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TÜRKÇE DERS‹ K‹TAPLARINDA
KEL‹ME ÇALIfiMALARI

Halit KARATAY*

ÖÖzzeett

Ö¤retim materyali olarak bütün Türkçe dersi kitaplar›n›n, farkl› yay›ne-
vinden olsalar bile, kelime kazand›rma çal›flmalar›nda ö¤rencilere afla¤› yukar›
ayn› olanaklar› sunmas› beklenir. Bu amaçla, ders kitaplar› arac›l›¤›yla ö¤renci-
lerin kelime hazinesine kazand›r›lmaya çal›fl›lan isim, fiil, deyim ve kelime
gruplar›n›n nicelik ve nitelikleri üzerinde durulmufl, bunun yan›nda,  ilkö¤re-
tim ikinci kademe Türkçe dersi kitaplar›n›n “kelime çal›flmalar› veya sözlük ça-
l›flmalar›” diye bilinen k›sm›nda ortak kelime edindirme hedefinin ve birli¤inin
olup olmad›¤›na bak›lm›flt›r. Dil becerilerinin etkin kullan›m› zengin kelime da-
¤arc›¤›na ba¤l›d›r. Her ö¤rencinin bu konuda baflar›l› olmas›n› beklemek, Türk-
çe dersi kitaplar›n›n kelime ö¤retimi aç›s›ndan birbiriyle tutarl›l›klar›na ve ye-
terliliklerine ba¤l›d›r. Bu çal›flma, betimsel bir alan araflt›rmas›d›r. Bulgulara
ulaflmak için tarama modeli kullan›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: kelime çal›flmalar›, kelime ö¤retimi, Türkçe dersi
kitaplar›, ana dili

GGiirriiflfl

Teknolojik geliflmelere ra¤men ana dili ö¤retiminde ders kitaplar› ö¤retim ma-
teryali olarak önemli bir yere sahiptir. Ö¤retmeni ve ailesi d›fl›nda ö¤rencinin gerek-
ti¤inde her an baflvurabilece¤i en yak›n kayna¤›, ona rehberlik edecek ders kitab›d›r
(fiahin, 1998). E¤itim ortamlar›n›n en önemli kaynaklar›ndan biri olarak kabul edil-
mesine ra¤men flimdiye kadar özellikle Türkçe dersi kitaplar›n›n içerik; metin, dil, ke-
lime kadrosunun nitelik ve nicelik gibi özellikleri üzerine yap›lan akademik çal›flma-
lar ülkemizde daha yeni bafllam›flt›r. Bunun birçok nedeni olmakla beraber; bu du-
rum, ülkemizde yabanc› dillere verilen önemin Türkçeye verilmemesi, baflka bir ifa-
deyle, Türkçe dersinin “çok kolay derslerden biri” say›lmas›ndan (Güzel, 1987, 436-
437) kaynaklanmaktad›r. Konuyla ilgili gerek Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim Terbiye
Kurulu Baflkanl›¤› gerekse ders kitab› haz›rlayan özel yay›nevlerinin, ders kitaplar›-
n›n daha çok d›fl ve teknik özellikleri üzerinde durmalar› (“Program, metin, yazar
kadrosu, dil bilgisi konular› ve ifllenifl tarz›, göze dayal› unsurlar›ndan kâ¤›t kalitesi,
punto, sayfa düzeni, resim, (Küçük, 1998, 6).” vb.,)  kitaplar›n içeri¤inin ve ortak dil
ö¤retme strateji, yöntem ile tekniklerinin ikinci plânda kalmas›na neden olmufltur. 

Türkçe dersi kitaplar› arac›l›¤›yla ö¤rencilere dilin yap› tafllar› olan kelimeler
ve kelimelerden oluflan deyim ile tamlama halindeki kelime grubu gibi dil birimleri
kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Ders kitab› haz›rlayan ve denetleyen ilgili kurumlar
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ile kitap yazarlar›n›n ortak ölçütlerinin olup olmad›¤›, özellikle kitaplar›n ‘sözlük ça-
l›flmalar›’ k›sm›nda geçen ve ö¤rencilere kazand›r›lmaya çal›fl›lan kelimelerin nicelik
ve nitelik aç›s›ndan denklik derecesinin ne ölçüde oldu¤u, ders kitaplar›nda hangi tür
kelimelerin ne s›kl›kta geçti¤i, ortak kültür ve dil edindirme politikas› aç›s›ndan son
derece önemlidir. Ö¤retim materyali olarak bütün ders kitaplar›n›n, farkl› yay›nevin-
den olsalar bile,  kelime, deyim ve kelime grubu gibi dil birimlerini edindirme çal›fl-
malar›nda ö¤rencilere afla¤› yukar› ayn› olanaklar› sunmas› beklenir. Bu görevi, iflle-
nen metnin daha iyi kavranmas›n› sa¤lamak ve daha önemlisi ö¤rencilerin kelime ha-
zinesini gelifltirmek, onlara kelimelerin anlam esnekli¤ini ve derinli¤ini hissettirmek
için ders kitaplar›ndaki metinlerden sonra yer alan ‘kelime çal›flmalar›’ k›sm› yerine
getirmektedir.  

11..  PPrroobblleemm  DDuurruummuu  

Ders kitaplar›nda hangi kelimelerin olmas› gerekti¤inin ortaya konmas› zor
olmakla birlikte, bu durum uzman kiflilerin konuyla ilgili yapaca¤› birtak›m çal›flma-
larla mümkün olacakt›r. Bu konuda yap›lacak çal›flmalarla, ana dil ö¤retiminde stan-
dart bir Türkçe ö¤retim düzeyinin yakalanmas› sa¤lanacak, bunun yan›nda ö¤renci-
ler aras›nda ö¤retim materyallerinin yaratt›¤› e¤itimde f›rsat eflitsizli¤i bir nebze de
olsa giderilmifl olacakt›r. 

Türkçe ö¤retiminin amaçlar›ndan biri de, ö¤rencilere dilimizdeki sözcüklerin
anlamlar› ile birlikte do¤ru söyleyifl ve yaz›l›fllar›n› ö¤retmek, onlar›n sözcük da¤ar-
c›¤›n› zenginlefltirmektir. Sözcüklerin iletiflim aç›s›ndan tafl›d›¤› önem de aç›kt›r (Kav-
car, 2001). Buna ra¤men yap›lan araflt›rmalar, insanlar›m›z›n çok az say›da kelime
kullanarak iletiflim kurduklar›n› göstermektedir (Çiftçi, 1991; Tosuno¤lu, 1999). Ço-
cuklar, ilk çocukluk dönemlerinde ihtiyac› olan kelimeleri içinde yaflad›klar› yak›n
çevrelerinden, özellikle ailelerinden, yerel söyleyiflle ö¤renirler. ‹lkö¤retimde kullan›-
lan Türkçe dersi kitaplar›n›n içinde kaç de¤iflik kelimenin olmas› gerekti¤i ve bu ke-
limelerin özellikleri, Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n, “Ders Kitaplar› Yönetmeli¤i” ölçütle-
rinin içerisinde yoktur. Baz› araflt›r›c›lar›n, buna gerek olmad›¤› görüflüne (Cemilo¤-
lu, 1999) karfl›n baz› araflt›r›c›lar, bunun son derece önemli oldu¤unu savunur. Yalç›n
(1996, 24), “bir ülkenin standart dilinin ö¤retilmesi, sadece e¤itim bilimi aç›s›ndan
önemli say›lmamakta; ayn› zamanda sosyal, siyasal ve ekonomik bak›mlardan da
vazgeçilmezli¤i kabul edilmektedir. Toplum hayat›n›n her aflamas›n›n düzenlenmesi,
insanlar›n birbirleriyle iliflkilerinin sa¤l›kl› bir biçimde kurulabilmesi ve kurumlar
aras›ndaki iliflki ve iletiflimin yürüyebilmesi için standart dilin ö¤retilmesi zorunlu-
dur.” görüflünü savunur. Bat›l› devletlerdeki dil ö¤retimi çal›flmalar›na bak›ld›¤›nda
standart bir dil edindirme hedefinin oldu¤u, ders kitaplar› ile ö¤retim araç gereçleri-
nin de ona göre haz›rland›¤› görülür. Amerika Birleflik Devletlerinde, Thorndike ve
Lorge taraf›ndan ortak 30.000 ‹ngilizce sözcük belirlenmifltir. Bunlar aras›nda, ö¤ren-
cilerin yafllar›na ve seviyelerine uygun sözcükler seçilmifl, bu sözcüklerin de ders ki-
taplar›nda kullan›lmas›na özen gösterilmifltir (Gö¤üfl, 1978, 363; Göz, 2004). Bat› ülke-
lerinde, ö¤rencilere kazand›r›lmas› amaçlanan sözcüklerin listeleri yap›lm›fl ve bu ko-
nuda sürekli olarak çal›fl›lm›flt›r (Tosuno¤lu, 1999, 71-72). Ülkemizde de eser tarama-
s›, gözlem, yaz›l› anlat›m çal›flmalar› ve karfl›laflt›rma yöntemleri kullan›larak çeflitli
yafl gruplar›na yönelik sözcük da¤arc›¤›n› belirleme çal›flmalar› vard›r (Çiftçi, 1991;
Tosuno¤lu 1998; Göz, 2004; Karada¤, 2005; Kuruday›o¤lu, 2005). Millî E¤itim Bakan-
l›¤›’n›n bu güne kadar göz ard› etti¤i bu konuyla ilgili olarak üniversitelerde baz› bi-
reysel çal›flmalar görülmektedir, fakat bu alanda yap›lan çal›flmalar›n yeterli¤i de ay-
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r› bir tart›flma konusudur. Çünkü, ders kitaplar›n›n haz›rlanmas›na yön verecek söz
varl›¤› halen tespit edilememifltir.  Oysa yabanc› ülkelerde, ana dili ders kitaplar›n›n
haz›rlanmas›nda, önceden belirlenen sözcük da¤arc›klar›n›n dikkate al›nd›¤› bilin-
mektedir. Ülkemizde bu belirleme çal›flmalar›, yetkili bir kurum taraf›ndan bir prog-
ram dâhilinde ve sistemli bir flekilde yap›lmad›¤› da ortadad›r. Türkçe dersi kitapla-
r›nda her metinden sonra ö¤rencilerin kelime hazinesine kazand›r›lmak amac›yla,
ders kitaplar›nda, ‘Anlam› Bilinmeyen Kelimeler, Sözlük veya Sözcük Çal›flmalar›’ gi-
bi adlarla, yer alan k›s›mlardaki kelime uyumlulu¤unun ve ortak kelime edindirme
ölçütünün olup olmad›¤› varsa bunun ne oranda oldu¤unun bilinmesi, ders kitab› ya-
zarlar› ve inceleyicileri için bir k›lavuz ve ölçüt olacakt›r. 

Bu çal›flmada, Türkçe dersi kitaplar›n›n, ‘Anlam› Bilinmeyen Sözcükler’ veya
‘Sözlük Çal›flmalar›’ k›sm›nda ö¤rencilere isim, fiil, deyim ve kelime grubu türünden,
ortak kelime edindirme hedefinin ne oranda oldu¤una bak›lacakt›r. 

PPrroobblleemm  CCüümmlleessii

‹lkö¤retim ikinci kademe Türkçe dersi kitaplar›n›n ortak kelime kazand›rma
yönünden tutarl›l›¤› ne ölçüdedir?

AAlltt  PPrroobblleemmlleerr

11.. 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n sözlük çal›flmalar› k›sm›nda hangi
ortak isimlere yer verilmifltir?

22.. 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n sözlük çal›flmalar› k›sm›nda hangi
ortak fiillere yer verilmifltir?

33.. 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n sözlük çal›flmalar› k›sm›nda hangi
ortak deyimlere yer verilmifltir?

44.. 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n sözlük çal›flmalar› k›sm›nda hangi
ortak kelime gruplar›na yer verilmifltir?

33..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  YYöönntteemmii  

Araflt›rmada,  olgular›n betimlemesi hedefledi¤inden, araflt›rman›n yöntemi,
betimsel alan araflt›rmas› yöntemidir. 

33..11..  EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rman›n evreni, 2001-2002, 2002-2003 ve 2003-2004 e¤itim-ö¤retim y›lla-
r›nda Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu’nca, ‹lkö¤retim II. Kademede,
ders kitab› veya en az›ndan ‘tavsiye karar›’ ile 2225 say› ve Haziran 2001 tarih, 2537
say› ve Haziran 2002 tarih ile 2550 say› ve Temmuz 20003 tarihli Tebli¤ler Dergisi sa-
y›lar›nda ö¤retim materyali (Türkçe dersi kitab›) olarak kabul edilen ve kaynakça k›s-
m›nda künyeleri verilen 13 yay›nevinin 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›ndan oluflmakta-
d›r. Bu evrene giren bütün ders kitaplar›, araflt›rman›n örneklemi olarak kullan›lm›fl-
t›r.

33..22..  VVeerrii  TTooppllaammaa  YYöönntteemmii  

2001 ilâ 2004 y›llar› aras›nda Talim ve Terbiye Kurulu taraf›ndan önerilen ve
2003-2004 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ilkö¤retim II. kademede okutulan Türkçe dersi ki-
taplar›n›n “Sözlük Çal›flmalar›” bafll›¤› alt›nda yer alan ve ö¤rencilerin bilmedi¤i var-
say›lan veya kazand›r›lmas› hedeflenen kelimeler; isimler, fiiller, deyimler ve kelime

TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  KKeelliimmee  ÇÇaall››flflmmaallaarr›› u
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gruplar› ayr› ayr› say›larak çizelgeler oluflturulmufltur. ‹lkö¤retim 6, 7 ve 8. s›n›f ders
kitaplar›n›n “Sözlük Çal›flmalar›” k›sm›nda geçen kelime veya kelime gruplar› isim,
fiil, deyim ve kelime grubu bafll›klar› alt›nda ayr› ayr› bilgisayara kaydedilmifltir.
Araflt›rmada kullan›lan veriler bu fifllerin ifllenmesi sonucunda elde edilmifltir.  

33..33..  TTooppllaannaann  VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii

Toplanan verilerin analizinde “SPSS 10.0 (Statistic Package For Social Science),
Microsft Excel ile Simple Concordance Program 4.0.7” programlar› kullan›lm›flt›r.
Toplanan verileri betimlemek için kullan›lan istatistikî teknikler ise frekans (F) ve
yüzdedir (%). 

44..  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Bu bölümde, ders kitaplar›n›n incelenmesi sonucu toplanan veriler, tablolar
hâlinde gösterilmifl ve yorumlanm›flt›r. 

44..11..  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  VVeerriilleenn  ‹‹ssiimmlleerrllee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm  

Bu bölümde ders kitaplar›nda geçen isimlerle ilgili bulgular ve bu bulgulara
iliflkin yorumlar verilmifltir.

44..11..22..DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  ‹‹ssiimmlleerriinn  SS››nn››ffllaarraa  GGöörree  SSaayy››llaarr››

Araflt›rmada incelenen 13 yay›nevinin 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda top-
lam 2553, 7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda toplam 2754 ve Türkçe 8.s›n›f ders kitap-
lar›nda da toplam 3258 isim türünden kelime verilmifltir. Yine araflt›rmada yer alan 13
yay›nevinin Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›flar›na ait 39 ders kitab›nda ise toplam 8565 isim tü-
ründen kelime verilmifltir. 
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YYaayy››nneevvii 66..  ss››nn››ff 77..  ss››nn››ff 88..ss››nn››ff TTooppllaamm  

Alt›n Kitaplar 208 210 283 701

Dörtel Yay›nevi 169 168 166 503

Düzgün Yay›nevi 257 311 355 923

Elit Yay›nevi 140 178 282 600

Fil Yay›nevi 233 253 266 752

Koza Yay›nevi 187 101 154 442

Mahir Yay›nevi 202 227 303 732

MEB Yay›nevi 131 128 184 443

Metinler Yay›nevi 230 226 249 705

Özyürek Yay›nevi 226 254 248 728

Serhat Yay›nevi 144 186 198 528

Tutibay Yay›nevi 161 186 198 545

Y›ld›r›m Yay›nevi 265 326 372 963

Toplam 22555533 22775544 33225588 88556655



Tabloda görüldü¤ü üzere, Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›n›n ‘sözlük çal›fl-
malar›’ k›sm›nda baz› yay›nevleri, kitaplar›n›n 6. s›n›f›nda ö¤rencilere kazand›rmay›
amaçlad›¤› kelime say›s›n› 7 ve 8. s›n›flara geçerken aflamal› olarak belirgin bir flekil-
de art›rarak daha çok say›da ismin ö¤retilmesini ön görmüflken (bkz. Düzgün, Elit,
Fil, Mahir ve Y›ld›r›m Yay›nlar›) ayn› ba¤›nt›, di¤er yay›nevlerinin Türkçe 6, 7 ve 8. s›-
n›f ders kitaplar› aras›nda ya k›smen görülmekte (bkz.Alt›n Kitaplar,  Metinler, Tuti-
bay ve Serhat Yay›nevi) ya da hiç görülmemektedir (bkz. Dörtel, MEB., Koza ve Öz-
yürek Yay›nevi). Yay›nevlerinin ‘sözlük çal›flmalar›’ bafll›¤› alt›nda verdi¤i isim say›-
lar› aras›ndaki oran, s›n›ftan s›n›fa ya oldukça fazla de¤iflmekte ya bir miktar de¤ifl-
mekte ya da çok az de¤iflmektedir. Bu de¤iflim oran›n›n bir baflka çarp›c› yönü, alt s›-
n›ftan bir üst s›n›fa geçerken her zaman do¤ru orant›l› olmay›fl›d›r. 

Örne¤in; Koza Yay›nevi’nin 6. s›n›f Türkçe dersi kitab›nda, ö¤rencilere 187, 7.
s›n›f Türkçe dersi kitab›nda 101 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitab›nda ise 154 isim ö¤retil-
meye çal›fl›lmaktad›r. Söz konusu yay›nevinin ö¤rencilere toplam kelime say›s› için-
de, 6. s›n›f için çok fazla denebilecek kadar (187) kelime kazand›r›lmas› ön görülmüfl-
ken, 7. s›n›f için çok az denebilecek kadar (101) kelime kazand›r›lmas› ön görülmüfl,
8. s›n›fta ise 6 s›n›fta ö¤retilen kelimelerden bile çok daha az kelime edindirme çal›fl-
mas›n›n bulundu¤u görülmektedir. Bu durumun mant›¤›n› anlayabilmek oldukça
güç olmakla beraber, bu durumda ö¤rencilere kazand›r›lacak kelimeler, onlar›n yafl,
seviye ve ihtiyac›na göre de¤il de, metinlere ve kitap yazarlar›n›n tecrübelerine veya
tercihlerine göre belirlendi¤ini söylemek mümkündür.    

Bir baflka durum ise, 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda bulunan bir ve-
ya üç y›l boyunca ö¤rencilere kazand›r›lmaya çal›fl›lan kelimeler aras›ndaki nicel
özellikler aras›ndaki farklar›n büyük olmas›, yukar›daki tespitimizi do¤rulamaktad›r.
Örne¤in; Alt›n Kitaplar Yay›nevi 6. s›n›f Türkçe kitab› bir y›l boyunca 208 isim ö¤ret-
meyi hedeflerken Dörtel Yay›nevi ayn› s›n›f için y›l boyunca 169 kelime kazand›rma-
y› amaçlam›flt›r. ‹ki yay›nevinin ayn› y›l içinde ö¤rencinin kelime hazinesine katt›¤›
isim türünden kelimelerin say›sal fark› 39; yüzdelik fark› ise % 20’ler civar›ndad›r.
Oysa, istatistikî de¤erlendirmelerde, sosyal bilimlerde iki de¤er aras›nda ç›kan sonu-
cun anlaml› veya uyumlu olarak kabul edilebilmesi için, ölçülen iki de¤er aras›ndaki
ba¤›nt› fark›n›n en çok (art›-eksi)%5 oran›nda olmas› gerekmektedir. Yine ayn› flekil-
de, yay›nevlerinden Alt›n Kitaplar Yay›nevi 6, 7 ve 8. s›n›flarda ö¤rencilere, üç y›l bo-
yunca toplam 701 isim ö¤retmeyi hedeflerken Dörtel Yay›nevi ise ayn› s›n›flar için üç
y›l boyunca ö¤rencilerin kelime hazinesine isim türünden toplam 503 kelime katma-
y› amaçlam›flt›r. ‹ki yay›nevinin üç y›l boyunca ö¤rencilerin kelime hazinesine katt›¤›
isim türünden kelimelerin, say›sal fark› 198; yüzdelik fark› da % 30’lar civar›ndad›r.
Nicel olarak yap›lan bu de¤erlendirmeler di¤er yay›nevleri aras›nda da yap›labilir. S›-
ralanan bütün bu veriler, ders kitab› yazarlar›n›n veya yay›nevlerinin nicelik aç›s›n-
dan herhangi bir kelime kazand›rma ölçütü ve birli¤i olmad›¤› fleklinde yorumlana-
bilir.

Araflt›rman›n en çarp›c› bulgular›ndan biri de ö¤rencilere kazand›r›lmaya ça-
l›fl›lan isim, fiil, deyim ve kelime grubu türünden bütün sözcük ve sözcük öbekleri-
nin nitelik aç›s›ndan birbirleriyle uyumlu olup olmamas› durumudur. Daha aç›k bir
ifade ile Türkçe dersi kitaplar›nda ö¤rencilere kazand›r›lmaya çal›fl›lan kelime ve ke-
lime öbeklerinin kitaplarda ortak olup olmad›¤› durumudur. 

TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  KKeelliimmee  ÇÇaall››flflmmaallaarr›› u
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TTaabblloo  44..11..33..  66,,  77  vvee  88..  SS››nn››ff  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  OOrrttaakk  ‹‹ssiimmlleerriinn
FFrreekkaannss  vvee  YYüüzzddeelleerrii

((KKiittaappllaarrddaa  ggeeççeenn  oorrttaakk  iissiimmlleerr  iiççiinn  bbkkzz..  KKaarraattaayy,,  22000044::  4477--6622))

6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 427 (bkz. tablo 4.1.3) ismin yüzde-
lik oran› %16.73’tür. 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve
ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 2126 isim tü-
ründen kelimenin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelimelerle k›-
yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %83.27 olarak ç›kmaktad›r. 

7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 507 (bkz. tablo 4.1.3.) ismin yüzde-
lik oran› %18.41’dir.   7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve
ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 2247 isim tü-
ründen kelimenin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelimelerle k›-
yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %81.59’dur. 

8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 595 (bkz. Tablo 4.1.3 ) ismin yüz-
delik oran› %18.27’dir. 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve
ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 3258 isim tü-
ründen kelimenin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelimelerle k›-
yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %81.73’tür.  

Bu sonuçlardan da anlafl›laca¤› üzere, 6, 7 ve 8. Türkçe dersi kitaplar›n›n ‘söz-
lük çal›flmalar›’ k›sm›ndaki isim türünden kelimelerin ortakl›k oran›n›n bütün s›n›f-
larda düflük; farkl›l›k oran›n›n ise çok yüksek olmas›, ayn›l›k ve farkl›l›k oranlar›n›n
benzerli¤i, yay›nevlerinin ve ders kitab› yazarlar›n›n isim türünden kelime kazand›r-
mada ortak ölçütlerinin olmad›¤›n› göstermektedir. 

u HHaalliitt KKaarraattaayy
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‹‹SS‹‹MMLLEERR 66..  SS››nn››ffllaarr 77..  SS››nn››ffllaarr 88..  SS››nn››ffllaarr

FF %% FF %% FF %%

Ortak olmayan isimler 2126 83.27 2247 81.59 2663 81.73

‹ki kitapta ortak olan isimler 289 11.32 341 12.38 379 11.63

Üç kitapta ortak olan isimler 94 3.68 109 3.95 129 3.95

Dört kitapta ortak olan isimler 27 1.05 35 1.27 53 1.62

Befl kitapta ortak olan isimler 15 0.58 14 0.50 11 0.33

Alt› kitapta ortak olan isimler - - 5 0.18 9 0.27

Yedi kitapta ortak olan isimler 2 0.07 3 0.10 2 0.06

Sekiz kitapta ortak olan isimler -- -- -- -- 3 0.09

Dokuz kitapta ortak olan isimler -- -- -- -- 7 0.21

On kitapta ortak olan isimler -- -- -- -- 2 0.06

TTooppllaamm 22555533 110000 22775544 110000 33225588 110000



44..22..  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  VVeerriilleenn  FFiiiilllleerrllee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm  

Bu bölümde ders kitaplar›nda geçen fiillerle ilgili bulgular ve bu bulgulara
iliflkin yorumlar verilmifltir. 

44..22..11..  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  FFiiiilllleerriinn  SS››nn››ffllaarraa  GGöörree  SSaayy››llaarr››

Araflt›rmada incelenen 13 yay›nevinin 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda top-
lam 458, 7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda toplam 388 ve Türkçe 8.s›n›f ders kitapla-
r›nda da toplam 470 fiil türünden sözcük verilmifltir. Yine araflt›rmada yer alan 13 ya-
y›nevinin Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›flar›na ait 39 ders kitab›nda ise toplam 1316 fiil türün-
den kelime verilmifltir. 

Tablo 4.1.2.’de görüldü¤ü üzere, Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›n›n ‘söz-
lük çal›flmalar›’ k›sm›nda yay›nevlerinin tamam›, kitaplar›n›n 6. s›n›f›nda ö¤rencilere
kazand›rmay› amaçlad›¤› kelime say›s›n› 7 ve 8. s›n›flara geçerken aflamal› ve do¤ru
orant›l› olarak belirgin bir flekilde art›rmam›flt›r (bkz. tablo 4.2.1). Dört yay›nevinin 6.
s›n›ftan 7. s›n›fa geçerken (bkz. Düzgün, MEB., Özyürek, Serhat Yay›nevi) aflamal›
olarak ö¤rencilere fiil türünden kazand›r›lacak kelimeleri art›rd›¤› görülse de 7. s›n›f-
tan 8. s›n›fa geçerken ayn› tutumu sergilemedikleri ortadad›r. Yay›nevlerinden doku-
zunun ise,  6. s›n›fta ö¤rencilere fiil türünden daha çok kelime kazand›rmay› (bkz .Al-
t›n Kitaplar, Dörtel, Elit, Fil, Koza, Mahir, Metinler, Tutibay, Y›ld›r›m Yay›nevi) amaç-
lam›fl olmas› da, ilginçtir. Ayr›ca, yay›nevlerinin ‘sözlük çal›flmalar›’ bafll›¤› alt›nda
verdi¤i fiil say›lar› aras›ndaki oran, s›n›ftan s›n›fa ya oldukça fazla de¤iflmekte ya bir
miktar de¤iflmekte ya da çok az de¤iflmektedir. Örne¤in; Tutibay Yay›nevi’nin 6. s›n›f
Türkçe dersi kitab›nda, ö¤rencilere 23, 7. s›n›f Türkçe dersi kitab›nda 12 ve 8. s›n›f
Türkçe dersi kitab›nda ise 21 yeni fiil ö¤retilmeye çal›fl›lmaktad›r. Söz konusu eserde
ö¤rencilere toplam kelime say›s› içinde, 6. s›n›f için çok fazla denebilecek kadar (23)

TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  KKeelliimmee  ÇÇaall››flflmmaallaarr›› u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/20075566

YYaayy››nneevvii 66..  ss››nn››ff 77..  ss››nn››ff 88..  ss››nn››ff TTooppllaamm  

Alt›n Kitaplar 39 29 37 105

Dörtel Yay›nevi 19 17 25 61

Düzgün Yay›nevi 38 49 48 135

Elit Yay›nevi 25 21 26 72

Fil Yay›nevi 79 40 74 193

Koza Yay›nevi 32 18 18 68

Mahir Yay›nevi 46 29 41 116

MEB Yay›nevi 24 29 19 72

Metinler Yay›nevi 35 27 30 92

Özyürek Yay›nevi 29 45 40 114

Serhat Yay›nevi 10 22 14 46

Tutibay Yay›nevi 23 12 21 56

Y›ld›r›m Yay›nevi 59 50 77 186

TTooppllaamm  445588 338888 447700 11331166



kelime kazand›r›lmas› ön görülmüflken, 7. s›n›f için çok az denebilecek kadar (12) ke-
lime kazand›r›lmas› ön görülmüfltür. 8. s›n›fta (21) ise, 6. s›n›fta ö¤retilen kelimeler-
den bile az fiil türünden kelime edindirme çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bu durumun mant›-
¤›n› aç›klayabilmek oldukça güçtür. Bu durum, ö¤rencilere kazand›r›lacak kelimele-
rin onlar›n yafl, seviye ve ihtiyac›na göre de¤il de ders kitaplar›na al›nan metinlere ve
kitap yazarlar›n›n tecrübelerine veya tercihlerine göre belirlendi¤ini ortaya koymak-
tad›r.  

Bir baflka durum ise, Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›nda bulunan bir veya
üç y›l boyunca ö¤rencilere kazand›r›lmaya çal›fl›lan fiil türünden kelimeler aras›nda-
ki nicel özelliklerin büyük olmas›, yukar›daki tespiti do¤rulamaktad›r. Örne¤in; Mil-
lî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nevi 6. s›n›f Türkçe kitab› bir y›l boyunca 24 fiil türünden ke-
lime kazand›rmay› hedeflerken Serhat Yay›nevi ayn› s›n›f için y›l boyunca 10 fiil ka-
zand›rmay› amaçlam›flt›r. ‹ki yay›nevinin ayn› y›l içinde ö¤rencinin kelime hazinesi-
ne katt›¤› fiil türünden kelimelerin say›sal fark› 14; yüzdelik fark› ise % 60’lar civar›n-
dad›r. Oysa, istatistikî de¤erlendirmelerde, sosyal bilimlerde iki de¤er aras›nda ç›kan
sonucun anlaml› veya uyumlu olarak kabul edilebilmesi için, ölçülen iki de¤er aras›n-
daki ba¤›nt› fark›n›n en çok (art›-eksi) %5 oran›nda olmas› gerekti¤ini daha önce de
vurgulam›flt›k. Yine ayn› flekilde, Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nevi taraf›ndan yay›mla-
nan Türkçe dersi kitaplar›nda 6, 7 ve 8. s›n›flarda ö¤rencilere, üç y›l boyunca toplam
72 fiil ö¤retmek hedeflenirken, Y›ld›r›m Yay›nevi taraf›ndan yay›mlanan Türkçe der-
si kitaplar›nda 6, 7 ve 8. s›n›flarda ö¤rencilere üç y›l boyunca fiil türünden toplam 186
kelime kazand›rmak amaçlanm›flt›r. ‹ki yay›nevinin üç y›l boyunca ö¤rencilerin keli-
me hazinesine katt›¤› fiil türünden kelimelerin, say›sal fark› 114; yüzdelik fark› da %
100’leri geçmektedir. Bu de¤erlendirmeler, di¤er yay›nevleri aras›nda da yap›labilir.
Ç›kacak sonuç, di¤er yay›nevlerinin Türkçe dersi kitaplar› için de yaklafl›k olarak
böyledir. 

S›ralanan bütün bu veriler, ders kitab› yazarlar›n›n veya yay›nevlerinin fiil tü-
ründen kelime kazand›rmada nicelik ve nitelik aç›s›ndan ortak ölçütlerinin olmad›¤›
fleklinde yorumlanabilir.

TTaabblloo  44..22..22..  66,,  77  vvee  88..  SS››nn››ff  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  OOrrttaakk  FFiiiilllleerriinn
FFrreekkaannss  vvee  YYüüzzddeelleerrii

((KKiittaappllaarrddaa  ggeeççeenn  oorrttaakk  ffiiiilllleerr  iiççiinn  bbkkzz..  KKaarraattaayy,,  22000044::  6699--7755))

6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 66 (bkz. tablo 4.2.2) fiilin farkl› ki-

u HHaalliitt KKaarraattaayy
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FF‹‹‹‹LLLLEERR 66..  SS››nn››ffllaarr 77..  SS››nn››ffllaarr 88..  SS››nn››ffllaarr

FF %% FF %% FF %%

Ortak olmayan fiiller 392 85.58 344 88.65 408 86.80

‹ki kitapta ortak olan fiiller 53 11.57 35 9.02 46 9.78

Üç kitapta ortak olan fiiller 9 1.96 5 1.28 11 2.34

Dört kitapta ortak olan fiiller 3 0.65 3 0.77 3 0.63

Alt› kitapta ortak olan fiiller 1 0.21 1 0.25 2 0.42

TTooppllaamm 445588 110000 338888 110000 447700 110000



taplarda da olsa kazand›r›lmaya çal›fl›lan ortak fiiller içindeki yüzdelik oran›
%14.32’dir. 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve ö¤rencile-
re farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 392 fiil türünden keli-
menin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelimelerle k›yasland›¤›n-
da, yüzdelik oran› fark› %85.58’dir. 

7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 44 (bkz. tablo 4.2.2) fiilin yüzdelik
oran› %11.35’tir. 7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve ö¤ren-
cilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 344 fiil türünden ke-
limenin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelimelerle k›yasland›-
¤›nda, yüzdelik oran› fark› %88.65’tir. 

8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 62 (bkz. Tablo 4.2.2) fiilin yüzdelik
oran› %13.20’dir. 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve ö¤-
rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 408 fiil türünden
kelimenin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelimelerle k›yaslan-
d›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %86.80 olarak ç›kmaktad›r. 

6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n ‘sözlük çal›flmalar›’ k›sm›ndaki fiil tü-
ründen kelimelerin de ayn›l›k ve farkl›l›k oranlar›n›n benzer olmas› dikkat çekicidir.
Bu veriler, yay›nevlerinin ve ders kitab› yazarlar›n›n fiil türünden kelime kazand›r-
mada ortak ölçütlerinin olmad›¤›n› göstermektedir. 

44..33..  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  VVeerriilleenn  DDeeyyiimmlleerrllee  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Bu bölümde ders kitaplar›nda geçen deyimlerle ilgili bulgular ve bu bulgula-
ra iliflkin yorumlar verilmifltir. 

44..33..11..  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  DDeeyyiimmlleerriinn  SS››nn››ffllaarraa  GGöörree  SSaayy››llaarr››

TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  KKeelliimmee  ÇÇaall››flflmmaallaarr›› u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/20075588

YYaayy››nneevvii 66..  ss››nn››ff 77..  ss››nn››ff 88..  ss››nn››ff TTooppllaamm  

Alt›n Kitapevi 80 82 67 229

Dörtel Yay›nevi 64 59 63 186

Düzgün Yay›nevi 60 62 91 213

Elit Yay›nevi 76 87 66 229

Fil Yay›nevi 103 97 95 295

Koza Yay›nevi 40 16 18 74

Mahir Yay›nevi 50 50 51 151

MEB Yay›nevi 19 22 19 60

Metinler Yay›nevi 34 35 38 107

Özyürek Yay›nevi 55 38 34 127

Serhat Yay›nevi 64 43 44 151

Tutibay Yay›nevi 82 70 67 219

Y›ld›r›m Yay›nevi 45 48 44 137

Toplam 777722 770099 669977 22117788



Araflt›rmada incelenen 13 yay›nevinin 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda top-
lam 772, 7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda toplam 709 ve Türkçe 8.s›n›f ders kitapla-
r›nda da toplam 697 deyim türünden kelime grubu verilmifltir. Yine araflt›rmada yer
alan 13 yay›nevinin Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›flar›na ait 39 ders kitab›nda ise toplam 2178
deyim türünden kelime verilmifltir. 

Tabloda görüldü¤ü üzere, Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›n›n ‘sözlük ça-
l›flmalar›’ k›sm›nda yay›nevlerinin tamam›, kitaplar›n 6. s›n›f›nda ö¤rencilere kazan-
d›rmay› amaçlad›¤› deyim say›s›n› 7 ve 8. s›n›flara geçerken aflamal› ve do¤ru oran-
t›l› olarak belirgin bir flekilde art›rmam›flt›r (bkz. tablo 4.3.1). Alt› yay›nevinin 6. s›-
n›ftan 7. s›n›fa geçerken (bkz. Alt›n Kitapevi, Düzgün, Elit, MEB., Metinler, Y›ld›r›m
Yay›nevi) aflamal›  olarak ö¤rencilere kazand›r›lacak deyimleri art›rd›¤› görülse de 7.
s›n›ftan 8. s›n›fa geçerken ayn› tutumu sergilemedi¤i ortadad›r. Yay›nevlerinden al-
t›s›n›n ise,  6. s›n›fta ö¤rencilere daha çok deyim kazand›rmay› (bkz. Fil, Dörtel, Ko-
za, Özyürek, Serhat, Tutibay Yay›nevi) amaçlam›fl olmas› da, ilginçtir. Ayr›ca, yay›-
nevlerinin ‘sözlük çal›flmalar›’ bafll›¤› alt›nda verdi¤i deyim say›lar› aras›ndaki oran,
s›n›ftan s›n›fa ya oldukça fazla de¤iflmekte ya bir miktar de¤iflmekte ya da çok az de-
¤iflmektedir. Örne¤in; Tutibay Yay›nevi’nin 6. s›n›f Türkçe dersi kitab›nda, ö¤renci-
lere 82, 7. s›n›f Türkçe dersi kitab›nda 70 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitab›nda ise 67 de-
yim ö¤retilmeye çal›fl›lmaktad›r. Söz konusu yay›nevinin ö¤rencilere toplam deyim
say›s› içinde, 6. s›n›f için çok fazla denebilecek kadar (82) deyim kazand›r›lmas› ön
görülmüflken, 7. s›n›f için az denebilecek kadar (70) deyim kazand›r›lmas› ön görül-
müfl,  8. s›n›fta (67) ise, 6 ve 7. s›n›fta ö¤retilen deyimlerden bile az deyim edindirme
çal›flmas›n›n bulundu¤u görülmektedir. Bu durum da, ö¤rencilere kazand›r›lacak
deyimlerin, onlar›n yafl, seviye ve ihtiyac›na göre de¤il de ders kitaplar›na al›nan
metinlere ve kitap yazarlar›n›n tecrübelerine veya tercihlerine göre belirlendi¤ini or-
taya koymaktad›r.  

Bir baflka durum ise, Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›nda bulunan bir ve-
ya üç y›l boyunca ö¤rencilere kazand›r›lmaya çal›fl›lan deyimler aras›ndaki nicel
özelliklerin farkl› olmas›d›r. Örne¤in; Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nevi 6. s›n›f Türkçe
kitab› bir y›l boyunca 19 deyim ö¤retmeyi hedeflerken Serhat Yay›nevi ayn› s›n›f için,
y›l boyunca 64 deyim kazand›rmay› amaçlam›flt›r. ‹ki yay›nevinin ayn› y›l içinde ö¤-
rencinin kelime hazinesine katt›¤› deyimlerin say›sal fark› 45; yüzdelik fark› ise %
200’leri geçmektedir. Ayn› flekilde, yay›nevlerinden Y›ld›r›m Yay›nevi 6, 7 ve 8. s›n›f-
larda ö¤rencilere, üç y›l boyunca toplam 137 deyim ö¤retmeyi hedeflerken Alt›n Ki-
taplar Yay›nevi ise ayn› s›n›flar için üç y›l boyunca ö¤rencilerin kelime hazinesine
toplam 229 deyim katmay› amaçlam›flt›r. ‹ki yay›nevinin üç y›l boyunca ö¤rencilerin
kelime hazinesine katt›¤› deyimlerin, say›sal fark› 92; yüzdelik fark› da % 90’lar› geç-
mektedir. 

Nicelik aç›s›ndan yap›lan bu de¤erlendirmeler di¤er yay›nevleri aras›nda da
yap›labilir. Bu durum, di¤er yay›nevlerinin Türkçe dersi kitaplar› için de yaklafl›k ola-
rak böyledir. 

S›ralanan bütün bu veriler, ders kitab› yazarlar›n›n veya yay›nevlerinin nicelik
aç›dan deyim kazand›rmada ortak ölçütlerinin olmad›¤› fleklinde yorumlanabilir.
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TTaabblloo  44..33..33..  66,,  77  vvee  88..  SS››nn››ff  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  OOrrttaakk  DDeeyyiimmllee--
rriinn  FFrreekkaannss  vvee  YYüüzzddeelleerrii

((KKiittaappllaarrddaa  ggeeççeenn  oorrttaakk  ddeeyyiimmlleerr  iiççiinn  bbkkzz..  KKaarraattaayy,,  22000044::  8822--8899))

Tablo 4.3.3’de görüldü¤ü üzere 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevi-
ne ait Türkçe dersi kitab›) tamam›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 109
ortak deyimin yüzdelik oran› %14.22’dir. 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›n-
da ortak olmayan ve ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan
toplam 663 deyimin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak deyimlerle
k›yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %85.88’dir. 7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13
yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tamam›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan
toplam 56 (bkz. tablo 4.3.3) deyimin yüzdelik oran› %7.90’d›r. 7. s›n›f Türkçe dersi ki-
taplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›-
r›lmas› amaçlanan toplam 653 deyimin, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan
ortak deyimlerle k›yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %92.10’dur.  8. s›n›f Türkçe
dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tamam›nda kelime s›kl›¤› iki
ve daha fazla olan toplam 52 (bkz. tablo 4.3.3) deyimin yüzdelik oran› %7.47’dir. 8. s›-
n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak olmayan ve ö¤rencilere farkl› kitaplar-
da da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 697 deyimin, bütün Türkçe dersi kitap-
lar›nda kazand›r›lan deyim türünden ortak kelime öbekleriyle k›yasland›¤›nda, yüz-
delik oran› fark› %92.53 olarak ç›kmaktad›r. 

Yukar›daki sonuçlardan da anlafl›laca¤› üzere, 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi ki-
taplar›n›n ‘sözlük çal›flmalar›’ k›sm›ndaki deyimlerin ortakl›k oranlar›n›n düflük;
farkl›l›k oranlar›n›n ise çok yüksek olmas›, yay›nevlerinin ve ders kitab› yazarlar›n›n
deyim kazand›rmada ortak ölçütlerinin olmad›¤› burada da görülmektedir. 

44..44..  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  VVeerriilleenn  KKeelliimmee  GGrruuppllaarr››yyllaa  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr  vvee
YYoorruumm  

Bu bölümde ders kitaplar›nda geçen kelime gruplar›yla ilgili bulgular ve bu
bulgulara iliflkin yorumlar verilmifltir.

TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  KKeelliimmee  ÇÇaall››flflmmaallaarr›› u
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DDEEYY‹‹MMLLEERR 66..  SS››nn››ffllaarr 77..  SS››nn››ffllaarr 88..  SS››nn››ffllaarr

FF %% FF %% FF %%

Ortak olmayan deyimler 663 85.88 653 92.10 645 92.53

‹ki kitapta ortak olan deyimler 87 11.26 38 5.35 44 6.31

Üç kitapta ortak olan deyimler 12 1.54 13 1.83 6 0.86

Dört kitapta ortak olan deyimler 7 0.90 3 0.42 1 0.14

Befl kitapta ortak olan deyimler 2 0.25 1 0.14 1 0.14

Alt› kitapta ortak olan deyimler 1 0.12 1 0.14 -- --

TTooppllaamm 777722 110000 770099 110000 669977 110000



44..44..11..  DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  KKeelliimmee  GGrruuppllaarr››nn››nn  SS››nn››ffllaarraa  GGöörree  SSaayy››llaarr››

Araflt›rmada incelenen 13 yay›nevinin 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda top-
lam 421, 7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›nda toplam 525 ve Türkçe 8.s›n›f ders kitapla-
r›nda da toplam 626 kelime grubu verilmifltir. Yine araflt›rmada yer alan 13 yay›nevi-
nin Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›flar›na ait 39 ders kitab›nda ise toplam 1572 kelime grubu ve-
rilmifltir. 

Tabloda görüldü¤ü üzere, Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›n›n ‘sözlük çal›fl-
malar›’ k›sm›nda yay›nevlerinin tamam›, kitaplar›n›n 6. s›n›f›nda ö¤rencilere kazan-
d›rmay› amaçlad›¤› kelime grubu say›s›n› 7 ve 8. s›n›flara geçerken aflamal› ve do¤ru
orant›l› olarak belirgin bir flekilde art›rmam›flt›r (bkz. tablo 4.4.1). Sekiz yay›nevi, 6. s›-
n›ftan 7. s›n›fa geçerken (bkz. Alt›n Kitapevi, Düzgün, Elit, Fil, Mahir, Metinler, Özyü-
rek, Serhat Yay›nevi) aflamal› olarak ö¤rencilere kelime grubu türünden kazand›r›la-
cak kelime gruplar›n› art›rd›¤› görülse de 7. s›n›ftan 8. s›n›fa geçerken hepsi ayn› tu-
tumu sergilememifltir.  Yay›nevlerinden alt›s›n›n ise,  6. s›n›fta ö¤rencilere daha çok
kelime grubu kazand›rmay› (bkz. Dörtel, Tutibay, Y›ld›r›m, Koza, MEB., Yay›nevi)
amaçlam›fl olmas› da ilginçtir. Ayr›ca, yay›nevlerinin ‘sözlük çal›flmalar›’ bafll›¤› alt›n-
da verdi¤i kelime grubu say›lar› aras›ndaki oran, s›n›ftan s›n›fa ya oldukça fazla de-
¤iflmekte ya bir miktar de¤iflmekte ya da çok az de¤iflmektedir. Örne¤in; Y›ld›r›m Ya-
y›nevi’nin 6. s›n›f Türkçe ders kitab›nda, ö¤rencilere 55, 7. s›n›f Türkçe ders kitab›nda
50 ve 8. s›n›f Türkçe ders kitab›nda ise 40 kelime grubu ö¤retilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Söz konusu yay›nevinin ö¤rencilere toplam kelime grubu say›s› içinde, 6. s›n›f için
çok fazla denebilecek kadar (55) kelime grubu kazand›r›lmas› ön görülmüflken, 7. s›-
n›f için az denebilecek kadar (50) kelime grubu kazand›r›lmas› ön görülmüfl, 8. s›n›f-
ta (40) ise 6 ve 7. s›n›fta ö¤retilen kelime gruplar›ndan bile az kelime grubu edindir-
me çal›flmas›n›n oldu¤u görülmektedir. Bu durum da, ö¤rencilere kazand›r›lacak ke-

u HHaalliitt KKaarraattaayy
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YYaayy››nneevvii 66..  ss››nn››ff 77..  ss››nn››ff 88..  ss››nn››ff TTooppllaamm  

Alt›n Kitaplar 25 51 68 144

Dörtel Yay›nevi 43 42 48 133

Düzgün Yay›nevi 33 64 33 130

Elit Yay›nevi 27 35 66 128

Fil Yay›nevi 78 97 88 263

Koza Yay›nevi 18 11 26 55

Mahir Yay›nevi 32 43 77 152

MEB Yay›nevi 16 15 57 88

Metinler Yay›nevi 28 32 43 103

Özyürek Yay›nevi 36 50 55 141

Serhat Yay›nevi 17 24 15 56

Tutibay Yay›nevi 13 11 10 34

Y›ld›r›m Yay›nevi 55 50 40 145

TTooppllaamm  442211 552255 662266 11557722



lime gruplar›n›n, onlar›n yafl, seviye ve ihtiyac›na göre de¤il de ders kitaplar›na al›-
nan metinlere ve kitap yazarlar›n›n tecrübelerine veya tercihlerine göre belirlendi¤i-
ni ortaya koymaktad›r.  

Bir baflka durum ise, Türkçe 6, 7 ve 8. s›n›f ders kitaplar›nda bulunan bir veya
üç y›l boyunca ö¤rencilere kazand›r›lmaya çal›fl›lan kelime gruplar› aras›ndaki nicel
özelliklerin büyük olmas›d›r. Örne¤in; Metinler Yay›nevi 6. s›n›f Türkçe kitab› bir y›l
boyunca 28 kelime grubu ö¤retmeyi hedeflerken Y›ld›r›m Yay›nevi ayn› s›n›f için, y›l
boyunca 55 kelime grubu kazand›rmay› amaçlam›flt›r. ‹ki yay›nevinin ayn› y›l içinde
ö¤rencinin kelime hazinesine katt›¤› kelime grubunun say›sal fark› 27; yüzdelik fark›
ise % 100’leri geçmektedir.  Yine ayn› flekilde, yay›nevlerinden Serhat Yay›nevi 6, 7 ve
8. s›n›flarda ö¤rencilere, üç y›l boyunca toplam 56 kelime grubu ö¤retmeyi hedefler-
ken Mahir Yay›nevi ise ayn› s›n›flar için üç y›l boyunca ö¤rencilerin kelime hazinesi-
ne toplam 152 kelime grubu katmay› amaçlam›flt›r. ‹ki yay›nevinin üç y›l boyunca ö¤-
rencilerin kelime hazinesine katt›¤› kelime grubunun say›sal fark› 96; yüzdelik fark›
da % 190’lar› geçmektedir. 

Nicelik aç›s›ndan yap›lan bu de¤erlendirmeler, di¤er yay›nevleri aras›nda da
yap›labilir. Bu durum, di¤er yay›nevlerinin Türkçe dersi kitaplar› için de yaklafl›k ola-
rak böyledir. 

S›ralanan bütün bu veriler, ders kitab› yazarlar›n›n veya yay›nevlerinin nicelik
aç›s›ndan kelime grubu kazand›rmada ortak ölçütlerinin olmad›¤› biçiminde yorum-
lanabilir.

TTaabblloo  44..44..22..  66,,  77  vvee  88..  SS››nn››ff  TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  GGeeççeenn  OOrrttaakk  KKeelliimmee
GGrruuppllaarr››nn››nn  FFrreekkaannss  vvee  YYüüzzddeelleerrii

((KKiittaappllaarrddaa  ggeeççeenn  oorrttaakk  kkeelliimmee  ggrruuppllaarr››  iiççiinn  bbkkzz..  KKaarraattaayy,,  22000044::  9966--110000))

6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 7 (bkz. tablo 4.4.2) kelime grubu-
nun yüzdelik oran› %1.77’dir. 6. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak ol-
mayan ve ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 414
kelime grubunun, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelime grupla-
r›yla k›yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %98.33’tür. 

7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 18 (bkz. tablo 4.4.2.) kelime grubu-
nun yüzdelik oran› %3.43’tür. 7. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak ol-

TTüürrkkççee  DDeerrssii  KKiittaappllaarr››nnddaa  KKeelliimmee  ÇÇaall››flflmmaallaarr›› u
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KKEELL‹‹MMEE GGRRUUPPLLAARRII 66..  SS››nn››ffllaarr 77..  SS››nn››ffllaarr 88..  SS››nn››ffllaarr

FF %% FF %% FF %%

Ortak olmayan kelime gruplar› 414 98.33 507 96.57 607 96.69

‹ki kitapta ortak olan kelime gruplar› 6 1.42 18 3.43 13 2.07

Üç kitapta ortak olan kelime gruplar› - - -- -- 4 0.63

Befl kitapta ortak olan kelime gruplar› -- -- -- -- 2 0.31

Alt› kitapta ortak olan kelime gruplar› 1 0.23 -- -- - -

Toplam 421 100 525 100 626 100



mayan ve ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 507
kelime grubunun bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelime grupla-
r›yla k›yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %96.57’dir.  

8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n (13 yay›nevine ait Türkçe dersi kitab›) tama-
m›nda kelime s›kl›¤› iki ve daha fazla olan toplam 19 (bkz. tablo 4.4.2) kelime grubu-
nun yüzdelik oran› %3.31’dir. 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n tamam›nda ortak ol-
mayan ve ö¤rencilere farkl› kitaplarda da olsa kazand›r›lmas› amaçlanan toplam 607
kelime grubunun, bütün Türkçe dersi kitaplar›nda kazand›r›lan ortak kelimelerle k›-
yasland›¤›nda, yüzdelik oran› fark› %96.69’dur. 

Kelime grubuna ait yukar›daki veriler, yay›nevlerinin ve ders kitab› yazarlar›-
n›n kelime grubu kazand›rmada ortak ölçütlerinin olmad›¤›n› göstermektedir. Bütün
bu sonuçlardan yola ç›karak 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitaplar›n›n ‘sözlük çal›flma-
lar›’ k›sm›ndaki kelime gruplar›n›n da ayn›l›k ve farkl›l›k oranlar›n›n benzer olmas›
dikkat çekicidir. 

55..  SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Eldeki bulgular, ‹lkö¤retim 6, 7 ve 8. s›n›f Türkçe dersi kitab› yazarlar›n›n ve
yay›nevlerinin bu s›n›flarda okuyan ö¤rencilere nicelik ve nitelik aç›s›ndan herhangi
bir kelime kazand›rma ölçütü ve birli¤i olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu durumda
olan Türkçe dersi kitaplar›, ö¤rencilere standart bir Türkçe e¤itimi sunamamakta, ke-
lime kazan›m› yazarlar›n ders kitaplar›na koyduklar› metinlerle, ö¤retmenlerin ve
ö¤rencilerin kiflisel çabalar›na kalmaktad›r. 

Ana dili ders kitaplar› yabanc› dil ö¤retimi kitaplar›nda oldu¤u gibi belirli bir
sözcük da¤arc›¤›n› kazand›rmay› hedeflemelidir. Bunun için de ilk önce ana s›n›f› dâ-
hil, çocu¤un ailesinden ve yak›n çevresinden edindi¤i, çevresiyle iletiflim kurarken
kulland›¤› etkin sözcük da¤arc›¤› do¤ru tespit edilmelidir. Daha sonra, ilkö¤retimin
birinci s›n›f›ndan bafllayarak yine çocu¤un her an etkin olarak kullanabilece¤i ve ile-
tiflimde ihtiyaç duyaca¤› kelime hazinesi, her yafl ve s›n›f seviyesine göre bir program
dâhilinde, aflamal› olarak ö¤rencilere kazand›r›lmal›d›r. 

Ana dili ö¤retimi yap›l›rken yabanc› dil ö¤retiminde oldu¤u gibi çeflitli dil
edindirme aflamalar› “bafllang›ç, orta ve ileri düzey” ortaya konulmal›, kelime kazan-
d›rma, dil ö¤retme ve bunlar›n sonucu olarak bireyi topluma kazand›racak kültürle-
me aflama ve stratejileri belirlenmelidir. Örne¤in ilkö¤retimin birinci kademesi bafl-
lang›ç düzeyi, ikinci kademesi orta düzey ve ortaö¤retim (lise) k›sm› da ileri düzey
olarak kabul edilebilir. Bu durumda bafllang›ç düzeyinde etkin söz varl›¤› edindirile-
bilir. Orta düzeyde, 6, 7 ve 8. s›n›flardan itibaren ise dilin iflleyifli, mant›¤›; edebiyat›n
güzel eserleri arac›l›¤›yla dil zevki ve sevgisi kazand›r›larak edilgin söz varl›¤›na, ya-
ni ileri düzeye kap›lar aralanabilir. 

Türkçe dersi kitab› haz›rlan›rken de belirlenen hedef, aflama ve stratejiler dik-
kate al›narak bir ünitede ve kitapta, bir e¤itim-ö¤retim y›l› boyunca ve e¤itim hayat›-
n›n uzmanl›k aflamas› olan yüksek ö¤retime geçilinceye kadar ö¤rencilere kaç kelime-
nin kazand›r›laca¤› ile ilgili çal›flmalar yap›lmal›d›r. Ana dili ö¤retiminin ilk aflamas›
olan ilkö¤retimin birinci kademesinde, kazand›r›lmas› gereken kelimelerin somut ve
çocu¤un yak›n çevresiyle ilgili olmas›na dikkat edilmeli, ders kitaplar›ndaki kelime
ö¤retme faaliyetlerini destekler mahiyette, gerekirse kazand›r›lacak kelimelerin re-
simleri ve kavram kartlar› da haz›rlanmal›d›r. 
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Türkçe için, yafl ve düzeye göre hangi kelimelerin ne s›kl›kla ö¤retilece¤i ile il-
gili çal›flmalar›n noksanl›¤› giderildikten sonra, kitaplarda ö¤retilmek için seçilen ke-
limelerin, yazarlar›n kiflisel deneyim ve tercihlerine b›rak›lmamas› için, gerekirse ye-
niden metinler oluflturulmal›d›r. Ayr›ca, kitaplarda kelime da¤arc›¤›n› gelifltirmeyle
ilgili bir kere ö¤retilen kelimelerin tekrar ve pekifltirme al›flt›rmalar›n›n ne kadar s›k-
l›kta ve hangi tür etkinliklerle,  çeflitli al›flt›rma, oyun ve bulmaca gibi, olaca¤› da be-
lirlenmelidir. 

Bilgisayar ve e¤itim teknolojileri bölümleri ile iflbirli¤i yaparak tespit edilen
kelime hazinesine yönelik, bilgisayarda kullan›labilecek bir program gelifltirilmelidir.
Buna göre, ders kitab›na al›nacak metinlerin veya ö¤retmenin ders kitab› d›fl›nda s›-
n›fta ifllemek istedi¤i yaz›l› bir metnin içerdi¤i kelimelerin s›n›f›n seviyesine uygun
olup olmad›¤› belirlenecektir. Uygun olmayan kelimelerin yerlerine seviyeye uygun
kelime de önerecek bilgisayar program› sayesinde hem ana dili ve kelime ö¤retimi
daha etkili gerçeklefltirilecek hem de ö¤rencilere standart bir Türkçe söz varl›¤› daha
kolay ve profesyonelce kazand›r›lacakt›r. Türkçe dersi kitaplar›n›n bu ve buna benzer
sorunlar›n›n ortadan kald›r›lmas› için,  kitaplar konular›nda uzman kifliler taraf›ndan
haz›rlanmal›d›r. 
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VOCABULARY EXERCISES IN TURKISH
LESSON’S BOOKS

Halit KARATAY*

AAbbssttrraacctt

As instruction material, all Turkish lesson books have to offer similar
oppurtunities with its building vocabulary exercises to students, although they
have different publishers.  Students of secondary classes (6, 7 and 8. class) are
taught some vocabulary as noun, verb, idiom and some word groups from
Turkish lesson books. And in these books ‘vocabulary work parts’ include diffe-
rent words between each other. This study examined that whether a word pro-
vides aim and union in part of vocabulary works which build students vocabu-
lary. Using language skills effectively depend on wealthy vocabulary. And
expecting success from all studentsl at the same time in language skills also
depends on Turkish lesson books’  consistency and sufficiency. This study is des-
criptive research and to access evidences crosshatching model is used.  

KKeeyy  WWoorrddss:: Vocabulary works, teaching word, Turkish lesson books,
mother tongue
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