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‹LKÖ⁄RET‹M 6. SINIF TÜRKÇE DERS K‹TAPLARINDA 
YER ALAN MET‹NLER‹N TÜR VE TEMA 

AÇISINDAN ‹NCELENMES‹

Mehmet Akif ÇEÇEN*
Ömer Ç‹FTÇ‹**

ÖÖzzeett

Bu çal›flman›n amac›, ilkö¤retim 6. s›n›f Türkçe ders kitaplar›nda yer
alan metinleri tür ve tema bak›m›ndan incelemektir. Bu amaçla öncelikle 2005
Ö¤retim Program›na göre okuma metinlerinin tafl›mas› gereken özellikler belir-
tilmifl, metin türlerinin önemine ve temalar›n Programdaki yerine de¤inilmifltir.
2006-2007 e¤itim ö¤retim y›l›nda okutulan üç ders kitab›ndaki bütün metinlerin
incelendi¤i bu çal›flmada, kullan›lan tür ve temalar›n s›kl›¤› belirlenmifl; bu bul-
gular üzerinde tart›flmalar yap›lm›fl ve konuyla ilgili önerilerde bulunulmufltur.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: Dil e¤itimi, Türkçe e¤itimi, Türkçe ders kitaplar›,
metin türü, tema

GGiirriiflfl

Ders kitaplar› hem e¤itim hem de ö¤retim amac›yla kullan›lan temel kaynak-
lard›r. Ö¤rencinin yafl ve bilgi seviyesine uygun biliflsel ve duyuflsal becerilerle dona-
t›lm›fl zengin metinlerden oluflan, ö¤retim programlar›n›n esas ald›¤› ilkeler do¤rul-
tusunda haz›rlanan, ihtiva etti¤i bilgileri ö¤renciye aktaran bas›l› e¤itim ve ö¤retim
materyalleridir.

Yaz›l› ve sözlü eserler arac›l›¤› ile ö¤rencilerin okuma, dinleme, yazma ve ko-
nuflma düzeylerini gelifltirmenin yan›nda, onlar›n genifl konu alanlar›na yönelmeleri,
farkl› disiplinlerle ilgi kurmalar› ve daha önemlisi birey olabilme sorumlulu¤u edine-
bilmeleri amaçlanmaktad›r (Aytafl, 2006, 261). Ders kitab›, özellikle Türkçe derslerin-
de ö¤rencilere temel dil becerilerini kazand›rmak için önemli bir iflleve sahiptir. Bu ifl-
lev, kitaplarda yer alan metinlerden kaynaklanmaktad›r. Çünkü Türkçe derslerinde
bütün dil becerileri (okuma, yazma, konuflma, dinleme ve dil bilgisi) bu metinlerden
hareketle haz›rlanan etkinlikler yoluyla kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.  

Dördüncü Millî E¤itim fiûras›nda (1991, 334) Türkçe dersinin amaçlar›na “Me-
tinler yoluyla ö¤rencinin hayat ve tabiat› tan›mas›na ve bunlar› sevmesine yard›m et-
mek” ifadesi eklenerek metinlerin bir baflka ifllevine de dikkat çekilmifltir.

Türkçe ö¤retimi genellikle yaz›nsal ve ö¤retici nitelikli metinlerle yap›l›r. Bu
metinler ö¤retimin temel araçlar›d›r. Türkçenin ak›c›l›¤›, yal›nl›¤›, deyimleme ve me-
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caz gücü ile duygu ve düflünce zenginli¤inin yans›t›ld›¤› metinlerle gerçeklefltirilen
çal›flma ve incelemeler, ö¤rencilere yaflant› zenginli¤i kazand›r›r (Sever, 2004, 8-9). 

Temizyürek (2003, 165) çocuk edebiyat› türlerinin, kitap okuma zevkinin olufl-
mas›nda da önemli bir yere sahip oldu¤unu; hedef kitlenin psiko-sosyal geliflimine
uygun bir flekilde haz›rlanan eserlerin çocu¤un kitaba karfl› olan ilgi ve sevgisini ar-
t›raca¤›n› belirtmektedir. Bu ilgi ve sevgi, metnin seviyeye uygunlu¤uyla da iliflkili-
dir. Metnin güç olmas› okumay› zorlaflt›r›rken kolay olmas› okumaya ilgiyi azaltmak-
tad›r (Temur, 2003, 172). Ö¤renci, edebiyat›n dünyas›na ders kitaplar›ndaki metinler
sayesinde ad›m atm›fl olaca¤› için metin seçiminin ayr›ca önemi vard›r.

Akyol (2003, 49-50), semiotik bak›fl›n “metin” kavram›n›n s›n›rlar›n› genifllet-
ti¤ini ve bugüne kadar anlafl›lan fleklinden daha ileri boyutlara tafl›d›¤›n› belirtmek-
tedir. Bu bak›fla göre resimler, foto¤raflar, filmler, flark›lar, dramalar, haritalar, grafik-
ler, beden dili vb. birer semiotik metindir. Bu çal›flmada “metin”den kastedilenin, hi-
kâye, fliir, masal vb. yaz›lardan oluflan dilsel metinler oldu¤unu belirtmekte yarar var-
d›r.

Dilsel aç›dan metin, birbirini izleyen s›ral› ve anlaml› bütünler oluflturan cüm-
leler dizisidir. Bu dizilifl tesadüfî bir durum de¤ildir, aksine yazar taraf›ndan bilinçli
olarak belli bir mant›k s›ras›na göre dil bilgisi ba¤lant›lar› ve metnin iflleyifline göre
yap›lm›flt›r (Günay, 2003, 35). Bu bak›mdan metinler, dilin en güzel ve do¤ru kullan›l-
d›¤› metinler aras›ndan seçilmelidir. Ancak Özbay (2002, 539), ülkemizde haz›rlanan
ders kitaplar›n›n standart Türkçeyi ö¤retememesindeki etkenlerden birinin metin se-
çimindeki eksiklikler oldu¤unu belirtmektedir.

Ünal (2006, 427), 2004-2005 e¤itim ö¤retim y›l›nda ilkö¤retim okullar›nda oku-
tulan yirmi alt› ders kitab›ndaki 115 hikâye üzerinde yapt›¤› çal›flmada hikâyelerin ki-
taplardaki da¤›l›m›n›n 6, 7, 8. s›n›flar ve yay›nevleri aras›nda dengeli olmad›¤›n› be-
lirtmektedir. 

Edebiyat ders kitaplar› üzerine bir çal›flma yapan Çal›flkan (2006, 357), karfl›-
laflt›rd›¤› iki yay›nevine ait kitaplar›n %15 oran›nda ayn› metinlerden olufltu¤unu
vurgulamakta; böyle durumlarda mevcut ders kitaplar›n›n incelenerek bunlarda yer
almayan bölümlerin seçilmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Oysa farkl› ö¤renciler tara-
f›ndan okundu¤u için kitaplarda, metinler aç›s›ndan aranmas› gereken özellik, oriji-
nallik ya da birbirinden farkl› olmak de¤il ilgi ve ihtiyaca uygunluk, tür ve tema yö-
nünden zenginlik olmal›d›r.

Metinler yoluyla ö¤rencinin dilin tad›na varmas›, dilin -gerek ses ve kelime
gerekse söz dizimi bak›m›ndan- en güzel kullan›l›fllar›n› görerek dili en iyi flekilde
edinmesi beklenir. Bu amaçla Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda (2005, 161) okuma
metinlerinin dil bak›m›ndan tafl›mas› gereken özellikleri flu flekilde belirtilmifltir:

a. Metinler, Türkçenin anlat›m zenginliklerini ve güzelliklerini yans›tan eserlerden
seçilmelidir.

b. Metinler; dil, anlat›m ve içerik aç›s›ndan türünün güzel örneklerinden seçilmelidir.

c. Dünya edebiyat›ndan seçilen metinlerin çevirilerinde, Türkçenin do¤ru, güzel ve
etkili kullan›lm›fl olmas›na özen gösterilmelidir.

d. Metinler, ö¤rencilerin dil zevkini ve bilincini gelifltirecek, hayal dünyalar›n› zen-
ginlefltirecek nitelikte olmal›d›r.
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e. Her metin, ö¤rencinin söz varl›¤›n› zenginlefltirecek yeni ö¤renilecek söz ve söz
gruplar›na yer vermelidir.

Türkçe Dersi Ö¤retim Program›n›n yay›mlanan ilk fleklinde (2005, 163) 6. s›n›f-
ta kullan›lacak metinler flu türlerle s›n›rl› tutulmufltur: fiiir, hikâye, masal, deneme, efsa-
ne, sözlü kültürün di¤er ürünleri (atasözü, tekerleme, bilmece, türkü, mâni vb.), fabl, mizahî
metinler, an›, günlük, gezi yaz›s›, biyografi, tiyatro, haber, münazara.

Programda daha sonra yap›lan de¤iflikliklerle tür s›n›rlamas› kald›r›lm›fl, her
s›n›f için ders kitaplar›nda mutlaka yer almas› gereken türler belirlenmifltir (Tebli¤ler
Dergisi, 2006, 1171). Ancak bu çal›flmada, kitaplar›n yaz›m aflamas›nda geçerli olan
yukar›daki tasnif esas al›nm›flt›r. Çünkü söz konusu de¤ifliklikler kitaplar kabul edil-
dikten sonra gerçekleflmifltir.

Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda metinlerle ilgili getirilen s›n›rlamalardan
biri de temalarla ilgilidir. Programda  (2005, 164-166) flu temalara yer verilebilece¤i
belirtilmifltir: Sevgi, Millî Kültür, Toplum Hayat›,,  Okuma Kültürü, ‹letiflim, Hak ve Özgür-
lükler, Kiflisel Geliflim, Bilim ve Teknoloji, Al›flkanl›klar, Zaman ve Mekân, Duygular ve Ha-
yaller, Do¤a ve Evren, Güzel Sanatlar, Kavramlar ve Ça¤r›fl›mlar.

Programda her s›n›f için 2’si zorunlu olmak üzere 6 temaya yer verilece¤i be-
lirtilmifltir. 6. s›n›f için “Sevgi” ve bütün s›n›flar için “Atatürkçülük”le ilgili bir tema
zorunlu tutulmufltur. Metinlerin seçiminde bu ana konular / temalar esas al›nm›flt›r.

TTüürrlleerr

Ders kitaplar›na al›nan metinlerin çeflitli özellikleri yan›nda türlerinin de e¤i-
tim aç›s›ndan önemli bir yeri vard›r. Türlerle ilgili bilginin kavrat›lmas› salt tür bilgi-
si, türün özellikleri vs. de¤ildir. Türün tafl›d›¤› dil ve anlat›m özellikleri de bu yolla
kavrat›labilir. Masalla, ö¤renilen geçmifl zaman kipi; hikâyeyle,  anlat›m biçimi olarak
betimleme ve betimleme s›ras›nda s›fatlar, zarflar; makaleyle aç›klama; fliirle mecaz-
lar ve söz sanatlar›n› kavratmak mümkündür. Dolay›s›yla Türkçe dersleri aç›s›ndan
metinleri ve bu metinlerin türlerini, yaln›zca belli kazan›mlara ulaflmak için kullan›-
lan araçlar olarak görmemek gerekir.

Günay (2003, 203), bazen metin tiplerinin birbiri içine girmifl olabilece¤ini; ya-
ni söyleflimsel (konuflmaya dayal›) metin tipi içinde betimleyici, anlat›sal (hikâye an-
latma) veya kan›tlay›c›; yine anlat›sal metin tipi içinde betimleyici, söyleflimsel, kan›t-
lay›c› veya bilgi verici metin tipinin olabilece¤ini belirtir. Ancak bu, metnin türünü
de¤ifltirecek bir durum de¤ildir. Örne¤in, bir hikâyede bilgi verici ifadelerin bulun-
mas› onu hikâye olmaktan ç›karmaz.

Ancak Güleryüz’e (2003, 178) göre “Çocu¤un geliflim süreçleri, tür iliflkilerini
de belirledi¤i” için türler rastgele seçilmemelidir. Her yafl grubunun ilgi ve ihtiyaçla-
r›na göre yap›lacak tür seçimi özen gerektirmektedir.

Tür seçiminin yafllara göre yap›lmas› gerekti¤i vurgulansa da her türün, ö¤-
rencinin biliflsel ve duyuflsal dünyas›na farkl› bir katk›da bulunaca¤› göz ard› edilme-
melidir. Ö¤renci, roman veya hikâyedeki model bir tipten veya derinlemesine tasvir-
lerden; gezi yaz›lar›ndaki do¤al güzelliklerin cazibesinden; hayat›n gerçekli¤ini yan-
s›tan bir an›dan; fabllarda hayvanlara giydirilen kiflilik özelliklerinden; denemede
herhangi bir konunun iflleniflinden, bir olguya bak›fl aç›s›ndan; tiyatrodaki diyaloglar-
dan yahut fliirdeki duygu yo¤unlu¤undan etkilenebilir, bunlar›n birinde kendini bu-

u MMeehhmmeett AAkkiiff  ÇÇeeççeenn  // ÖÖmmeerr ÇÇiiffttççii

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 4411



labilir. Bu yüzden ö¤rencinin bütün türleri tan›mas›na, tümünün zevkini tatmas›na
f›rsat verilmelidir.

Tür çeflitlili¤i, okumay› monotonluktan kurtarmak gibi bir iflleve de sahip ol-
du¤undan ayr›ca bir öneme sahiptir. Ayn› anlat›m özelliklerini tafl›yan metinlerden
oluflan bir kitab›n, hikâye, deneme vb. antolojisi niteli¤i tafl›maktan öteye geçmesi
zordur.

TTeemmaallaarr

Tema, ders kitaplar›na al›nacak metinlerin ana konusunu ifade etmektedir. Te-
ma merkezli dil e¤itiminde ö¤retmen ve ö¤renciler belli bir konu veya metin üzerin-
de çal›flmaktansa birkaç konuyu veya metni içinde bar›nd›ran bir tema çerçevesinde
çal›fl›rlar. Coflkun’a (2005a, 421-476) göre bu yaklafl›m, ö¤rencilerin ö¤rendikleri yeni
fleyleri anlaml› bir ba¤lam içinde farkl› disiplinlerden daha önce edindikleri bilgiler-
le iliflkilendirmelerini sa¤lamaktad›r.

Çocu¤a görelik ilkesine göre metinlerin konular›, onlar›n ilgisini çekebilecek
nitelikte olmal›d›r. Onlar› edebiyata haz›rlamak ve ›s›nd›rmak için okutulacak eser ve
metinlerin konular› çok önemlidir. Çocu¤un geliflim dönemleri, ilgi ve yetenekleri,
e¤itsel aç›dan çocuklara sa¤layabilece¤i faydalar aç›s›ndan konu seçimine ve teman›n
niteli¤ine dikkat edilmelidir (Küçük, 2005, 55).

Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda (2005, 164-166) 15 temaya yer verilmifltir.
Programa (2005, 166) göre her kitapta alt› temaya ve her temada en az üç okuma met-
nine yer verilecektir. Atatürkçülük, bütün s›n›flar›n zorunlu ortak temas›d›r. Her s›n›-
f›n ayr› birer zorunlu temas› daha vard›r. 6. s›n›f›n zorunlu temas› “Sevgi”dir. Bu çal›fl-
mada, kitaplarda bu iki teman›n d›fl›nda hangi temalara yer verildi¤i araflt›r›lm›flt›r.

PPrroobblleemm  CCüümmlleessii

‹lkö¤retim 6. s›n›f Türkçe ders kitaplar›nda hangi tür ve temalarda metinlere
yer verilmifltir?

AAlltt  PPrroobblleemmlleerr

Araflt›rman›n problem cümlesine ba¤l› olarak çözümü aranan alt problemler
flunlard›r:

1. Kitaplarda yer alan metinlerin türleri ve bu türlerin kitaba göre kullan›m
s›kl›¤› nedir?

2. Her kitapta kaç türe yer verilmifltir?

3. Kitaplarda hangi temalara ne s›kl›kta yer verilmifltir?

YYöönntteemm

Bu bölümde araflt›rman›n modeli, evreni, veri toplama teknikleri ve verilerin
analizi yer almaktad›r. 

AArraaflfltt››rrmmaa  MMooddeellii

‹lkö¤retim 6.s›n›f Türkçe ders kitaplar›nda bulunan metinleri tür ve tema yö-
nüyle incelemeyi amaçlayan bu çal›flma betimsel niteliktedir.

TTüürrkkççee  66.. SS››nn››ff  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  YYeerr  AAllaann MMeettiinnlleerriinn TTüürr  vvee  TTeemmaa  AAçç››ss››nnddaann ‹‹nncceelleennmmeessii u
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ÇÇaall››flflmmaa  EEvvrreennii

Araflt›rman›n evrenini Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulunun
2006-2007 y›l›ndan bafllayarak ilkö¤retim okullar›n›n 6. s›n›flar› için 5 y›l süreyle ders
kitab› olarak kabul edilen “MEB, A, Özgün” yay›nevlerince haz›rlanan Türkçe ders
kitaplar›nda bulunan altm›fl iki metin oluflturmaktad›r. Çal›flmada örneklem al›nma-
m›fl, evrenin bütünü üzerinde çal›fl›lm›flt›r.

VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››  vvee  AAnnaalliizzii

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak “MEB, A, Özgün” yay›nevlerince haz›r-
lanan Türkçe ders kitaplar› kullan›lm›flt›r. Bu kitaplardaki metinlerin tür ve temalar›,
ayn› kitaplar için haz›rlanan Ö¤retmen K›lavuz Kitaplar›ndaki aç›klamalar do¤rultu-
sunda tespit edilmifltir.

Araflt›rmada toplanan veriler frekans hesaplamalar› kullan›larak tasnif edil-
mifltir.

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Araflt›rman›n birinci alt problemi; “Kitaplarda yer alan metinlerin türleri ve bu
türlerin kitaba göre kullan›m s›kl›¤› nedir?” fleklinde ifade edilmiflti. Bu alt probleme
cevap aran›rken bulunan sonuçlar Tablo 1’de gösterilmifltir.

TTaabblloo  11::  KKiittaappllaarrddaa  YYeerr  AAllaann  MMeettiinnlleerriinn  TTüürrlleerrii  vvee  BBuu  TTüürrlleerriinn  KKiittaabbaa  GGöörree
KKuullllaann››mm  SS››kkll››¤¤››

Tablo 1’de üzerinde durulmas› gereken iki husus vard›r:

1. Kitaplardan herhangi birini okuyan ö¤renciler bir türde hiç metin okumaya-
cakken bir türde dört ya da alt› metin okuyacakt›r.
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TTüürrlleerr KKiittaapp  11 KKiittaapp  22 KKiittaapp  33 TTOOPPLLAAMM

fiiir 3 4 4 11

Hikâye 2 4 7 14

Masal - 3 1 4

Deneme 4 6 - 10

Efsane - - 1 1

Sözlü Kültürün Di¤er Ürünleri (Atasözü, 
Tekerleme, Bilmece, Türkü, Mâni vb.) - - - -

Fabl 1 1 1 3

Mizahî Metinler - - - -

An› 1 1 - 2

Günlük - - - -

Gezi Yaz›s› 2 - 1 3

Biyografi 2 3 1 6

Tiyatro 2 1 1 4

Haber 1 1 2

Münazara - - -



2. Yine kitaplardan birini okuyan ö¤renciler, söz gelimi y›l boyunca üç kez ma-
salla karfl›laflacakken baflka bir kitab› okuyanlar bu türle hiç karfl›laflmayacak, belki
bu türü yeterince tan›yamayacakt›r. 

Dikkati çeken bir nokta da Program›n 6. s›n›f için yer vermedi¤i makale ve
söylefli türünde metinlere yer verilmifl olmas›d›r. Ayr›ca Kitap 3’teki fliir kategorisin-
de ele al›nan metinlerden biri manzum hikâye fleklindedir.

Araflt›rman›n ikinci alt problemi; “Her kitapta kaç türe yer verilmifltir?” flek-
linde ifade edilmiflti. Bu alt probleme cevap aran›rken bulunan sonuçlar Tablo 2’de
gösterilmifltir.

TTaabblloo  22::  KKiittaappllaarrddaa  KKuullllaann››llaann  TTüürr  SSaayy››llaarr››

Kitap 1’de 8, Kitap 2’de 9, Kitap 3’te 8 ayr› türe yer verilmifltir. Dolay›s›yla Ki-
tap 2’nin ö¤renciye daha fazla edebî türü tan›tt›¤› söylenebilir.

Yukar›da, Tebli¤ler Dergisinde (2006b, 1171) bu konuyla ilgili bir de¤ifliklik ya-
p›ld›¤›, buna göre 6. s›n›fta fliir, hikâye, an›, masal, fabl, deneme, tiyatro ve mektup
türlerine mutlaka yer verilmesi gerekti¤i belirtilmiflti. ‹ncelenen kitaplar yaz›l›rken
sözü edilen de¤ifliklik henüz yap›lmad›¤› için kitaplarda bu türlerin mutlaka yer al›-
yor olmas› beklenemez. Ancak, al›nan kararla kitaplarda kullan›lan türlerin ne ölçü-
de örtüfltü¤ü araflt›r›labilir. Araflt›rma sonucunda ulafl›lan bulgular Tablo 3’te göste-
rilmifltir. 

TTaabblloo  33::  TTeebbllii¤¤lleerr  DDeerrggiissiinnddeekkii  DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ee  GGöörree  KKiittaappllaarrddaa  MMuuttllaakkaa  YYeerr
VVeerriilleecceekk  TTüürrlleerriinn  KKiittaappllaarrddaa  YYeerr  AAllmmaa  DDuurruummuu

Mutlaka yer verilmesi gereken türlerin kitaplarda büyük oranda yer ald›¤› gö-
rülmektedir. Burada dikkati çeken bir nokta Program›n (2005, 163) ilk hâlinde belirti-

TTüürrkkççee  66.. SS››nn››ff  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  YYeerr  AAllaann MMeettiinnlleerriinn TTüürr  vvee  TTeemmaa  AAçç››ss››nnddaann ‹‹nncceelleennmmeessii u
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YYAAYYIINNEEVV‹‹ KKuullllaann››llaann  TTüürr  SSaayy››ss››

KKiittaapp  11 8

KKiittaapp  22 9

KKiittaapp  33 8

TTeemmaa KKiittaapp  11 KKiittaapp  22 KKiittaapp  33

fiiir √√ √√ √√

Hikâye √√ √√ √√

An› √√ √√ √√

MMaassaall √√ √√ √√

Fabl - √√ √√

Deneme √√ √√ --

Tiyatro √√ √√ √√

Mektup - - -



len tür s›n›flamas›nda 6. s›n›f için “mektup”a yer verilmezken daha sonra yap›lan de-
¤ifliklikle (Tebli¤ler Dergisi, 2006b, 1171) “mektup”a mutlaka yer verilmesi gerekti¤i-
nin belirtilmifl olmas›d›r. 

Araflt›rman›n üçüncü alt problemi; “Kitaplarda hangi temalara ne s›kl›kta yer
verilmifltir?” fleklinde ifade edilmiflti. Bu alt probleme cevap aran›rken bulunan so-
nuçlar Tablo 4’te gösterilmifltir.

TTaabblloo  44::  TTeemmaallaarr››nn  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaakkii  DDaa¤¤››ll››mm››

Tablo 4’ten de anlafl›ld›¤› gibi 6. s›n›flar için zorunlu olan Atatürkçülük ve Sev-
gi temas› d›fl›nda her üç kitapta kullan›lan ortak tema “Duygular ve Hayaller” tema-
s›d›r. Toplum Hayat›, ‹letiflim, Hak ve Özgürlükler, Al›flkanl›klar ve Güzel Sanatlar te-
malar› hiçbir kitapta yer almamaktad›r. Di¤er temalar, bir veya birden fazla kullan›l-
m›flt›r.

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Yalç›n ve Aytafl (2002), masal, destan, efsane, fabl, hikâye, roman, biyografi,
gezi yaz›s›, deneme, f›kra, sohbet, fliir ve tiyatro gibi türlerin çocuklar›n e¤itimindeki
önemine vurgu yapmaktad›rlar. Bütün türlerden, e¤itime katk›lar› yönüyle yararlan-
mak gerekir. Dil ö¤retimi aç›s›ndan önemini, Boratav‘›n (1958, 15) “Çocu¤a ana dilinin,
bir iflçi elindeki alet gibi nas›l kullan›ld›¤›n› ilk ö¤reten, ona bu dilin türlü hünerlerini; k›vrak-
l›¤›n›, zenginli¤ini, inceli¤ini ilk gösteren, kifliye kendi dilini konuflmayanlardan uzaklaflt›r›c›
duyguyu -ninnilerin, tekerlemelerin, türkülerin yan› bafl›nda ama herhâlde onlardan daha ge-
nifl ölçüde- ilk afl›layan masallard›r.” sözlerinde bulan masala ders kitaplar›nda yer ver-
menin ne kadar önemli oldu¤u aç›kt›r.

Samimi ifadeler içeren, içten bir ses tafl›yan günlük de ö¤rencinin geliflimine
önemli katk›larda bulunacakt›r. Bu bak›mdan befl ya da alt› denemeden hiç olmazsa
birinin yerine bir “günlük” örne¤ine yer vermek yararl› olacakt›r.     
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TTeemmaa KKiittaapp  11 KKiittaapp  22 KKiittaapp  33 TTooppllaamm

Atatürkçülük √√ √√ √√ 3

Sevgi √√ √√ √√ 3

Duygular ve Hayaller √√ √√ √√ 3

OOkkuummaa  KKüüllttüürrüü √√ √√ 2

Do¤a ve Evren √√ √√ 2

Millî Kültür √√ 1

Kiflisel Geliflim √√ 1

Bilim ve Teknoloji √√ 1

Zaman ve Mekân √√ 1

Kavramlar ve Ça¤r›fl›mlar √√ 1

Toplum Hayat› 0

‹letiflim 0

Hak ve Özgürlükler 0

Al›flkanl›klar 0

Güzel Sanatlar 0



Bütün ö¤rencilerin ayn› türlerle ve ö¤rencilerin bütün türlerle tan›flmas› bak›-
m›ndan s›n›flar düzeyinde türler belirlenmelidir. Nitekim Tebli¤ler Dergisinde
(2006b, 1171) bu konuyla ilgili bir düzenleme yap›lm›flt›r. Buna göre 6. s›n›fta; fliir, hi-
kâye, an›, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup; 7. s›n›fta; fliir, hikâye, an›, deneme, ti-
yatro, sohbet (söylefli), gezi yaz›s›, biyografi; 8. s›n›fta; fliir, hikâye, an›, makale, ro-
man, deneme, sohbet (söylefli), elefltiri, destan türlerinde metinlere mutlaka yer veri-
lecektir. Bu flekilde ö¤rencilerin daha farkl› türleri tan›mas›na imkân sa¤lanm›fl ola-
cakt›r.

1997-1998 ö¤retim y›l›nda okutulan on üç Türkçe ders kitab›ndan üçü üzerine
bir araflt›rma yapan Kurt (1999, 46-48), kitaplar›n birinde 37 metinde 18; birinde 40
metinde 15 ve di¤erinde 47 metinde 21 türe yer verildi¤ini belirtmektedir. Bafl’›n
(2003) 2000 y›l›nda bas›lan 6. s›n›f Türkçe ders kitaplar›n›n ikisi üzerinde yapt›¤› ça-
l›flmada ise 36 metin bulunan kitapta 15; 35 metin bulunan kitapta da yine 15 türe yer
verildi¤i görülmüfltür. Kitaplarda kullan›lan tür say›s›nda bir düflüfl oldu¤u görül-
mektedir. Ancak bu düflüflte metin say›s›n›n azalmas›n›n önemli oranda etkisi vard›r.
Metin say›s› göz önünde bulunduruldu¤unda metinlerin türlere da¤›l›m›nda ciddi
bir farkl›l›k oldu¤u söylenemez.   

Türler için yap›ld›¤› gibi tema bak›m›ndan da s›n›f düzeylerine göre bir tasnif
yap›lmal›d›r. Okutulan kitaplar her y›l de¤iflebilece¤i ya da kitaplar de¤iflmese de te-
malar büyük oranda tercihe b›rak›ld›¤› için ö¤rencilerin 3 y›l boyunca ayn› temalara
ait metinleri okuma ihtimalleri vard›r. Bu amaçla her s›n›f için zorunlu tema say›s› ar-
t›r›labilir: 6 ve 7. s›n›flarda befl, 8. s›n›fta dört veya 6. s›n›fta dört, 7 ve 8. s›n›flarda befl
zorunlu tema gibi. Dört zorunlu teman›n oldu¤u s›n›fta bir tema da di¤er s›n›flar›n
zorunlu temalar› aras›ndan seçilmek üzere tercihe b›rak›labilir. Daha önce Program-
da belirlenen zorunlu temalar ve 6. s›n›f kitaplar›n› haz›rlayanlar›n tercihleri de dik-
kate al›narak s›n›f düzeylerine göre belirlenecek temalar için flöyle bir öneride bulu-
nulabilir:

TTaabblloo  55::  SS››nn››ff  DDüüzzeeyylleerriinnee  GGöörree  ÖÖnneerriilleenn  ZZoorruunnlluu  TTeemmaallaarr

TTüürrkkççee  66.. SS››nn››ff  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  YYeerr  AAllaann MMeettiinnlleerriinn TTüürr  vvee  TTeemmaa  AAçç››ss››nnddaann ‹‹nncceelleennmmeessii u
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Sevgi

Do¤a ve Evren 

66..  SS››nn››ff Okuma Kültürü

Duygular ve Hayaller

Kiflisel Geliflim

Milli Kültür

Bilim ve Teknoloji

77..  SS››nn››ff Kavramlar ve Ça¤r›fl›mlar

Zaman ve Mekân

Al›flkanl›klar

Toplum Hayat›

‹letiflim
88..  ss››nn››ff

Güzel Sanatlar

Hak ve Özgürlükler



Bu flekilde bütün ö¤rencilerin de¤iflik temal› metinler okumas›na f›rsat verile-
bilir.

Okuma metinlerinin tafl›mas› gereken özelliklere, “türünün özelliklerini en iyi
flekilde yans›tmas›” maddesinin de eklenmesi yararl› olacakt›r. Ders kitaplar›na al›-
nan metinlerin, türünün güzel örneklerinden seçilmesi kadar türünün özelliklerini
yans›tmas› da önemlidir. Kitapta bir hikâye yer al›yorsa bu hikâye, türünün bütün
özelliklerini yans›tmal›, bütün ögelerini içermelidir. Örne¤in, “belli bir olay, olay›n
geçti¤i mekân (yer), olay›n gerçekleflti¤i zaman dilimi ve olay› gerçeklefltiren kifliler (fla-
h›s kadrosu)” (Aktafl ve Gündüz, 2001, 204) bulunmal›d›r. Oysa Akça’n›n (2004, 350)
yapt›¤› çal›flmada, 4. s›n›f Türkçe ders kitaplar›ndaki hikâye edici metinlerin büyük
bir ço¤unlu¤unda hikâyeyi oluflturan unsurlar›n yer almad›¤› görülmektedir. Cofl-
kun’un araflt›rmas› (2005b) ö¤rencilerin öyküleyici anlat›mlar›nda metin elementleri-
ni oluflturmayla ilgili ciddi sorunlar› oldu¤unu göstermifltir. Bu sorunlar›n giderilebil-
mesi için ders kitaplar›na al›nan hikâye metinlerinin bütün elementlerinin verilmifl
olmas›na dikkat edilmelidir.

Ders kitaplar›n› haz›rlayanlar›n, tür fazlal›¤› ve çeflitlili¤i yan›nda her türe
mümkün oldu¤unca eflit oranda yer vermesi, türlerin yeterince kavranmas› için ge-
reklidir. Bir türle yaln›zca bir metinde karfl›laflmak ö¤renci için o türün özelliklerini
kavramaya yetmeyebilir.

Tür ve tema seçimini, ö¤renci görüfllerine baflvurarak ilgi ve ihtiyaç analizine
göre yapmak da yararl› olabilir. Böyle bir çal›flma, soyut kalaca¤› için do¤rudan han-
gi türü veya temay› sevdikleri sorularak de¤il mevcut metinlerden be¤endikleri, tür
ve tema s›n›flamas›na tabi tutularak yap›lmal›d›r.
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A STUDY OF TEXTS IN TURKISH 6TH GRADE BOOKS
IN POINT OF TYPE AND SUBJECT

Mehmet Akif ÇEÇEN*
Ömer Ç‹FTÇ‹**

AAbbssttrraacctt

The aim of this study is to search texts in 6th grade Turkish Lesson
Books in point of type and subject. Taking this into account, first, features of
reading texts which have to be according to 2005 Teaching Curriculum are defi-
ned, and importance of text types and status of subjects at curriculum are refer-
red. In this study, all the texts in three study books taught in 2006-2007 Teaching
Year are examined, frequency of types and subjects used are defined; discussed
over those findings and suggestions related to issue are made.

KKeeyy  WWoorrddss: Language teaching, Turkish teaching, Turkish textbooks,
text type, subject 
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