
     

  FATİH                     YUSUF                   SERKAN                 HAKAN 
 

Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
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Karikatür-10:  3. hafta uygulanan “isim kök kazanımı”yla ilgili kavram karikatürü 

 

              
 
 
 
 

 
          Nesrin, Murat, Sevgi ve Kezban arkadaĢlarının sorduğu soruyu tartıĢmaktadır.  

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 
 
  

      NESRİN         MURAT                    SEVGİ                    KEZBAN 
Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
  

Hayır, bu 
kelimenin kökü 
“defter”dir ve 
isim köktür. 

Arkadaşlar, 
“defterlerden” 

kelimesinin kökü 
için ne 

söyleyebilirsiniz? 

Öğretmenim, 
“defterler” bu 

kelimenin 
köküdür ve 

isimdir. 

Evet, bu 
kelimenin kökü   

“defter”dir. 

Evet, bu kelimenin 
kökü  “defter”dir, 
fakat fiil köktür. 

NESRİN 

SEVGİ 

MURAT 

KEZBAN 
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Karikatür-11: 4. hafta uygulanan “fiil kök kazanımı”yla ilgili kavram karikatürü 

 
 
 
 
   

 
          

 AyĢe, Serdar ve Ayhan, Akın‟ın sorduğu soruyu tartıĢmaktadır.  

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 
 
 
 AYŞE                       SERDAR                 AYHAN     

 

Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
  

Hayır, bu 
kelimenin 

kökü “yüz” dür 
ve bu kelime 
fiil köklüdür. 

Arkadaşlar, 
“yüzücüler” 

kelimesinin kökü 
için ne 

söyleyebilirsiniz? 

“Yüzücü” bu 
kelimenin 

köküdür ve bu 
kelime isim 
köklüdür. 

SERDAR 

Evet, bu 
kelimenin 

kökü 
“yüz”dür. 

AYŞE 
AKIN 

  AYHAN 
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Karikatür-12: 5. hafta uygulanan “yapım eki kazanımı”yla ilgili kavram karikatürü  

 
 
 
 
 

 
 

 
         

Mehmet, Serkan ve Fatma arkadaĢlarının sorduğu soruyu tartıĢmaktadır.  

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 
 
  

     MEHMET                    SERKAN                              FATMA 
Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 

  

Hayır, bu 
sözcük 

yapım eki 
almamıştır. 

Arkadaşlar, “korkuluk” 
kelimesinin almış 

olduğu ekler için ne 
söyleyebilirsiniz? 

Bu kelime -lık 
yapım ekini 

almıştır. 

Hayır, bu 
sözcük iki 

tane yapım 
eki almıştır. 

MEHMET SERKAN    FATMA 
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Karikatür-13: 6. hafta uygulanan “çekim eki kazanımı”yla ilgili kavram 

karikatürü 

 
 

Mehmet Ali, Kemal, Beyaz ve Ġbrahim, BarıĢ Manço‟nun sorduğu soruyu 

tartıĢmaktadır. 

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 
 
 
   İBRAHİM                      BEYAZ                     KEMAL                   MEHMET ALİ 

 
Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 

 

  

BARIŞ MANÇO  MEHMET ALİ KEMAL     BEYAZ İBRAHİM 
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Karikatür-14: 7. hafta uygulanan “gövde kazanımı”yla ilgili kavram karikatürü 

                                                   
  
 

 
 

Mustafa, Ġbrahim, Yusuf ve Zeynep öğretmenlerinin sorduğu soruyu tartıĢmaktadır. 

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 
 
 
               MUSTAFA                İBRAHİM                  YUSUF                    ZEYNEP 
 

Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 

  

Öğretmeni
m, çekim 

eki almış bir 
kelimedir. 

Arkadaşlar, 
“oduncu” 

kelimesinin 
yapısı için ne 

söyleyebilirsiniz? 

Öğretmenim
, “oduncu” 
kelimesi 
gövdedir. 

Öğretmenim, 
fiil köktür. 

Öğretmenim, 
hem yapım 

hem de 
çekim eki 
almıştır. 

MUSTAFA İBRAHİM YUSUF ZEYNEP 
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Karikatür-15: 8. hafta uygulanan “basit kelime kazanımı”yla ilgili kavram karikatürü 

 

 

 
             

 

 

Mete, Erkan, Hakan ve Gökhan, Emir‟in sorduğu soruyu tartıĢmaktadır. 

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 

 

 
 
  

    METE                          ERKAN                    HAKAN                    GÖKHAN 
 
Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 

 

 

  

EMİR METE ERKAN HAKAN GÖKHAN 
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Karikatür-16: 9. hafta uygulanan “birleĢik kelime kazanımıyla ilgili kavram karikatürü 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
BüĢra, Hüseyin, Ayten ve Ayça, öğretmenlerinin sorduğu soruyu tartıĢmaktadır. 

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir?       

  

 
 
 
    BÜŞRA          HÜSEYİN                   AYTEN                 AYÇA 
 

Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 

  

Hayır, 
birleşiktir. 

Arkadaşlar, tahtada 
yazılı olan kelimenin 

yapısı için ne 
söyleyebilirsiniz? 

Türemiştir. 

Basit bir 
kelimedir. 

Öğretmenim 
gövdedir. 
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 Karikatür-17: 10. hafta uygulanan “türemiĢ kelime kazanımı”yla ilgili kavram 

karikatürü 

 

             
                                              

Atilla, Nesrin, Mustafa ve Ahmet sunucunun sorduğu soruyu cevaplamıĢlardır. 

Sizce doğru cevabı kim ya da kimler vermiĢtir? 

 

 
 
  

    ATİLLA                       NESRİN                   MUSTAFA               AHMET 
 

Böyle düĢünmenizin sebebi nedir? 

 .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
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Ek-10: Öğrenci Karikatürleri 

Karikatür-18: Kök kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-19: Ek kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-20: Ġsim ve fiil kök kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-21: Yapım eki kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-22: Çekim eki kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-23: Gövde kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-24: Basit kelime kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-25: BirleĢik kelime kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Karikatür-26: TüremiĢ kelime kazanımı öğrenci karikatürü örneği 
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Ek-11: Uygulama Esnasında Çekilen Fotoğraflar 

Fotoğraf-1 

 

 
 

Fotoğraf-2 
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Fotoğraf-3 

 

 
 

Fotoğraf-4 
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